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RÉSUMÉ : 

Ce mémoire est une contribution à l’étude de certains traits de la 
personnalité de l’enfant victime d’agressions répétés par ses pairs. La partie 
théorique porte sur les concepts de la recherche : La personnalité- l’agression-  
l’agression physique entre les pairs. La partie pratique comprend en substance 
une présentation de la méthodologie, les outils d’investigation (entretien 
clinique- Rorschacha et patte noire), dont l’application sur cinq enfants agressés 
physiquement par répétition par ses pairs  a fait ressortir essentiellement les 
traits de personnalité suivants : faible estime de soi- tendance à l’isolement- 
manque de confiance en soi. 

 
Mots clef : personnalité- agression- agression physique par les pairs- 

Rorschacha- patte noire- estime de soi- isolement. 
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ABSTRACT : 

This memory is a contribution to study of certain features of the 
personality of the child victim of aggressions repeated by his pars; the 
theoretical part relates to the concepts of research: the personality- the 
aggression- the physical aggression between the pars. The pratical part 
includes/understands in substance a presentation of methodology, the tools for 
investigation (clinical interview- Rorschacha and black leg), whose application 
on five child attaked physically by repetition by its pars emphasized primarily 
the following features of personality: weak regard of oneself-tendency to 
isolation- lack of self- confidence. 

 
 Key Words: Personality- aggression- physical aggression- Rorschacha- black leg- 
weak regard of oneself- Isolation. 
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I . تعريف الشخصية:  

إن الشخصية تتناسب وديمومة بعض السلوكات، وتظهر ثابتة في الزمان وفي وضعيات مختلفة    
إذ أن مفهوم الشخصية يزداد إتساعا محدد مع اتساع رقعة التخصصات العلمية التي تتنازع ودراسة 

يشمل جميع الصفات الجسمانية فمعنى الشخصية من أشد معاني علم النفس تعقيدا وتركيبا ألنه . الشخصية
والوجدانية والعقلية والخلقية في حالة تفاعلها بعضها مع بعض وتكاملها في شخص معين يعيش في بنية 
إجتماعية معينة، ومن هنا فال غرو إن تكثر التعاريف الموضوعية لتحديد معنى الشخصية وتتعدد إلى أن 

وفيما يلي عينات من  )115،ص1988 أحمد بن نعمان،(. تتصل إلى حوالي الخمسين تعريفا كما حددها ألبور
  :التعاريف التي تخدم البحثمختلف هذه 

الشخصية هي تنظيم ثابت بدرجات متفاوتة للقوى الموجودة «: الذي يقول ADERNOتعريف أدرنو )1
 عمان،أحمد بن ن(»في الفرد، وتساعد تلك القوى الثابتة على تحديد استجابة الفرد في المواقف المختلفة

  )156،ص1988
الشخصية هي تلك الميول الثابتة عند الفرد، والتي تنظم «: الذي يقول بأن BODINتعريف بودن )2

 » عملية التوافق بينه وبين بيئته

الشخصية هي ذلك النظام الكامل «: القائل بأن CYRILLE PORTتعريف سيريل بورت )3
ة التي تعتبر مميزا خاصا للفرد، وبمقتضاها نسبيا،والمكون من الميول واإلستعدادات الجسمية والعقلي
 )157،ص1988 أحمد بن نعمان،(» يتحدد أسلوبه الخاص للتكيف مع البيئة المادية واإلجتماعية

الشخصية هي ذلك الجهاز المتكامل، أو الوحدة «: وآخرون القائل بأن CHEWIN: تعريف شوين )4
ت والعواطف، والتي تميز فردا من الناس عن غيره الوظيفية الفعالة التي تتألف من العادات واإلستعدادا

 . )158،ص1988 أحمد بن نعمان( .».من أبناء مجتمعه

الذي يكمن بداخل  التنظيم الديناميكيالشخصية ذلك «القائل بأن : ALLPORT: تعريف ألبورت )5
لتكيف مع الفرد، والذي ينظم كل األجهزة النفسية والجسمية التي تملي على الفرد طابعه الخاص في ا

  »البيئة

والدوافع المميزة فريد من المدركات الشخصية نمط «الذي يقول بأن :  STAGNERتعريف ستاجنر ) 6
 التنظيم الداخليللشخص، إنها ما يرغب الشخص فيه، وأسلوبه في تحقيق هذا الذي يرغب فيه، إنها 

  )159،ص1988 أحمد بن نعمان،(» التي تقرر سلوك الشخصللدوافع واإلنفعاالت والمدركات والذكريات 

محمد مصطفى زيدان ، (»هي السلوك المميزالشخصية «الذي يقول بأن : SHERMANتعريف شيرمن  )7

يتماشى هذا التعريف مع طريقة المالحظة الخارجية في الدراسة النفسية، تلك الطريقة التي تحتم  )266ص
  .بما يبدو على الشخص من مظاهر السلوك الخارجي

في وقت معين وهي تهتم بكل  لوك شخص مابسالتنبؤ الشخصية هي « : CATTELL 1950 كاتل )8
  ) 19ص، 1995، ، وينفرد هوبر(» السلوكات الظاهرية والباطنية للفرد



 المقاربة النظرية لشخصية                               الفصل األول            

 6

  »المستمرة نسبيا والتي يمكن قياسها اختالفات الفرديةإنها تنسيق بين «:  BYRN1966بيرن  )9
التي يكونها الشخص عن نفسه نتيجة مالحظاته لما يجري  كرةالف« هي الشخصية كقوة مركزية داخلية

    )454أحمد عزت راجح ، ص( »فيها وتحليل لخواطره ومعرفته بصفاته النفسية كما تبدو له

شعور الفرد بقيمته في المجتمع ومبلغ أهميته ومدى إدارته لحقوقه  هو التعريف اإلجتماعي للشخصية
لذا نعرف أحيانا بأنها مجموع صفات الشخص كما يبدو في  )17ص  1982فيصل عباس، ( » وواجباته

عالقته مع الناس أو أنها مركبا من صفات مختلفة تميز الشخص عن غيره خاصة من ناحية التكيف 
  .للمواقف اإلجتماعية

  : إذن أهم اإلمتيازات التي يتضمنها التعريف الجيد للشخصية
عة صفات التي تكونها وإنما الوحدة الناتجة ويعني كون الشخصية ليست مجرد مجمو: التكامل .1

 .منها، وتقاس قوة الشخصية بقدر ما يكون من مكوناتها من تماسك وتكامل وانسجام

 .أي التفاعل المستمر بين عناصر الشخصية المختلفة: الديناميكية .2
 
II. بعض نظريات الشخصية:  

  :ر نظريات الشخصية المتمثلة فيما يليإذا فتحنا أي كتاب في علم النفس الحديث فإننا نجده يستعرض أشه
II.1.وهي أشهر النظريات الديناميكية النابعة من آراء : النظرية التحليلية النفسيةFREUD  التحليلية والتي

تعتبر نظرية عامة عن نمو الشخصية وتكوينها وبنيتها، وجوهر هذه النظرية هي ليست وصف األجزاء 
كنه كامن في وصف التكيف الذي يتوصل إليه الفرد نتيجة سند والجذب الثالثة للتكوين السلوكي للفرد ول

وقد ظهر ميل ملحوظ لدى  ).722-721فاخري عاقل  ،ص(. البشريمطالب المجتمع وبين  الحاجات الغريزيةبين 
بعض أنصار مدرسة التحليل النفسي الحديث إلى اإلقالل من دور الغرائز وإبراز دور المتغيرات 

اإلجتماعية التي يعتقد أنها تشكل الشخصية، إذ بإمكاننا أن نطلق على نظريات كل من السيكولوجية و
ألنها رغم جذورها النفسية األصلية فإنها ال  النظريات النفسية اإلجتماعية": سوليفان"و " هوني"و " فروم"

  :تهمل الجانب اإلجتماعي والثقافي في تفسير الشخصية وسوف نشير إلى أهمها
  :نظريتها في الشخصية في كتبها التي أهمها: كارين هورني عرضت :أوال

-The neurotic personality of our time 1937. 
-Self analysis 1942. 
-New ways in psycho – analysis 1939. 
-Our inner conflicts 1945. 
-Neurosis and human growth 1945. 

فقد كانت متفائلة بالنسبة . ة الطبيعة البشرية للتغيير نحو األحسنكانت هورني تعتقد اعتقادا أكيدا في قابلي
، سامية حسن ساعاتي( .لتطور الكائن الحي، وشجعها على ذلك الصفات اإليجابية في الجنس البشري

   )  170ص،1983
ومن هنا كانت تعتبر نظريتها نظرية بناءة ألنها قد تؤدي حقيقة إلى حل العصاب، وإذا كان السلوك 

فإن حل هذا السلوك العصابي يمكن أن يؤدي إلى خلق مجتمع أكثر " هورني"لعصابي هو محور تفكير ا
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أعتقد أن «: حين قالت" صراعاتنا الداخلية:" وتنعكس هذه النظرة المتفائلة البنأة في كتابها. صحة وسعادة
هذه اإلمكانيات تذبل إذا  اإلنسان لديه القدرة والرغبة في تنمية إمكانياته في أن يصبح إنسانا وديعا،

في حالة اضطراب، وإني أعتقد أن اإلنسان يمكنه أن  عالقاته مع اآلخرين وبالتالي مع نفسهاستمرت 
والتركيب  فالبيئة المنزلية،   ) 171ص،1983، سامية حسن ساعاتي(  .يغير ويظل يغير طالما كان على قيد الحياة

ففي هذا التركيب . "هورني"اهمية كبيرة فى نظرية  اإلجتماعي داخل األسرة له على هذا االساس
  .شخصية الفرد مفتاح نمواإلجتماعي لألسرة، وفي استجابة الطفل له يكمن 

إلى أنه من الممكن تجنب الصراعات أو حلها إذا تربي الطفل في أسرة يتوفر فيها " هورني"تذهب     
والتسامح، والدفء العاطفي، فهي ترجع الصراع إلى األمن والطمأنينة والثقة المتبادلة، والمحبة واإلحترام 

العوامل والظروف اإلجتماعية التي يعيش فيها الفرد أكثر مما تجعله جزءا من طبيعة اإلنسان، وأنه ال 
   . ) 171ص ،1983، سامية حسن ساعاتي( . مفر من ظهوره

أن  "سوليفان"النفسي يرى نظرية العالقات المتبادلة في الطب : "نظرية هاري ستاك سوليفان: ثانيا
ما لم  ال يمكن دراستهاالشخصية توجد فقط حيث توجد العالقات المتبادلة بين األفراد، فالشخصية إذن 

على األقل مع شخص آخر، رغم أن هذا الشخص اآلخر ليس من الضروري أن  هناك تفاعل متبادليكن 
ة أو حلم أو شخصية وهمية أو ما شابه يكون موجودا وجودا ماديا، فتفاعالت الشخص قد تكون مع صور

ذلك، فنحن نتذكر األشخاص واألشياء التي حدثت كذلك نتيجة التفاعل اإلجتماعي المتبادل، وماله من 
ال ينكر  "فسوليفان."إتصال باألشخاص اآلخرين، وتفكيرنا يتشكل أيضا حسب الشخصيات التي نعيش بينها

المفردة، فثمة مبادئ كالديناميات والشخصيات والعمليات  أساسا كل فرصة لدراسة الشخصية اإلنسانية
المعرفية في دراسات لشخصية الفرد، إن مثل هذه الدراسات ضرورية إذا ما أردنا فهم طبيعة اإلنسان 
لكن من الضروري أيضا أال يفقد الباحث إهتمامه بأنظمة التفاعل المتبادل التي تعمل دائما خارج 

    ) 175ص، 1983،  سامية حسن ساعاتي (الشخصية الفردية وحولها
وحسب ما وراء  النظرية التحليلية النفسية تقدم طريقة للبحث في الحياة النفسيةإن     

من  –بنيوية وعالقتها بالجهاز النفسي نظر   من وجهة: الميتاسيكولوجيا يجب دراسة الظواهر النفسية
الجانب الكمي لمجموعة القوى (نظر إقتصادية  من وجهة –جهة نظر ديناميكية وعالقتها بمجموع القوى و

  )هذه
ونأخذ بعين اإلعتبار ما ورد في التصور الفرويدي فإننا نستطيع وصف سيكولوجية التحليل     

النفسي للشخصية بقولنا أنها تسلم بالحتمية السيكولوجية وتمنح قدر كبير من األهمية للظواهر الالشعورية 
 وينفرد هوبر(لسلوك كمظهر تدريجي لمجموعة من القوى في الجهاز النفسيالتي وصفت نشاطاتها واعتبرت ا

  ). 25ص، 1995

مفاهيمها : نظرية الحالة إن نظرية التحليل النفسي للشخصية تعد النظرية األكثر استحقاقا للعنونة     
صف تسمح بشرح أكثر تعقيد بنية الشخصية إلعادة نظر واعتبار لمختلف تظاهراتها فهذا ال يمثل و

التي تسمح بفهم الدوافع الالشعورية  بالقواعد النفسيةوظيفي بسيط ولكن عمل داخلي وأكثر هيكلي 
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مختلف أنماط ونماذج التفكي، األنمـاط العالئقية، األعراض، ويشـرح التنظيـم شخصيتـه سواء سوية 
  .أو مرضية

II.2 .ت الشخصية وإحصاء تلك السمات لقد إتجه علماء النفس إلى اإلهتمام بدراسة سما :نظرية السمات
أو الصفات التي تميز شخصا ما عن غيره، وقد ظهرت عدة نظريات لسمات تحاول تفسير السلوك 
الظاهري للفرد على أساس إفتراض وجود هذه اإلستعدادات المعينة المسؤولة عن سلوكه وعن الثبات 

  ) 150ص ، 1988، أحمد بن نعمان (. النسبي الذي يتسم به سلوك الفرد
 1965 كاتـل ريمونـد: ومن أهم الباحثين الذين تناولوا الموضوع الشخصية من منظور السمات     

  ).270، ص1994مصطفى عاشوري، .(، وألبورت1980 راشو  زيمباردو، 1973 آيزنك، و1967د جيلفور

: الشخصية"ر من كبار المنشغلين بدراسة الشخصية، وقد قدم كتابه الشهي ALLPORTويعد ألبورت      
يعد مرجعا لمعظم المنشغلين في هذا " شخصية"عرضا تاريخيا ممتعا لكلمة . 1937" تفسير سيكولوجي
  وقد أفاد من كتابات  Personaمصدر كلمة شخصية إلى األصل اليوناني " ألبورت  "المجال وقد أرجع 

  :هي" برسونا"في هذا الصدد حيث أشار إلى وجود معان أربعة لكلمة " ششرون" 
 .الشخص كما يبدو لآلخرين وليس ما هو عليه في الحقيقة، وفي هذا المعنى تتصل بالقناع .1

  .مجموع الصفات الشخصية التي تمثل ما يكون الفرد حقيقة وهي بهذا المعنى تتصل بالمثل .2
  .الدور الذي يقوم به الفرد في الحياة، سواء كان دورا مهنيا أو اجتماعيا أو سياسيا .3
شير إلى المكانة والتقدير، وهي بهذا المعنى تشير إلى المركز الذي يحتله الفرد الصفات التي ت .4

 .والذي يحقق به الفرد دوره في الحياة

  .تعريفا لكلمة شخصية 50ومن هذه المعاني األربعة تم استخالص 
بأنه ال يوجد شخصان لهما مجموعة السمات نفسها، بموقف الفيلسوف   ألبورتويذكرنا قول      
  ".إنه ال تنزل النهر مرتين فإن مياهها جديدة تجري دائما من حولك:" الذي قال" هرقليطس"ريقي اإلغ

 أثر الثقافةيرد هذه التشابهات إلى " ألبورت"ورغم وجود تشابهات بين الشخصيات المختلفة، فإن     
كل كائن حي  وفردية.، لكن الفردية هي األساس في نظره ذلك من عواملوغير  ومراحل النمو المختلفة

  ) 150ص، 1983، سامية حسن الساعاتي(". ألبورت"إنساني هي حجر الزاوية في اإلطار النظري للشخصية عند 
قد افترض نظرية السمات بوجود إستعدادات معينة عند الفرد : كاتل.ر R.CATTELLيرى     

بر هذه اإلستعدادات أهم وتعت. عامة وشاملة ومعقدة ومتداخلة، أهم ما تتميز به هو الثبات واإلستمرار
بشكل معين أثناء  أسلوب سلوكه والتصرفمكونات الشخصية، وهي التي تهيء الفرد للعمل وتحدد 

استعداد عام «وهكذا، يمكن تعريف السمات بأنها . لمشكالته التي تصادفه معالجتهوعند   بيئتهمع  تفاعله 
  »وتحدد نوعه وكيفيته أو نزعة عامة تطبع سلوك الفرد بطابع خاص وتشكله وتكونه

بين خصائص السلوك الظاهري السطحي والتي أطلق عليها  R.CATTELL" كاتل"إذ ميز     
سمات وصفية أو سمات سطحية، وما يقع تحتها من خصائص عميقة ال يمكن مالحظتها كالدوافع الكامنة 
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التي تتفرع عنها السمات هي المصادر األولية  وهذه السمات األساسيةوالتي أطلق عليها سمات أساسية ، 
  .إنها التكوينات األساسية التي تصنف السمات السطحية  الظاهرةأو  السطحية

إذ وجد من التحليل : ويمكن تفسير العالقة بين السمات األساسية والسمات السطحية إحصائيا كما يلي
الجبن، فقدان : اليةالت السطحية السماتأن هناك ارتباط بين مجموعة من   Factor Analyseالعاملي 

األمن، الذعر، القلق، اإلكتئاب، سرعة التهيج، فسر ذلك على أن هذه السمات تنبع من مصدر واحد، هو 
ذلك العامل المشترك بينها جميعا وليكن اسمه عقدة الذنب، وهو لذلك ترتبط فيما بينها، وهكذا يعبر هذا 

 السمات السطحيةلك المجموعـة السابقـة من المسؤولة عن ظهور ت السمة األساسيةالعامل كميـا عن 
   . الظاهرة لسلوكأو الصفات 

وضع نظرية تربط بين أبعاد  1942طبيب أمريكي حاول في حدود   Sheldonوليام شيلدون       
الجسم المختلفة وأنواع المزاج وانطالقا من دراسة قياسية لألبعاد الجسم األمامية والخلفية والجنسية 

  :من حصر ثالثة أنماط أساسية تمكن شيلدون
 .يتميز أصحاب هذا النمط بسمنة البطون وبأجسام مستديرة ورخوةEndomorphy :النمط البطني .1

يتميز أصحاب هذا النمط بقوة العضالت وبالقوة البدنية عموما  Mesomorphy :النمط العضلي .2
 .وبجسم مستطيل كما يالحظ عند الرياضيين

 .من أهم مميزات هذا النمط النحافة والنعومة والطول  Ectomorphy: النمط النحيل .3

وذلك لقياس الدرجة التي يحصل  7إلى  1قام شيلدون بوضع مقياس ذي سبع درجات يتراوح من     
عليها الشخص في كل نمط من األنماط الثالثة المذكورة أعاله، بعد إجراء بعض البحوث الميدانية 

لشخصية حسب أنماط المزاج األساسية التي تميز كل نمط استخلص شيلدون ثالثة أنماط من أنماط ا
  .جسمي حيث عمل شيلدون على إقامة عالقة بين حجم الجسم ونمطه من جهة ونشاطاته ونزعاته

  :وعليه فإن األنماط التي استخلصها شيلدون هي
 يتميز صاحب هذه النزعة بحب البساطة والمرح واللذة في Viscerotonia: النزعة اإلحشائية .1

 .األكل والشرب والحياة اإلجتماعية والصبر، ويسيطر عليه نشاط المعدة واألمعاء

من صفات أصحاب هذه النزعة النشاط الجسماني، والقدرة على  SomaTonia :النزعة البدنية .2
بذل الجهد والطاقة وحب السيطرة والمخاطرة والصراحة في التعامل مع اآلخرين ويسيطر عليهم 

 .اإلندفاع والقوة

يسيطر المخ على أصحاب هذه النزعة الذين يتصفون  Cerobrotonia: النزعة المخية .3
 .بالعزلة،واالبتعاد عن اآلخرين

ومنه فإن رغم اختالف الباحثين الذين تناولوا موضوع الشخصية من منظور السمات إال أنهم     
  :يشتركون في أن

 .السمات هي أساس تنظيم الشخصية .1

 ).باستعمال إختبارات الشخصية( سلوكيةمؤشرات تستنتج السمات من  .2
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 .تعطى السمات بواسطة إدماج السلوك واألحداث المنبهة للشخصية طابع اإلستمرارية والثبات .3

،وإما سمات مصدرية   جية مترابطةرإستجابات خايمكن أن تكون السمات إما سمات سطحية  .4
 .تتضمن العمليات المحددة لإلستجابات السطحية

لشخصية هي تمييز السمات السطحية من السمات األساسية ،وتشخيص أقل عدد الهدف من تقويم ا .5
 .من هذه السمات األساسية للشخصية التي تشرح أكبر قدر من التنوع المالحظ في السلوك البشري

يمكن تطوير منهجية قائمة على إختبارات قوية من حساب الفروق الفردية في مختلف السمات  .6
 .بصفة كمية

  :سماتنقد نظرية ال
يقسم معظم العلماء سمات الشخصية على المميزات المزاجية والخلقية وال يدخلون  في حسابهم  -

فإن صاغوا اختبارات لقياس الشخصية كانت ، المميزات الجسدية والعقلية حين يحكمون على الشخصية 
  :يرون إختبارات لقياس ما لدى الفرد من سمات خلقية ومزاجية فحسب، عذرهم في ذلك أنهم 

مقدار ونوع ما التميز بين السمة والقدرة، فالقدرة هي ما يتميزون به بين الناس من حيث  -
فالقدرة كيفية تصرفاتهم ونوع سلوكهم، بعبارة أخرى : هي ما تميز بينهم من حيث السمة،ويعملون
بهذا المعنى تشمل  اإلستجابة وهي كيفيةيعين  إستعداداإلنتاج واإلستجابة، والسمة،  كميةيبين  إستعداد

يرى بعض النقاد أن تحليل . ، والمميزات المزاجيةوالميول واإلتجاهات الخلقية والعقد النفسية العواطف’
الشخصية إلى سمات، نوع من التجريد يفكك الشخصية ويفقدها حدتها التي يتميز بها الفرد، فليست 

عض، قائمة بذاتها، أو مصفوفة بجانب الشخصية مجموعة من السمات أو استعدادات منعزلة بعضها الب
بعضها، بل بناء متكامل من السمات يتفاعل مع بعضها البعض، ويؤثر بعضها في بعض على الدوام فشدة 

  .اإلنفعال تعطل التفكير، والتهور يفسد الحكم
ات يذهب بعض الباحثين إلى أن تحليل الشخصية إلى سمات بهذه الصورة ال يبين لنا كيف تتضافر السم -

أو تتنافر، هذا فضال عن أنه قد يغفل عن بعض السمات فال يضعها وضع اعتبار وعادة ما يعبر عن 
،هذه الصفحـة تبين لنا نسبة كل سمة  الصفحة النفسيةسمات الشخصيـة بمد تقديرها برسم بياني يسمى 

جملتها من حيث  إلى األخرى، ومدى قوة كل سمة بالنسبة لألخرى لكنها ال تعطي فكرة عن الشخصية في
  .)154ص  1994مصطفى عشوي(هي الوحدة 

  .إن تحليل الشخصية قد ال يساعدنا على فهم تنظيم السمات في اإلطار الكلي للشخصية  -
: فقد يكون لدى شخصيتين نفس المجموعة من السمات ومع ذلك يختلف تنظيم السمات في كليهما مثال -

  .)155ص  1994مصطفى عشوي(. سيلة لالستحواذالسيطرة قد تكون وسيلة سيطرة وقد تكون و
  .سمات الفرد هي طرق سلوكه في ظل مثيرات بيئية ويتوقف وجودها على التفاعل بينها، وبين البيئة -

وهناك اعتراض على إعتبار سمات الفرد أشياء يملكها فهو ال يملك الحياء ، أو االنطالق بل يشعر بالحياء 
  )154ص ، 1994،مصطفى عشوي(ية الظروف الخارجيةفي ظل ظروف أخرى مما يؤكد أهم
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II. 3هذه التيارات علم النفس الظواهري كان ميالد الكثير من التيارات الفكر من أهم: النظرية الظواهرية  
 :بالواليات المتحدة األمريكيةو ., Lewin, Merleau  Ponty  laing , kohler :أوربانذكر في 

Lewin, C.rogers  .Perls, Maslow   
بدراسة الشخصية والدوافع األساسية  1947إهتم روجرس منذ   ::لروجرس لشخصيةلالتصور الظاهراتي 

هو دافع تأكيد الذات غالبا ما " روجرس"التي تؤثر في سلوك الفرد، إن الذي يدفع اإلنسان في تصور 
اهم أو الحاجة يصطدم ويتصارع مع حاجات إنسانية أخرى وذلك كالحاجة إلى نيل قبول اآلخرين ورض

  ":كارل روجرس"إلى تكوين صورة إيجابية للذات لدى الشخص نفسه أو عند اآلخرين يقول 
 .كل موحدإن السلوك والظواهر النفسية ال يمكن فهمها إال إذا نظرنا لإلنسان على أنه  •

 .الذي يحتوي ذلك السلوك المجالال نستطيع أن نفهم السلوك إال في ضوء  •

وبين الخصائص أو الصفات ) أي الموقف كما هو في الواقع(ئص الطبيعية للموقف هناك فرق بين الخصا
  ) 288ص ، 1994،مصطفى عشوي( - أين يتبين الموقف كما ندركه–الظاهرية له 

  :1948- 1890: نظرية كارت ليفين •
لت، إمتداد لنظرية الجشطالت فال تفترق فكرة ليفين في المجال عن فكرة الجشطا" ليفين"تعتبر نظرية 

فالمجال لكل منهما هو الحيز المحيط بالذات ومع أن األفراد قد يعيشون في نفس البيئة الجغرافية إال أن 
المجال السلوكي لكل منهم يختلف عنه عند اآلخر وذلك نظرا الختالف ميولهم وأعمالهم وإنجازاتهم 

ضي وأن تجارب الماضي واتجاهاتهم وفكرهم وأهدافهم في الحياة، الحاضر عند ليفين أهم من الما
  )298ص: محمود مصطفى زيدان.( وخبراته تؤثر في الموقف الحاضر

  
  
  
  

  يحدث التفاعل بين القوتين عن طريق اإلدراك
إن كارل روجز بنظريته هذه قد قدم تقنية عالجية حقيقية من خاللها يعد العميل أحسن الخبير 

مراض العقلية، ألنه ال يمد بأي هدف عالجي لنفسه،فروجرز كذلك نفى ورفض التصنيف البسيكاتري لأل
  ) (D.casonie, L.brunet, 2002, P24. أو أداة عالجية، وال يبرز حقيقة الفرد الظاهرية الذاتية

وله تعود الفلسفة  )ALLMAND HUSSERL  )1938-1959فقبل روجرس كان الفيلسوف     
األفعال واألفكار، فعلم النفس الظواهري الظاهرية التي تطرح كموضوع الدراسة، الوصف أكثر من شرح 

لتصبح مقاربة عالجية مؤسسة ومنشودة على بعض   HUSSERLتكون شيئا فشيئا إنطالقا من فلسفة 
  : المبادئ الظواهرية، ومن بين هذه المبادئ نذكر

قوى تصدر عن البيئة الداخلية التي 
  تمثلها الذات

قوى تصدر عن البيئة الخارجية المحيطة 
 المجال السلوكي للفرد = ×  بالذات
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أن السلوك أو وضعية : التمركز حول التجربة الذاتية كما هي معاشة وبدون ربط منهجي، بمعنى -
وعالمه الذاتي، أي أن نرى ونشعر باألشياء  شخص ال يمكن أن تفهم إال في إطارها الداخلي المرجعيال

  .كما هي مراءاة ومشعور بها
كل أشكاله ما دام يمثل أو يشكل كل منظم ومنهج متزامنا و المبدأ الثاني أن ندرس السلوك اإلنساني  -

  .مندمج
  .اإلنسان في مركز المداخلة أو رد الفعل كذلك من المبدأ األساسي وضع كرامة وقيمه 
إذن من المهم الفهم بأن اللجوء إلى . كل نقاط الشرح السببي بالنسبة لإلنسان ال بد أن ترفض -  

اإلمتناع عن كل مشاركة نظرية أو فرضية   مخطط أو سير ظواهري في العلوم اإلنسانية يستلزم
هج ظواهري يفرض صرامة كبيرة وحياد شرحية ولكل حكم مادي محلل  بمعنى كل سير أو من

  .شامل
فالخبرة هي كل ما يجري بداخل بيئة الكائن في أية لحظة  الوعي،و الخبرةويميز كارل روجرز بين  

يرة للوعي، وحينما تصبح تلك الخبرات الكامنة رمزية ،فإنها تدخل الوعي وتصبح ثوتكون في كمونها مي
تعمل كمركبات تحمل الخبرات لكي تدخلها في الوعي، عادة ما  جزءا من المجال الظاهري، والرموز التي

تتكون كلمات أو صورا بصرية أو سمعية، إن التمييز بين الخبرة والوعي هام بالنسبة لروجرس، ويرى 
  :روجرس أن الطفل القاصر يمتلك الخصائص التالية

م، حيث ال يوجد شخص آخر إن ما يدركه األطفال هو واقعهم، ولهذا فهم الذين يملكون إدراك واقعه .1
 .يستطيع أن يدعي أو يفترض إطارهم المرجعي الداخلي

 .يولد جميع األطفال مزودين بميل لتحقيق الذات .2

 .تهم لتحقيق الذات، ولهذا فإن سلوكهم موجه نحو هدف يحاول األطفال إشباع حاجا .3

ل ما يفعلونه مرتبط بعضه إن األطفال في تفاعالتهم مع البيئة يسلكون باعتبارهم كل منظم، أي أن ك .4
 .ببعض

الخبرات التي تدرك على أنها . يستخدم األطفال عملية تقييم الكائن كإطار مرجعي في تقييم خبراتهم .5
متالئمة مع الميل لتحقيق الذات تقييم إيجابي، بينما الخبرات التي تدرك على أنها عكس الميل لتحقيق الذات 

 .يكون تقييمها سالبا

ى الخبرات التي توصل إلى تحقيق الذات ويحتفظون بها، ويتجنبون تلك الخبرات التي يسعى األطفال إل .6
 .ال تفعل ذلك

الذي يعني بها أن الفرد ينال أشياء مثل الدفء، الحب، التعاطف،  إعتبار الذاتكما ميز أيضا     
عور بأننا قد كوفئنا الرعاية، اإلحترام والقبول من الناس الذين لهم عالقة بحياته وبعبارة أخرى، إنه الش

بواسطة أكثر األشخاص أهمية لنا، أي أن الطفل سوف ينال ذلك إذا فعل أمور أخرى، وهكذا ينشأ ما 
التي تحدد الظروف التي يمر فيها األطفال ). 167،ص2001حلمي مليحي، (. شروط اإلستحقاقيطلق عليه 
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ستدمجها الطفل بداخله وتصبح جزءا من بخبرة اإلعتبار اإليجابي وبتكرار الخبرات بشروط اإلستحقلق ي
  .توجه سلوك الطفل حتى حينما يكون بعيدا عن والديه" ذاتا عليا"وإذا استدمجت مرة أصبحتا " بنية الذات"
II.4.هذه النظرية هي مخرج من النظرية السلوكية ،وهي إمتداد للنظرية   :عرفية السلوكيةمالنظرية ال

فيما يخص اإلشراط ،النظرية المعرفية السلوكية تكون   Skinnerالسلوكية مؤسسة من أعمال سكينر 
من . ثراء مهم فيما يخص أهمية األفكار أو المعارف ، فيما يخص محاولتها لشرح وفهم السلوك اإلنساني

المرضية هي نتاج لألفكار ومعارف خاطئة -بين األساسيات لدى هذه النظرية أن األعراض النفس
  .ر المعارف غيرالمناسبة ،العالج يهدف إذا إلى تغيي

تكوين الشخصية بالنسبة لهذه النظرية هي أساسا نابعة من التعلم في نفس الوقت فإن المنظرين   
لهذا النمط على دارية بأهمية السير الذي يلعبه الالشعور في النمو والتهيئة للمعاف الخاطئة ،فمفهوم 

،وفي هذا المعنى فإن مفهوم اإلشراط والتعليم تتأتى الالشعور هنا ليس ذلك الذي يوافق النظرية التحليلية 
  .ال شعوريا ،وتساهم مسبقا في محاولة فهم الشخصية من خالل نظرية المعرفية السلوكية 

ومن جهة أخرى التركيز على السلوك ،وتصنيف الشخصيات حسب هذه النظرية هي أساس   
  .الطبيعة العادية وتحقيق القوانين 

يف الشخصية هي شيء أساسي وعادي مادام ما لوحظ عادي أو مرضي قد ومنه فإن نموذج تصن  
  .حدد من خالل حضور أو غياب سلوكات أو اإلشارات التي منحت القيمة لها 

مادام السلوك العادي قد حدد  Mono thétiqueكذلك فيما يخص جهاز تحقيق أو إخراج قوانين   
وسيلة تصنيفيه تشخصية تتناسق جيدا مع هو  DSMكذلك األداة التشخص  من خالل متوسط نظري،

نظرية المعرفة السلوكية ، مادام هذه الوسيلة تركز أساسا حول سلوكات وإشارات مالحظة وموضوعية 
 ) (D.casonie, L.brunet, 2002, P21 لوضع وتحقيق تصنيف اإلضطرابات العقلية

II. 5.الشخصية البشرية حيث يبدؤون  أصحاب نظرية التعلم بوصف هتمإ: نظرية السلوكية الجشطالتية ال
محركات لسلوك البشري ،وأن  الدافع الفيزيولوجية الفطريةبمجموعة من المبادئ ، من جملتها قولهم أن 

الحوافز المتعلمة ذات أهمية أعضم في تحريك السلوك ،ويشيرون إلى وظيفة التعليم في إنماء صفات 
اصة لإلرضاء دوافعهم وحوافزهم وهم يفعلون ذلك الشخصية محددة ،ذلك بأن األفراد يكتشفون طرائق خ

بسبب نمط التعزيزات التي يتلقونها والتعميمات التي تسببها لهم اإلنتكاسات اإلشراطية اإلنفعالية المرتبطة 
  ) 732فاخر عاقل ، ص .( بعدد من األشياء في العالم

لنفسي وبالحقائق التي إكتشفها وقد إستعانت هذه النظرية بالحقائق التي جاءت بها نظرية التحليل ا  
قد إهتمت بوضع نمو شخصيته و تنشئة الطفلوأثره في  لإلطار الثقافيعلم اإلجتماع الحضاري بالنسبة 

قائمة بالعادات الهامة التي تالحظ عند األفراد وترى أن العادات متعلمة وليست موروثة والعادة حسب 
تكوين دائم في بات بين المثير واإلستجابة وليست عن النظرية السلوكية تعبر عن رابطة معينة من الث

بالناحية كما إهتمت النظرية السلوكية ببيان الظروف التي تنمو في ظلها الدوافع وتتشعب ،كما تهتم  النفس
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محمد مصطفى زايدان ،ص .( أي بالعملية التي يتحول بها الطفل البسيط إلى راشد عاقل الشخصية التطورية في
306 (  

لم تهمل الجانب  بإستثناء نظريات األنماط لشلدونج مما سبقا أن جميع نظريات الشخصية نستنت  
اإلجتماعي ،أو التأثيرات اإلجتماعية على الشخصية ،فالفرق بينها إنما هو فرق بعد النظر في دراسة 

إال أنماط التي قسمها إلى قسمين منطوي ومنبسط ،" يونج "فما أنماط : مثال . الشخصية  وليس في النوع
فنجده قد أكد أن الشخصية كل متحد من النزاعات » ألبورت «أما .مبنية على إتجاه الفرد نحو المجتمع 

بل هو مجال حيوي  النفسية والجسمية التي توجد في مجال معين وهذا المجال ليس مجاال فيزيائيا طبيعيا،
من بعد في نظريته " كارل روجرس "قبله و " كورت لفين "وقد ذهب مذهبه كل من .إجتماعي _ إنساني

الظواهرية الذي يرى أن إعتبار الذات ال يتم إال في مجال إنساني إجتماعي، وكذا النظرية السلوكية 
  .المعرفية التي تؤكد اإلطار الثقافي وأثره في تنشئة الطفل ونمو شخصية 

اإلجتماعية في تكوين أما فرويد رائد مدرسة التحليل النفسي ،فقد أعطى وزنا كبيرا لتأثيرات 
وكان الفضل .شخصية الفرد ،ودورها البالغ في سنين حياة الفرد األولى ثم في طفولة المتأخرة وشبابه 

واإلضافة الكبرى لها ،هو أنها رسمت صورة ديناميكية للشخصية اإلنسانية من .األعظم لهذه المدرسة 
يصطرع بدوره ميدان البيئة اإلجتماعية  حيث هي ميدان لصراع كثير من الدوافع والقوى ،وهو ميدان

أما نظريات كـل مـن  .والثقافيـة بما تحويه من نظم ،وتشريعات ومبادئ وأحكام وقيم أخالقية للجماعة 
إتجاه يميل إلى تقليل من الدور البيولوجي للتحليل النفسي وذلك بالتقليل دور "  سوليفان" و" هورنى" 

ويرجع الفضل إلى .م به المجتمع في تشكيل الشخصية أو نقص تكوينها الوراثة ،وزيادة الدور الذي يقو
هذه المدرسة في تأكيد الواضح والصريح لألثر البارز للمتغيرات اإلجتماعية ،في تشكيل الشخصية ،وبذلك 

سمات قل الحديث عن دور الغرائز وتقلباتها أو نظرية اليبيدو على حين إزداد الحديث عن  إكتساب 
  .ن طريق الخبرة ،ونتيجة الظروف اإلجتماعية ع الشخصيته

وأن جوهر الشخصية يتشكل بشعور وطرق معاملة الطفل من والديه وإخوته وأقاربه ،لألنهم 
أن مفهوم الطفل عن نفسه «يكونون العالم اإلجتماعي للطفل في هذه المرحلة ،الشيء الذي يذكرنا بالمقولة 

  ). 54،ص  2001سهير كامل أحمد،(» كشخص يتكون داخل رحم العالقات العائلية

  
III . أساليب قياس الشخصية:  

،ومنها ما يهدف  إجمالي للشخصيةإختبارات الشخصية كثيرة ومتنوعة ،منها ما يهدف إلى تقييم 
وهي طريقة دقيقة تحتاج إلى   من األول ،طريق المقابلة.أو عوامل شخصية معينة  قياس سماتإلى 

فيا تجنبا للذاتية في األحكام ،ومراعاة للموضوعية التي تكفل الحصول على سيكولوجي مدرب تدريجيا كا
تفهم «ار بوإخت ار بقع الحبر لروشاخ،بمثل إخت ارات اإلسقاطية،بومنها أيضا ،اإلخت.البينات الهامة بدقة 

"  عالقات األشياء"وإختبار   Thematic apprrception Test T.A.Tالمعروف بإسم » الموضوع 
O.R.T:  The object relations technique    
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أما القسم الثاني من اإلختبارات ،فتختلف من حيث السمات األساسية أو عوامل الشخصية التي   
إال أن .وهي إختبارات مقننة وأكثر موضوعية ،وأسهل في التطبيق الفردي والجماعي .يهدف إلى قياسها 

تصمم هذه اإلختبارات غالبا في .في قياس الشخصية  تفسير نتائجها تحتاج أيضا إلى المتخصص المدرب
صورة إستفتاءات أو إستبيانات تتباين من حيث الزمن الذي تستغرقه في اآلداء وفي التصحيـح ،ويتوقف 

ومن أمثلتها ،إستفتاء الشخصية  .هذا على الغرض الذي صممت من أجله والظروف التي ستطبــق فيها 
" كاتل"وإستفتاء الشخصية للراشدين    High School personality Questionnaireللمدارس الثانوية 

  )236، ص 2001حلمي مليجي،(. .للشخصية وغيرها "مينسوتا"ومقياس 
III.1 - إختبار روشاخ   :Rorshach  Technique   

،إذ يعد هذا اإلختبار من أشهر الطرق اإلسقاطية وأكثر تطبيقا في الميدان اإلكلينيكي وتقييم الشخصية 
يعتمد هذه اإلختبار على تنوع وتباين إدراكات األشخاص لنفس المثير أو المنبه ، التي تعد إنعكاس 
لشخصية الفرد ونشاطه العقلي وهي تعتمد غالبا على الجوانب الوصفية أو النوعية لإلستجابات الشخص 

خ من عشرة لوحات بيضاء يتكون إختبار روشا. ،وبالتالي يصعب تقييم نتائجها تمما إال في نطاق محدود
ذات مقاييس معينة بكل منها بقعة حبر ،بعض هذه البقع مكونة من األسود والرمادي واألبيض ،والبعض 

وتقدم للمفحوص واحدة بعد األخرى ويطلب منه أن يذكر ماذا يراه في كل منها أو فيما .اآلخر ملون 
لى قدر اإلمكان ،وأن يدير اللوحات إن شاء تجعله يفكر ،ويشجعه المختبر على إنتاج إرتباطات كثيرة ع

ويدون المختبر إستجابات الشخص لبقعة الحبر بإعتبارها مثير أو منبه في سجل خاص .ذلك ،أن شاء ذلك 
ويراعى في تقدير اإلستجابات .،باإلضافة إلى المالحظات التي توضح سلوك المفحوص أثناء اإلختبار 

  :عدة إعتبارات منها 
هل اإلستجابة كلية أم جزئية ؟ أي هل يستجيب الشخص لبقعة كلها أم لجزء منها : ابة أسلوب اإلستج-1

  أم لتفصيالت دقيقة ؟   
 الخ  ...إذا كانت اإلستجابة نصف حركة أو شكال أو تركيبا أو  عمقا أو لونا : محددات اإلستجابة -2

 الخ ... ماذا يرى الشخص ؟ إنسان ،حيوان ،نبات ،أشياء: مضمون اإلستجابة -3

 . شيوع اإلستجابة أو ندرتها -4

وتفسيـرات السيكولوجي لإلختبار تبنى أساسا على التقديرات المختلفة لإلستجابات والعالقات المتبادلة 
  ) 266حلمي مليجي  ،ص (.بينها ،فتوضح الديناميكية السيكولوجية للشخصية في أدائها لوضيفتها

يم الطاقات اإلبداعية تعد إتجاها حديثا نفسيا ،ويرجع ذلك إن إستخدام بقع الحبر أي روشاخ في تقي
لإلستخدام هذا اإلختبار بكثرة في تشخيص الحاالت المرضية بالذات وبالتالي نواحي العجز وأعراض 

  :غير أن اإلنتباه حاليا مركز وموجه إلى مصدرين للقوة .اإلضراب في وظيفة الشخصية 
  .تها ءوكفااإلنتباه إلى تقدير الطاقة العقلية  -1
  . القدرة على التحكماإلنتباه إلى تقييم الضبط أي  -2
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مع ذلك فإن هذين الجانبين يمكن إعتبارهما عوامل خلفية ،ال تشمل كل الجوانب اإليجابية للصحة     
العقلية فالوظائف العقلية أدة ،أما الضبط فهو حالة ضرورية للتوافق السوي ،وفي إختبار روشاخ ،توصف 

وهناك .إليجابية باإلبداع أو اإلبتكار ،الذي تبدو دالالته في إستجابات المختبر لبقع الحبرهذه الجوانب ا
واآلخر يشير إلى » المصادر اإلبداعية الداخلية «جانب يشير إلى تحقيق : جانبان رئيسيان لإلبداع 

ابع الخيالية فقـد تشير إستجابـات الفرد الموهوب إلى اإلستخدام اإلنشائي للمن. »عالقات األشياء«
للحصول على توافق إبداعي ،أو إلى القدرة على إطالق الطاقات العقلية الكامنة نحو إنجاز إبداعي ،ويبدو 
هذا في اإلستخدام المرن والبنائي للتخيل عند تداول إمكانيات الموقف الواقعي لحل المشكالت وللوصول 

إلى نمو تنظيم ذي  -مثاليا–لخيالية قد تؤذي أيضا واإلستخدام البنائي للمنابع ا.إلى إرضاء أكثر للحاجات 
مدى طويل مستمد من نظام للقيم بواسطته يستطيع الشخص ال التحكم في سلوكة فحسب وتأجيل لذاته 
ومساراته بل يوجه أيضا إشباعاته كما يؤدي هذا اإلستخدام اإلنشائي إلى تكامل دوافع السلوك مع ذلك 

جدها في آن واحد دون حدوث مشاعر ذنب أو إحباط ال مبرر لها وهكذا النظام من القيم ،حتى يمكن توا
تساعد على تحرير الطاقات العقلية من مكمنها التي قد تحقق إنجازات إبداعية تخدم تلك القيم المرتبطة 

  .         ) 247، ص2001حلمي المليجي،.(كما تشبع في نفس الوقت أهم الحاجات األساسية للفرد.بتحقيق الذات 
III 1 -1 صدق وثبات إختيار روشاخ:  

إن إختبار بقع الحبر عامة قد أثبت نجاحا كأدوات إكلينيكية ،وقد أجريت مئات الدراسات على   
 Bentonويبدو من إتجاه النتائج بنتون .إختبار روشاخ ،كل منها تعالج جزءا واحد من نظرية روشاخ 

، أن تفسيرات روشاخ لها قيمة  Sarason 1954، ساراسون  Holtzman 1954هولتزمان  1950
ومع ذلك ،فإنه يجب أن نذكر أن تغيرات بقع الحبر تعتمد في .أكبر من حيث الصدق تفوق المصادقة 

النهاية على  المعرفة التجريبية لدى الممتحن  بديناميكية السلوك اإلنساني ،وعلى النتائج النهائية التي 
ين في ذلك على خبرة الممتحن وأصالته، وخصوبة إستبصاره نحصل عليها باإلستنتاج والمماثلة معتمد

  .وحساسيته العامة 
أما دراسات الثبات والتأثيرات الناجمة من إعادة إجراء اإلختبار تحت ظروف متباينة ،تدل على أن 
الوظائف المتعددة التي طرقها تكنيك روشاخ ،ذات درجة عالية من الثبات إال أن بعضها يبدو أكثر ثباتا 

وبوجه خاص ،فإن أصالة اإلستجابة أو شيوعها من أكثر التقديرات ثباتا والتي يمكن .ن البعض اآلخر م
كما أن إحتمال تأثيرها بالممتحنين وتقديراتهم .مقارنتها كميا مع نتائج أدوات القياس السيكولوجي األخرى 

  ) 249، ص2001حلمي المليجي،(.ضئيل جدا
III 1 -2  ظروف تطبيق اإلختبار:  

لم يكن الروشاخ اإلختبار النفسي الوحيد على الطفل ،فهو يأخذ مكانه في مجموعة أين تتناوب   
وضعيات موضوعية وذاتية ومن المهم أن نوضح للطفل فرق الموافق الملفت لإلنتباه ،من المهم أيضا أن 

شارت نعرف أن الطفل الصغير يبحث عن إقامة عالقة وليس التعبير عن قدراته وحركاته وأن اإل
وحركات الوجه والتعجب تشارك في إعادة تنشيط الطفل في معنى اإلغراء واإلتباعية أو العدوانية بكل 
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هذا يجعل ترجمة البرتوكول غالبا صعبة والتحقيق جد إحتمالي كما نعرفه أن الطفل يمل بسرعة إال إذا 
  .كان مطيع جدا خاضع جدا أو مستحيل التحكم فيه 

III 1 -2 -1 ماذا يمكن أن يكون ؟ وهي القاعدة البدائية :من التعليمات األكثر سهولة هو سؤال  :التعليمات
ويحث أحيانا أن نكون مجبرين على تشجيع الطفل إذا كان خجوال ومتردد ونطرح األسئلة بطاقة وراء 

 1961إجراءات في التحقيق الجديد سنة  BEIZMANNبطاقة أو حتى إجابة بعد إجابة ،ولقد إقترح 
ة شكلية لإلعادة تشكيل وهذا بوضع البطاقة على ورق شفاف و نطلب من الطفل إتباع المحيط وضع ،تقني

وتعديل إجابته هذه التقنية تحفز الطفل وردود فعله وتفتح المجال للتعليقات والتي تشرح اإلجابات والتي 
  .   المالئمةتجلب مجموعة من اإلنفعاالت المواتية 

III .1 .2.2. نظام  نظام تنقيط اإلجابات المستخدمة في فرنسا هو في الواقع) :قة التنقيططري(اإلجابات
وهذا بتبسيط محددات التظليل  1947مختلط والتي أساسها إقتراحات هرمان روشاخ والتي أقـامت سنة 

ونحضر هنا مختلف العوامل للتعليق فقط عن  Klopfer1941ومحددات الحركـة الصغيرة لي  
نسجـل أوال األهمية اللفظيـة ،تكرار التعجبـات والنطقيـة .طـرف الطفـل خصوصيات تطبيقها من

هذا اإللحاح يوضح الطبع اإلنفعالي كما .كبير ،غليظ ،سميك صغير جدا والتفظيليات : أو المصتوصفات
  . يبين معنى المعاش ووزن الخيال في التجربة

III1 -3 - هو الذي أخذ ) ك(اإلدراكية ،الشكل الكلي من كل األنماط :  القيمة المعنوية لعوامل الروشاخ
إهتمام العلماء ودرس كثيرا وهذا لألن مستواه البنائي هو الفاصل في تقديم السيرورات المشتركة عند 

 Werner 1948إذا كان األخصائيين النفسانيين األمركيين قد ركزوا على شرح تطور اإلدراك .الطفل 
ن قد ركزوا على تسجيل معنى مراحل اإلختالف اإلدراكي فإن األخصائيون النفسانيين األوربيي.

 Claparèdeاإلصطالحي في حين قدر التفريق ووعي الترجمة يسود بشهود فقط على تطور اإلدارك 
،ج ف ،ك، تحمل وزن مواضيع جد أولية إنعدامية ) ك(وكذا أنماط . Wallon 1947ثم  1938

األطفال ما قبل الذهانيين :ليها بطريقة مباشرة مثل ويعبر ع. وإفتراسية تدميرية معبر عنها مباشرة
         .والذهانيين 

 III 1 -3 -1 المحددات وأنماط التغيير:  
هذه األشكال تعتبر طرق لمعرفة الواقع الموضوعي :يعبر الطفل بصفة أساسية عن طريق الشكل   

) F(ذه األشكال ش ه. مخيفوما هو  مرغوبلكن المعروف يكون غالبا معرف أكثر من خالل ما هو 
كقيمة تعبير ليبـدي أو كمعبر عن العدوانيـة  Schachtel 1941من طـرف " ديناميكية" تسـمى 

سيـف ، سكين ،حيوان صغير جدا؛ القراءة الدقيقة لهذه اإلجابات تظهر كيف يعيش الطفل بالنسبة "
وهذا ما يسمح .عية للراشدين تقدير نوعية الشكل تكون بإستعمال المعايير المرج. قوي أو هش: لآلخرين 

بمالحظة تطور الحكم السليم ،ولكن ما هو محرج هو تقدير الحاالت الفردية ،نمط تعبير الطفل هو أيضا 
  .حركة صغيرة ) ح ج(حركة شيء و ) ح ش(حركة حيوانية ،) ح ح(حركة بشرية ) ح ب(حركي 
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بناء الصورة : إلى مظهرين الحركة البشرية لها دور أساسي وهام في روشاخ الطفل فهي ترجع  •
الجسدية ،والتكفل بالطاقة الليبيدية لهذه الصورة الليبيدية لهذه الصورة أو بمعنى آخر الوعي 

  .بصورة الحجم وإسقاط عالقة المحددة بإشكالية أين الوضعية الليبيدية لها عالقة بصورة الهوامات
ليل التستعمل في العادة تثير األلوان ردود الطفل تجاه األلوان تكون صعبة الترجمة في حين التظ •

أو تسمح بوضع عالمات لإلكتشاف ،أو نادرا ) األلم(ردود فعل نوعية فيما يخص اللذة واإلزعاج 
توضح التجربة أنه من المستحيل أن نعطي لأللوان نفس القيمة العاطفية . ما تفتح المجال لتمثيالت

ساسية الطفل إتجاه الرمادي على أساس أنـه ويجب األخذ بعين اإلعتبار ح.التي تعطي للراشد 
) C(لـون رد الصدى اإلنفعالي عند الطفل ،ولقد شوهد تأكيد للصيغة الحركيـة والملونـة، ل 

 ).CF(ول ش

أما في التنظيمات المرضية يكون هناك نقل معاش تحطيم يكون سهل جدا أكثر ما يكون عن طريق 
  " .البيتجسم محطم، إنها تحرق :"الشكل أو الحركة 

III 1 -3 -2  إذ أن تطبيق .األصناف األكثر إستعماال وهي التي تخص مجموع الحيوانات : المحتويات
ولكل بتسجيل الخيرات المقترحة من  "قوي ،خطير ،مفترس ،مائي " التصنيف ال يعد سهال إنطالقا من 

باتات مستعملة بكثرة وكذا مجمع الن.طرف الطفل وإنطالقا من  البطاقات وخصوصيات أضيفت للحيوان 
مطر "مضاف إلى عالم الطبيعة والظواهر الطبيعية النشطة " شجرة"من طرق الطفل ،خاصة على شكل 

فعالم األشياء ال يظهر إال بعد سبع .دل على المراحل المميزة بالحوادث المعاشة يوهذا  "إنفجار بركان 
كل صور .ممكن أن تكون متكررة ) ح(حيوان ،وال) ب(سنوات مراجع العالم الخيالي غيرالواقعي لإلنسان 

وكل نشاط إدراكي حتى ولو كان مالئم . للقوة الكبيرة المؤدبة أو المفيدة تعبر على البحث أو فشل التقمص
مع مرحلة نمو الطفل ،يمكن أن تكون مشوهة بالتفسير الضمني المسقط من طرف الطفل في وقت معين 

لذي يشكلها ،يخترعها ،يحطمها ،يبحث ويقوى مكانه في جسده فالطفل من خالل مجموع هذه األدوات ا
  .عالمه العالئقيوداخل محيطه 

III 1 -4 . شكل ونموذج التفاعالت في التنظيمات األقل مرضية :فرضية العمل  :التأويل اإلكلينيكي
دة أكثر وخاصة في تنظيمات سجل عادي ،أين الظواهر تكون معدلة جيدا الروابط مقننة واإلرتدادات محدو

  :من األساسي أن ننطلق من المحتويات لنبين .رغم أن السجل الهوام حاضر بدقة 
الرجوع إلى العاطفة  -د.الرجوع إلى واقع  -ج.القلق وميكانزمات الدفاع  -ب. الموضوعية  -أ

  .نموذج التأقلم -ن.صور األبوية  –ي .صور وتمثيالت الذات  -و.الرجوع إلى الهوامية  -هـ. والخيال
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III 1 -5 . ندرس الرورشاخ بمصطلح نمو النشاطات اإلسقاطية وتطور : نموذج ترجمة رورشاخ الطفل
الشكل :التفاعل بين هذه المعطيات تبرز لنا بدقة قوة األنا ،وطرق حل الصراع .المعطيات الراجعة للهوام

،في حين في حاالت  حتى إلى درجة التدهور وفقدان التنظيم) النص(اإلدراكي يتأثر من خالل الموضوع 
أخرى يلعب دور المرمم ،فهو يحتوي ويراقب الهوام ،كل تدرج مسجل بالسلب أو اإليجاب حافظ على 

  .شدة ضغط الحياة الهوامية 
III 1 -5.-1 . يعتبر النشاط اإلدراكي والحياة الهوامية العنصرين اللذين إجتمعا بصقل : دور الهوام المشوش

يعتمد نسجل في هذه اللعبة الحاجة إلى أخذ مكان كمختلف ،غير تابع أو حر .إجابات الطفل في الرورشاخ 
يعد نموذج . بإختصار إيجاد مكان للذات بالنسبة لآلخر.معتدى أو معتدى عليه أمام العالم  على نفسه

الترجمة في الرورشاخ الطفل نمط اال بمعنى تداخل بين النشاط اإلدراكي والنشاط الهوامي ،وتسجل 
  .إجابة الرورشاخ في هذه الوضعيات المختلفة سيرورت 

  
  
  
  

III 1 -6  . ار المقترحة خالل اإلختبار السيكولوجي للطفل هي يإن وضعيات اإلخت :الرورشاخ عند الطفل
: وضعيات مفضلة لألنها تتركب من حركتين ،نوعين من المواقف متضادة ولكن مكملة لبعضها البعض 

  لب التأقلم مع وضعيات معينة لواقع موضوعي وتستجيب بتعبير مردوديالفاعلية تتط –إختبار الفعالية 
واإلختبارات اإلسقاطية تدعو للتعبير الحر عن الخيال ولكن إنطالقا .حسن إستجابة بأسرع وقت ممكن أ

بصفة عامة كل إنتاج طفلي معهم أو حر ،يسجل .من واقع مدرك والذي يؤطر التعبير أو يكون قالب له 
من الجهة التأقلم مع الواقع الخارجي ومتطلباته ومن جهة أخرى .وقطب الخيال  الحقيقةاقع بين قطب الو

  .التعبير عن الحقيقة الداخلية لحاجاته مخاوفه وهواماته 
III 1 - 6  -1 كيف بتموقع الروشاخ في هذا المجال الطفولي ؟ :  

من جهة أخرى يجد نفسه .من جهة الطفل يدرك نداء الخيال واللعب ،يخلق  ويبدع حسب حاجاته   
أمام واقع خارجي يحمل ميزات موضوعية بديهية ،أشكال ،ألوان وبنيات بالنسبة لزاوية تماثل عمودية 

هذا المنبه ،ربما يرجعه .ولكن هذا الواقع الخارجي ليس بواقع معروف ،بما أن هذا اللعب ليس حر .
وهذا ما يسمح بالقول بأن .ذاته وخياله  معرفة أين سيعطيه معنى إنطالقا من أداةالطفل إلى موضوع 

اإلجابات في سيروراتها وفي ذهابها وإيابها تأخذ بعين اإلعتبار الطريقة التي يتموقع بها بين الحقيقة 
  .والخيال

إن إستخدام المنبهات تختلف عند الطفل عنه عند الراشد ،لألن عند الطفل الحاجة إلى التغبير ذات  -
عي ،البطاقات مدمجة في العالم الذتي وتترجم المعاش الشخصي لكل فرد أولوية من الواقع الموضو
  .مسجل في ديناميكية النمو 
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إستخدام المنبهات يختالف بإستدعاء الفضاء ،نداء يلتحق بحاجة الطفل إلى بناء نفسه ،إلى تنظيم  -
والهوامية مختلف النشاط اإلدراكي .الفضاء بالنسبة لجسمه ،وجوده في هذا الفضاء وتفريقه عنه 

المجندة من طرف المحركة من خالل هذه المنبهات ليس لها حقيقة مميزة باألساس ،ولكن إزدواجهما 
 .في هذه اللعبة والتي تصقل اإلجابات أين يوجد غني وخصوصية روشاخ الطفل 

III.2 -  خروف القدم السوداء إختبار      :Teste du patte noire    
 Nantesكان تحضيره وتجريبه في المركز الطبي النفسي  L.Corman: هذا اإلختبار هو لـ  

  .وقد تم التأكد من فعاليته في الكشف عن صراعات األطفال العميقة  1961إلى  1959من 
على  L.Cormanكلها تدل على ميوالت غريزية ،وقد أكد  18×13لوحة بقياس  18اإلختبار يتكون من 

ونظرا للمكانة .والجنس والشخصيات الموجودة في اللوحات  الحرية الكاملة للطفل من جهة وصف العمر
السلبية التي يحتلها الخنزير في الديانة اإلسالمية ،فقد أستبدل الخنزير بخروف صغير ،وذلك لما لهذا 

  .الحيوان من مكانة محببة عند األطفال ،ليصبح هو صاحب المغامرات في اللوحات
قابل الستعماله مع األسوياء الذين يتميزون بمستوى جيد من إن ميدان استعمال االختبار واسع، فهو 

التكيف اإلجتماعي، وكذلك مع األشخاص الذين يعانون من إشكاالت واضطرابات مختلفة، فهو يقدم نتائج 
  :قيمة في الحاالت التالية

  ...).الهروب، السرقة، الجنوح، : (اضطرابات الطبع والتكيف -1
 ... .، التقئ العصبي، سلس الغائطالخلفة: جسدية -اضطرابات النفس -2

 : حاالت التخلف العقلي الموهم -3

 :االضطرابات العصابية -4

 ).354، ص1995باسمة المنال، (: اإلضطرابات الذهانية -5

III.-2 1- أسباب إختيار إختبار خروف القدم السوداء  
يجتاز فقط  االختبارات اإلسقاطية التي صيغت لدراسة األطفال دراسة معمقة، فهو ال أنه من أهم

حدود الحياة النفسية الواعية لينيرنا حول البنية النفسية الالواعية للشخصية في كليتها وفي ديناميتها، وإنما 
و أسباب تثبته على مرحلة ما من مراحل  دراسة أنماط تكيف الطفل مع البيئة المحيطة،يختص في 

واته ومآزمه ودفاعاته ومن الصراعات نموه،واوالياته الدفاعية وموقفه من عالمه الشخصي أي من نز
  .القائمة بينها، والحلول التي لجأ إليها للخروج من هذه الصراعات

فشخصيات االختبار هي حيوانات أليفة، وهذا التميز بالحيوان يسهل تماهي الطفل به، وتضع   
ل االستجابة الطفل في مواجهة موقف يستجيب له وفق المعنى الذي له في نفسه، ووفق ما يشعر به خال

، وباإلضافة إلى ذلك، يتميز هذا االختبار بخاصية فريدة، وهي أنه )1ص. 1995. باسمة المنال(التي يقوم بها 
يستجوب الوعي الطفل حول ماضيه، فهو يأخذ قيمة كبيرة في دراسة األطفال الذين تعرضوا لظروف 

ه تتطابق بشكل ضيق مع عمل األوليات التماهيات المعتمدة في -عائلية مأساوية وأن تقنية التفضيالت
باسمة ( الدفاعية، وتسمح بفصل القوى المؤثرة في الشخص، أي النزوة من جهة، واألنا من جهة أخرى
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وبما أن االختبار يقوم على مرحلتين جوهريتين، قوام األولى سرد قصص عن  )2ص. 1995. المنال
رات العاطفية، فإن الهدف من هذه المراحل هو اللوحات، وقوام الثانية تصنيف اللوحات وفق االختيا

. الكشف عن التأرجح الدينامي الذي يحصل بين نزوات المفحوص من جهة وبين دفاعاته من جهة ثانية
فبينما نراه في المرحلة األولى يعبر عن دوافعه ودفاعاته بشكل فج ومبهم، نراه في المرحلة الثانية يدرك 

غة تسويات تستدل منها على مقدار نضج األنا، وعلى نمط المصالحة أنه مستهدف ومعني، فيحاول صيا
  ).3ص. 1995باسمة المنال، .( القائمة بين مختلف أركان الشخصية

م وفي الجوهر هي طريقة لدراسة 1939عام  FRANKفهذه التقنية اإلسقاطية التي عرفها   
نى الذي يكون لهذا الموقف في الشخصية، طريقة تضع الفرد في مواجهة موقف يستجيب له وفقا للمع

نفسه، ووفق ما يشعر به خالل هذه االستجابة التي يقوم بها، فالطابع الرئيسي للتقنية اإلسقاطية هو أنه 
  .يعطي للفرد، وبعدة أشكال فرصة التعبير عن عالمه الشخصي، وعن سيرورات شخصيته

باره يفشي عن الحركة الدينامية يتمتع اختبار خروف القدم السوداء بقيمة اسقاطية كبيرة باعت  
  للشخصية وعن التفاعل الذي يتم بين النزوة وبين دفاعات األنا

وبالتالي فإنه يتوجب علينا لفهم معمق لنشاط األنا ولتداخل األوليات الدفاعية أن نقوم بهذا الفصل بدراسة  
يمكننا انطالقا من األوليات  من ناحية أخرى باعتباره أنه واآلليات الدفاعيةمن ناحية  أركان الشخصية

المستعملة أن نحدد بنية المفحوص النفسية ومدى تصلب أو النضج الذي يتعامل به األنا مع الموضوعات 
  ).17ص.  1995.باسمة المنال.(.الخارجية

من هنا كان األختيار لإلختبار القدم السوداء كثاني إختبار يطبقا على الحاالت التي تعاني عدوانا 
مسلطين الضوء على سلوك هذه العينة وديناميكيته الداخلية التي تحدد من .تكررا بين أقرانها جسديا م

  .خالل إثارتها بهذا اإلختبار
III.2 -2  لوحة منها التمهيدية  18يحتوي هذا اإلختبار على : تقنية اإلختبار خروف القدم السوداء

Franstipice  األبوان من جهة :تضم عائلة من الخرفان والتي تقدم للطفل في بداية اإلختبار ،وهي
اليسرى وثالث خرفان صغيرة يمثلون األبناء ،ويمكننا أن نميز القدم السوداء عن الخروفان اآلخـران 
ببقعة سوداء وعلى الطفل أن يعطي عمر وجنس لكل واحد منهم ،أو الصلة التي تربطهم ببعضهم البعض 

ا تشكل عائلة ،ثم نقدم فيما بعد كل اللوحات التي تمثل مغامرات ،دون أن نقوم بتوجيه أو اإليحاء له بأنه
القدم السوداء دون أي تسلسل محدود ونقول للطفل أن المطلوب منه بكل بساطة أن يروي قصة عن كل 

في  L.Cormanلوحة مع ترك الحرية له في إختيار الصورة التي يرغب ان يحكيها، و قد الوصى  
تطبيق اإلختبار ،كأن يتوفر أمام المفحوص طاولتان إحداهما كبيرة تسمح بأن كتابه بعدة إرشادات تسهل 

نمد عليها أوال كل الصور والثانية في متناول الطفل أيضا نمد عليها فيما بعد اللوحات التي رفض 
  .المفحوص الحديث عنها

اإلسترخاء ومن الضروري كذلك تهيئة الطفل لإلختبار بأن نضعه في أجواء من الثقة واأللفة و  
بحيث ال يؤثر على   بالحياد الموجب  L.Cormanويفترض من الفاحص أن يتحلى بما يسميه 
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على األجوبة بنفس المفحوص وال يوحي له بأية إجابة ،وبحيث تكون نبرة أسئلته كلها محايدة ويصدق 
بهدوء و دفء الطريقة دون أن يقوم إجابة على حساب إجابة أخرى ،وعليه  أيضا الكالم مع المفحوص 

وأال يظهر اية دهشة أو إستغراب إذا أعطى المفحوص اجوبة غريبة ،بل عليه على  العكس أن يؤكد له 
أن األجوبة على هذا اإلختبار كلها جيدة ،وإنه ال يوجد إجابات سيئة وإجابات جيدة  كما هو الحال في 

المرحلة التي يطلب من الطفل تصنيف  ثم تليها,p68)   ( L.Corman,1982 المدرسة ،فاألجابات كلها جيدة
مجموعة الصور المحبوبة لديه والصور غير المحبوبة بعدها تؤخذ الصور المحبوبة أوال ونطلب منه 
إختيار أحب الصور لديه مع ذكر السبب مع الترتيب ثم التماهي  ألحد أفراد القصة التي يرويها وهكذا 

ثم يجري نفس العملية مع الصور غير .لخاصة به حتى ينهي كل الصور المحبوبة مع التمهيات  ا
  .المحبوبة إبتداءا من أكره الصور مع التماهي 

باألسئلة التوليف والتي تحدد عواطف  L.Cormanبعد ذلك نقوم بطرح األسئلة التي يسميها 
  (L.Corman ,1982,p74 p 75)الطفل بالنسبة للشخصيات المختلفة 

ف القدم السوداء، لنرى من هو بالنسبة لك األكثر سعادة في أخبرني بشكل جيد عن مغامرات خرو -
  .هذه القصة ؟ لماذا ؟ وهنا نعطيه الفرصة لتوضيح مبرراته

 من هو بالنسبة لك األقل سعادة في هذه القصة ؟ لماذا ؟       -

 من هو األكثر لطفا ؟ لماذا ؟ -

 من هو األقل لطفا ؟ لماذا ؟ -

هذه هي الساحرة الطيبة التي بإمكانها أن تحقق لخروف القدم « : ثم نقدم في األخير لوحة الساحرة
  .»تكهن ما هي ؟... السوداء ثالث أمنيات

" زازو" الخاص بـ Test de Bestiaireأيضا أن نضيف كأمنية رابعة اختبار L.Cormanوقد اقتراح 
Zazzo  وطلب  لنفرض من أن خروف القدم السوداء تعب من أن يكون خروفا: بأن نقول للمفحوص،

  . من الساحر أن تحوله إلى حيوان آخر ،إلى أي حيوان تعتقد أنه يتطلب أن يكون ؟ لماذا ؟
III.2 -3  صدق اختبار خروف القدم السوداء:  

وهذا الشرط يتطلب أن يتحلى االختبار بمستوى جيد من الصدق أي أن يقيس فعليا ما وضع ألجل   
تبار إسقاطي، ال يقدم أبدا معطيات لها طابع اليقين قياسه، واختبار خروف القدم السوداء، ككل اخ

المحقق،وبالتالي فإن ما يقدمه االختبار خروف القدم السوداء من معلومات حول أركان الشخصية، وحول 
ولكننا نستطيع . مآزم المفحوص، وعالقته بمحيطه األسري هي معلومات محتملة، مرجحة، وغير مطلقة

، أي Convergences d’indicesق باعتماد على طريقة التقاء المؤشرات بعد ذلك أن نحولها إلى حقائ
عن طريق التحقق من النتائج التي حصلنا عليها في هذا االختبار باالستعانة أما التحليل العيادي 

فإذا أعطت هذه االختبارات نتائج متقاربة، عندها . للمفحوص، وأما باختبارات أخرى تقيس نفس الظاهرة
فإحدى الميزات األساسية . القول إن االختبار الذي نستعمله يتميز بمستوى جيد من الصدق فقط يمكننا

الختبار خروف القدم السوداء أنه ينيرنا حول شخصية المفحوص، وحول المنشـأ النفــسي لإلشكـال 
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سوياء وهذا يعني أن إحدى الشروط المبدئية لهذا االختبار أنه يميز بين المفحوصين األ. أو االضطراب
إشكاالت نفسية ، وبين المفحوصين الذين يعانون من ضمن بيئتهم االجتماعيةالمتكييفين إلى حد ما 

  .متنوعة وعالئقية
ولكن هذا الموضوع يعيدنا إلى الجدل القديم القائم حول السوي والالسوي وحول الحدود الفاصلة   

كون مستحيالً، وقد نجد كذلك فيما يتعلق بينهما، والواقع أن الفصل بين الشخص السوي الالسوي يكاد ي
بالمآزم بين النزوات والدفاعات مآزم متشابهة عند األسوياء والمرضى وبالتالي، وللتمييز بينهم، فإن 

  ).359ص. 1995. باسمة المنال(. السوي هو الذي يجد حلوالً وتسويات أفضل لمآزمه
فالكائن اإلنساني يختزل . ل موقف قياسيوهكذا نالحظ أن منهجا جدلياً يفرض نفسه علينا في ك  

إلى أرقام إذا لم نوجهه تقومه نحو االستقصاء العيادي لنجد فيه وسيلة تضفي طابعا إنسانيا على هذه 
وبالتالي فإن التقنيات االسقاطية تتكامل مع . األرقام، وتنسبها إلى إحدى خاصيات الجهاز النفسي اإلنساني

ح هذا التحليل استنتاجات، يتوجب على التقنيات االسقاطية التأكد منها، العكس التحليل العيادي، فعندما يطر
. صحيح أيضا، فاالختبار االسقاطي يطرح أسئلة، ويقدم فرضيات يتوجب التأكد منـها بالتحليل العيـادي

  )360ص. 1995. باسمة المنال( 
كلها ...ية للفاحص والمفحوصفموقع تطبيق االختبار، ومدة تطبيقه، والتفاعل بين الحالة النفس  

عوامل تؤثر بشكل كبير على نوعية األجوبة، وبالتالي على نتائج االختبار، كما أن بنية شخصية عالم 
النفس تؤثر أيضا على توجه التأويل الذي يتبناه وعلى طبيعة هذا التأويل، فهذه البنية تسمح لنا أحيانا 

فكل منا يهضم ثقافته "شكل عام تحد من رؤيتنا لألمور، بالحصول على تقدير أفضل للمعطيات، ولكنها ب
  .362ص". الخاصة، وينمي حسه العيادي وفق هذه البنية

المجموعة األولى من التعاريف يمثلها علماء : السابق نستنتج أن  بالنظر إلى ما ورد في الفصل
والمزاج الشخصي للفرد النفس وهي تتشابه في بعض محتويتها من ناحية تركيزها على الجانب النفسي ،

،دون اإلشارة إلى العوامل الخارجية عن الذات، من المؤثرات اإلجتماعية والثقافية التي لها دور في 
تكوين الشخصية الفردية ،وسبب هذا المنحى يعود إلى أن علم النفس يهتم بالدرجة األولى بالفرد كعالم 

،بدون أي وضع للمؤثرات الخارجية في الحسابان  معقد زاخر بالدوافع الغريزية ،يستحق الدراسة بذاته
أحمد بن ( .تماشيا مع نظريات علم النفس الفردي التي ال ترى في المجتمع غير أفراد يتحركون

  . )159ص 1988نعمان،
ويولوجيا الذين ينظرون إلى ثرأما المجموعة الثانية من التعاريف فيمثلها علماء اإلجتماع واألن

اجتماعي بالدرجة األولى وهم وإن وجدناهم يقرون علماء النفس على أن لكل فرد  الشخصية بأنها إنتاج
  جهازه البيولوجي وتكوينه الموروث الذي ال ينكر دوره في تكوين الشخصية الفردية ،إال أن إهتمام هؤالء 

عال التي العلماء نجده يتركز على التشابه الموجود بين شخصيات أعضاء الجماعة الواحدة، فيهتمون باألف
تصدر عن الشخصية والمتمثلة في السلوك العام الذي تسلكه مع اآلخرين في البناء االجتماعي، حيث 
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يعتبرون الشخصية بمثابة التنظيم الذي يجمع اتجاهات الفرد وأفكاره وعاداته ورغباته وقيمة وتصوره 
  . )160، ص 1988أحمد بن نعمان،(لنفسه وخطته العامة في الحياة 

حظ من خالل التعريف إختالف في النظرة إلى الشخصية من حيث أنها هي المظهر ومنه نال
الشخصية، بغض النظر عن مظاهرها  جوهرالخارجي الظـاهر للعيان أم هي الدوافع الداخليـة أو 

في حين أن على العكس تماما حيث يرى أن الشخصية هي .  )160، ص، 1988أحمد بن نعمان،(الخارجية 
ير عن الجوهر، أو الطبيعة الداخلية لإلنسان، إعتقدا من هؤوالء العلماء بأنه تجد داخل عبارة عن تعب

 ومن خالل استكناهنا. اإلنسان تكوينات نفسية وعمليات تتحكم في سلوكه الخارجي، أو سلوكه الظاهري
  .حظه في الواقعلخباياه الداخلية التي تمثل المصدر األساسي والدافع األول لهذا السلوك الخارجي الذي نال

  :ومن مظاهر اإلشتراك في تعاريف الشخصية، صفاتها التي يمكن حصرها في
معنى أن الشخصية تعرف وتقاس بما يتوفر بين مكوناتها من تكامل وانسجام : صفة التكاملية •

  .وتماسك
جي وتعني الطابع التفاعلي المستمر بين عناصرها المختلفة بحكم جانبها البيولو: صفة الدينامية •

 .الذي يفرض قدرا من التفاعل والتغيير والنمو المتواصل على مدى الحياة

في بعض جوانبها  - مع الزمن–بمعنى أنها تتطلب قدرا من الثبات  ):النسبي(صفة الثبات  •
وسماتها العامة، بما يسمح بتميز شخص عن غيره من األشخاص وهذا القدر من الثبات 

فة الدينامية المذكورة آنفا، ألن في الشخصية جوانب الضروري في الزمان ال يتناقض مع ص
، والمهارات، والخبرات المكتسبة تتطلب قدرا من الدوام ةمعنوية كالذكاء واإلستعدادات الو راثي

 .والثبات النسبي في الزمان، الشيء الذي يضمن بقاء الطابع المميز للشخصية في مسارها العام

عني أن الشخصية ال يمكن أن ينظر إليها كوحدة منفصلة وت :صفة التكيف مع المحيط الخارجي •
 .عن البيئة، وإنما هي جزء دائم التأثير بالبيئة اإلجتماعية والطبيعة المحيطة به

وتعني أن لكل شخصية طابعها المميز الذي تعرف به، بحيث يستحيل وجود  :صفة التمايز •
نة لشخصيتها، وهذا ما يفرض وجود شخصيتين متشابهتين تشابها كامال في جميع العناصر المكو

، لألن أفـراد مجتمـع مـا دراسة الشخصيةفي  صفة جوهريـةصفـة التمايز هـذه ويجعلها 
لو يتصرفون على نمط واحد، ويفكرون تفكير رجل واحد، ويشعرون الشعور نفسه لما كان هناك 

الل المالحظات وتحاليل ومنه ومن خ. )165، ص 1988أحمد بن نعمان،(وجود للشخصية على اإلطالق 
  :التعاريف المختلفة للشخصية سنحاول استخالص تعريف مستنبطة منها

المكون من مجموع صفات الفرد الجسدية  -نسبيا–، والثابت الطابع العام المميزالشخصية هي ذلك « 
يعيش فيها الفرد والنفسية المتكاملة في إنتظام ودينامية ،والمتكيفة مع البيئة اإلجتماعية والطبيعة التي 

  .»ويتبادل التأثير معها 
، لما بطابعها المميزدورا مهما في طبع الشخصية  إعتبار الذاتونلخص مما سبق إلى أن لعاطفة 

لها من صفة الديمومة والتأثير على السلوك بوجه عام، كما أن العواطف في تدرجها إلى الظهور 
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،فالطفل الصغير مثال تتكون عواطفه بادئ ذي بدء حول  وتطورها لدى الفرد تسير من مادية إلى المعنوية
أمه ،ثم بعد ذلك تنتقل نحو أبيه فإخوانه ،ثم أفراد أسرته األقرب فاألبعد فإذا انتقل إلى المدرسة واتسعت 

عالقة قوية قائمة بالشخصية  اعتبار الذاتولعاطفة .ميادين حياته زادت عواطفه لتشمل مدرسية وزمالءه 
أي أن  .ودواماجهودنا شدة  ر، وأكثخبراتنا االنفعاليةك كذلك تعتبر المصدر األساسي لألكثر ودوافع السلو

  .أثمن شيء يمتلكه اإلنسان يأقوى دوافع السلوك تصدر عن هذه العاطفة، وه
  
  
  
  
  
  

IV . مفاهيم إجرائية:  
لعالقات من خالل المقاربة النظرية الشخصية نستخلص أن مفهوم الطفل كشخص يتكون في رحم ا  

العائلية التي توضح لدى كل شخص مفاهيم خاصة وإتجاهات أمام وضعية معينة تتطلب المواجهة 
  .واإلجتهاد، و لذلك نوضح المصطلحات التالية

وهي مفهـوم الذين يمكن أن يعرف  الشخـص أو للشعورهـي مرادف  الذات في علم النفس: الذات.1
هي  الذاتأن " يونغ" ويعرف(Norbert.sillamy, 1980, p1125)  ويحدد الشخصية كعالقة مع العالم الخارجي

  (Norbert.sillamy, 1980, p1126)  األنا اآلخر أو اآلخرين وليس فقط  
فاألمن الحقيقي . إن هدوء النفس يلد من التأكد المستمر من عدم التهديد بأي خطر: الشعور باالطمئنان.2

فالتظاهرات العاطفية األبوية . ه على مواجهة المواقف الصعبةبالنسبة للطفل هو شعور ثابت الذي يساعد
هي جـد ضرورية بالنسبة له، ليـس فقط لتأميـن الحـب وآلن كمثل لسلوك الذي بإمكانه أن يتعلمه 

 .♦وبالتالي تحقيقـه أمام اآلخر، فالطفل الذي يفقد إطمئنانه يفقد كـذلك اآلمان في عالقاته مع أقرانه
(Norbert sillamy,1980, P 1076)  

وهو مصطلح يبين اآللية النفسية بهدف الخفض :هو اإلنفصال عن كل شيء مثل الجزيرة  :اإلنعزال.3
والحط من تصور عن طريق قطع كل العالقات المشتركة بفصلها عن العاطفة، لآلن الفرد ال يستطيع 

 .♦القاته االجتماعيـةنسيان الحـدث المؤلم فيجرده من كل معانيه العاطفيـة ويفصلـه من كل ع
(Norbert sillamy,1980, P 626)  

                                                
♦ L’enfant qui perd sa sécurité perd aussi son assurance dans ses relation avec ses pairs.  
 
♦ Mécanisme psychique ayant  pour but d’affaiblir une représentation en coupant tous les liens 
associatifs et en la séparant de son affect. par ce que le sujet ne parvient pas à oublier l’événement 
fâcheux il le dépouille de sa couleur affective et le coupe de ces rapports associatifs  
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من خالل التطرق للمفاهيم والمصطلحات السابقة الذكر سوف نتناول ضمن دراسة موضوع بعض 
  :سمات شخصية الطفل ضحية إعتداء جسدي متكرر بين اقترانه إلى المفاهيم التالية 

قدراته وإيجابياته أو شعور بانخفاض قيمته يقصد به عدم شعور الطفل بذاته وب  : تقدير ذات منخفض -1
عن طريق عالقاته العائلية التي كونت هذه الصورة دون أن نأخذ تشوه الذات أو االضطراب الظاهر 

 . الذي يحدد ويؤثر في تقدير الذات والحط منها 

عوبات له مجابهة ص أي عدم الشعور بالثبات واإلطمئنان الداخلي الذي يحقق :عدام الثقة بالذاتان -2
فالثقة بالذات . الخارج ،وكذا فقدان األمن في عالقتة مع أقرانه وبالتالي العالقة المستقرة بين األقارب 

فالطفل الذي ليس له ثقـة ذات حادة ظاهرة . ال يمكن أن تتواجد إذا لم تكن هناك شعور قوي بالذات
   (Jean.Luc.Aubert,2001,p65)اف ال يستطيع أن يتقـدم إلى األمـام أو المحاولة والمغامرة واإلكتش

ن النمو اإلجتماعي للطفل بما فيه مع ّاإلنفصال عن كل شيء وخاصة العالئقي الذي يكو :اإلنعزال  -3
 .  األقارب أو مع اإلخوة، قد يكون اإلنعزال مقنع كرفض المشاركة ،رفض اإلهتمام
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إن صـور العـدوان وأحـداث العنف متواجـدة في كل مكان، في االعـالم والشـوارع، في        
العـدوان هو في أزمـة عالميـة تدمـر النسيج االجتماعي   أخرى ومن جهة. المدرسة، العمل 

إذًا ال وجـود لمجتمع وال لجماعـة بعيدة عن العدوان . وتهـدد الحياة، والصحة ونجـاح الكـل 
فقد اعتبر العدوان كسمة حتمية  في . (Miller TR, gohen Ma, Rossman SB, 1993, P 186-187). العنفو

باالظافة إلى أن األفراد . الظروف االنسانية ،وكحدث البد من مجابهته أكثر من الوقاية منه وتداركه 
ة يتحدد في التكفل أين دور المتخصصين في الصح" Ordre public" "للنظام العام"يعتبرونه كمشكل 

بنتائجه، في حين أن مجال الدراسة شاسع وواسع وهمزة الوصل قائمة حول الوقاية وتدارك وسائل 
، مدى "األوبئة"المواجهة لألسباب األساسية للعدوان، من علم النفس الطفل حتى علم الجوانح 

ومن خالل العبء  ياصحة الضحاانتشارالعدوان  وقيمته يتضح بشكل كبير من خالل تأثيراته على 
  .تحمله المؤسسات الصحيةالذي 

ومن بين األسباب التي جعلت موضوع العدوان بعيد عن ساحة الدراسة و كإشكالية في الصحة العامة 
فالعدوان هو موضوع مبعثر ومعقد الشيء الذي يستدعي لتعريفه .  هو غياب تعريف واضح للظاهرة

  . كثر منه من استدعاءه للعلوم الدقيقةوتحديده قدرة كبيرة للحكم واالستبصار أ
I .تعريف العدوان :  
I .1 .أو ما يعادله من تعد معنوي والعدوان عن مدرسة التحليل  االعتداء المادييقصد به : العدوان

فهو " أدلر" أمــا عند. موجه للخـارج تاناتوسالنفسي هو     المظهر الشعوري لغريزة التدمير 
ومن هذا .ي غير السوي يهدف إلى تحقيق رغبة صاحبه في السيطرة ضرب من السلوك االجتماع

المعنى نشأ الفرض القائل بالفشل أو اإلحباط والعدوان،حيث يعتبر العـدوان دائما سلوكا يهدف إلى 
  ) Norbert .Sillamy ,1980,P32( الفشـل الدفيـنالتعويـض عن الخيبـة أو 

I.2. د هوهجـوم بين النوع الواحـ :االعتداءAgression Intraspécifique 
(www.psychobiology.org)  في طرف   يمكن أن يتخذ أية صورة من الهجوم الجسدي فعل عدوانيأو

أو شخص بما   إلى اللفظ المهذب في طرف االخر وهذا النمط من السلوك يمكن ان يتخذ ضد أي شيء
.  مهما كانت الوسيلــة خصفضاء الشبمعنى تعدي على  1973 "ولمان"في ذلك ذات الشخص حسب 

)Norbert .Sillamy ,1980,P33(  
I .3.إلى إتخاذ األسلوب العدواني بإزاء األمور والميل إلى إقتحام   االتجاهوتعني الكلمـة، : العدوانية

 العدوانإذن . (www.psychobiology.org). بإمكانه ان يكون حاجز أمام تحقيق رغبة آنية   موضوع 
اتجاها قد يظل  العدوانيةمادي أومعنوي، بينما  التعدي، وبالعنفيتميز  غير سوي يشيـر إلى سلـوك

في حدود السواء أو يؤدي إلى عدوان واقحام الصعاب بدال من التحايل على تذليلها ومحاولة فرض 
  )Norbert .Sillamy ,1980,P34. (المرء آراءه على مجتمعه رغم االعتراض عليها

I .4. هو تهديد مقصود أو استعمال مقصود « :ظمة العالمية للصحة العنف كاالتيتعرف المن: العنف
للقوة الجسديـة أو للسلطة ضد أنفسنـا أو ضـد أشخـاص آخرين أوجمـاعة أو طائفـة الذي ينتج 

http://www.psychobiology.org)
http://www.psychobiology.org)
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عنه صدمة أووفاة أو ضرر نفسي، سـوء نمو أو حرمان، هذه القوة الشديـدة قد تصل حد 
  (E.G.Krug et al, 2002, p4 ) .»المعارضـة بالفزع والرعب

  
II.المقاربة النظرية العدوان  

تنتشر السلوكات العدوانية، في أماكن متفرقة من العالم كما تنتشر السرقة وخطف األطفال         
واألمثلة كثيرة على الوحشية االنسانية التي تجوب هنا وهناك، وتطلعنا الصحف والمجالت 

وب العديد من الحوادث وهي متعددة تتسع بإتساع العالم كله، وبرغم والفحوصات النفسية يوميا على نش
أن التاريخ يحمل لنا أنباء حروب وقتال مدمر مثل الحرب العالمية األولى والثانية فالقرن العشرين 

)  72، ص1997آمال عبد السميع مليجي، .( عموما والعقود األخيرة بالذات تتميز بتعدد وإتساع أشكال العدوان 

: هذا الموضوع االجتماعي الذي فرض نفسه على الرأي العام من خالل" العدوان في المدرسةك"
وفي الماضي أعزى السلوك  ).www.young.vioce.org(أحـداث يومية أعادت النقاش بين الباحثين

العدواني إلى قوى خفية دافعة لهذا السلوك أو ذلك من المسالك العنيفة، ووضح دور اإلشراط البيئي 
واالجتماعي والتقدم التكنولوجي في وسائل الحرب والدمار ،وبرز دور السياق الذي يحدث به األفعال 

 1997آمال عبد السميع مليجي، ( .العدوانية والدوافع العقائدية الخارجية أكثر منه بداخل الفرد اإلنساني نفسه 

ستعمال قوة جسدية أو فيزيائية ضذ لكن حاليا ال يمكن دراسة والعدوان إال تحت نوعه الشديد م).  72ص
آخر من جهة أو بأخذ بعين االعتبار تعريف أكثر إتساع لمفهومه مستدخال العدوان النفسي األقل 

التحرش من طرف التالميذ : مثال . ظهورا وتعريفا وأين نتائجه ليست أقل على مستوى ضحاياه
ك أو التحرش، وأن عدم أخذ هذه أو سلوك االستهزاء أو السخرية والضح  المتأسدنة: الشرسة 

. السلوكات بعين االعتبار يصبح جزء من العدوان الذي يعطل حياة بعض التالميذ والمؤسسات المدرسة
تحدثت . وللتطرق لهذا النوع من العدوان النفسي األقل ظهورا ولتعريفه لنا اننتطرق للمقاربة النظرية

، فمنها من السلوك العدوانيكل نظرية تفسير عدة نظريات في علم النفس حول العدوان وحاولت 
اعتبرت العدوان سلوكا فطريا، يولد االنسان به بينما أعتبره البعض اآلخر سلوكا مكتسبا يتعلمه 

  .اإلنسان من البيئة ويتعرض في هذا البحث إلى عدد من هذه النظريات بصورة موجزة 
II1 كان فرويد  :نظرية التحليل النفسيFreud علماء النفس الذين بحثوا في األبعاد النفسية  من أوائل

أن هناك غريزتين يسيطـران على اإلنسان " فرويد"لـه فقد وضح  القوى المحركةوفي  للعدوان
، والعدوان كما يعتقد فرويد هو سلوك غريزي يهدف إلى غريـزة العـدوان، وغريزة الجنس:هما

ان ويجب إشباعها تماما كما تشبع الطاقة الجنسية تعريف الطاقة العدوانية الموجودة داخل جسد االنس
يقرر بأن االنسان مزود بغرائز للموت وأخرى للحياة، وأن غرائز الموت تسعى " فرويد"ولذلك نرى 

 بالعمليات البيولوجيةلتدمير االنسان عندما تتحول إلى خارج ذات االنسان، ولذلك فهي مرتبطة 
لى هذا االفتراض فكل إنسان يخلق ولديه نزعة نحو التخريب وتهدف إلى إيقاف االثارة، واستنادا إ

توجه نحو فهي ) البيئة(ويجب التعبير عنها بشكل أو بآخر،فإن لم تجد هذه الطاقة منفذا لها إلى الخارج 

http://www.young.vioce.org
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ويتم  سلوكيا، ولألن العدوان طاقة ال شعورية داخل االنسان فال بد من التعبير عنها الشخص نفسه
نافد نايف رشيد .(تستحث الطاقة العدوانية الغريزية كي تعبر عن نفسها خارجية  طريق إثارةذلك عن 

  ).97،ص 2002يعقوب ، 
ولم تقتصر نظرية غريزة العدوان على نظرية التحليل النفسي، فقد تبنى هذه النظرية علماء 

التي الذي يرى أن العدوانية تنبثق أساسا من غريزة المقاتلة  Lorenzو Konradاألجناس مثل 
  ) 75، ص1997آمال عبد السميع مليجي ، (. تشترك فيها الكائنات البشرية مع كثير من الكائنات الحية األخرى

المقاتلة تساعد في توزيع التجمعات الحيوانية على مدى منطقة واسعة لكن تضمن حد أقصى من 
رتيب الجيني لمختلف استخدام مصادر الغداء المتاحة، ومثل هذا السلوك ربما يساعد في تقوية الت

أي أن األقوى فقط هو القادر على التكاثر، وقد افترض أن الطاقة العدوانية تنبعث من غريزة . األنواع
المقاتلة التي تنتج تلقائيا من خالل الكائن العضوي، بطريقة مستمرة وعلى معدل ثابت باإلضافة إلى 

  :وانية يرتبط أساسا بوظيفة كل من ذلك فإنها تتراكم مع مرور الزمن وآثاره السلوكات العد
  .كمية الطاقة العدوانية المتراكمة )1
 .وجود قوة المثير المطلق للعدوانية في البيئة الخارجية )2

وإذا وجدت كمية الطاقة العدوانية األكثر مع مثير ضعيف فسوف يطلق هذا المثير السلوك 
ؤدي هذا إلى إنفجار أو إثارة السلوك العدواني الظاهر وإذا تراكمت الطاقة العدوانية لمدة طويلة ي

آمال عبد السميع ( .العدواني بطريقة تلقائية في غياب المثير المفجر لهذا السلوك العدواني وال يمكن تجنبها
  )75،ص1997مليجي ،

مهمة الليبيدو في لجم نزوة الموت ومنعها من  فرويدوعن وضعية النزوتين الحياة والموت يذكر 
لك بتوجيه القسم األكبر إلى الخارج، وهما متفاعلتان فيما بينهما وال تمارسان تدمير المتعضى ،وذ

 في العالقات مع األم الطفولة األولىتأثيرهما كطاقتين حيويتين بشكل خام، إنهما ترتكزان منذ 
هذا التركيز النزوي في العالقات األولى وما يتخذه من طابع متجاذب . خصوصا ومع الوالدين عموما

عن الشخص االنساني وعن العالقة عموما فيما يسمى بالصور الوالدية  التصورات األولىويكون يولد 
، النموذج األولي لكل عالقة تاليةاألولية، هذه الصورة بجانبها المحبوب وبما تستقطبه من حقد، هي 

حب، الرحوم كل عالقة البد متأثـرة بتلك الصور األولية التي قد يطغى عليها الطابع االيجابي المر
  . لصورة السيئة الشريرةأو الطابع القاسي المهدد العنيف ا الصور الجيدة طيبة

تهديد لتكامل فيكون هناك ميل عام لإلنكار الصور السيئة وما تستقطبه من عدوانية وما تشكله من 
نموذج ، ومن خالل نفيها وإسقاطها على الخارج، يصاحبه ميل آخر لإلعالء شأن الصور الطيبة الذات

  )194، ص  1984مصطفى حجازي، ( . قلق العدوانكدفاع إضافي ضد  الحب والحماية
ومدرستها، وهناك من ينكر أولوية نزوة الموت وينكر " ميالني كالين"وأشهر من يمثل هذا التيار 

أشهر إعتبار الذات و إحباط الحبحتى وجود نزوة كهذه أصال رادا األمر إلى عوامل مختلفة أهمها 
فلها مكانتها الخاصة في شأن تحليل العدوانية نظرا إلسهامها القيم " كالين" أما مدرسة ". رايش"ء هؤال
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في دراسة ديناميتها وتوضيفاتها المختلفة وتفاعلها مع نزوة الحب، فإذا ظلت نزوة العدوان على حالها 
لق الذي يأخذ شكل الخوف فإنها تهدد المتعضى بالتدمير من الداخل، وهذا ما يولد فيه أشد حاالت الق

من الفناء ،أو اإلحساس باالضطهاد، وكذلك نزوة الموت، بإندماجها مع نزوة الحياة وتوجهها إلى 
فهو يخشى من ميوله . الموضوع األول لالهتمام الطفل وهو األم، تخلق صراعات عنيفة داخل الطفل

ونت لديه، ولهذا فإنه يحتمي عادة وعلى صورتها التي تك. التدميرية على ذاته وعلى عالقته مع أمه
بنزوة الحب من الخطر التدميري الذي تتضمنه نزوة الموت ،ولكن هذا ال يكفي، بل ينشط الجهاز 

ميالني "ومن أهم هذه الدفاعات وأكثرها بدائية في رأي . النفسي للطفل كي يتسلح بعدة أوليات دفاعية
االنشطار فيعني فصم الذات، وفصم النزوات، وفصم ، أما االسقاط المثلنة،االنشطار: ما يلي" كالين

الموضوع، تقسم الذات إلى كيانين غريبين عن بعضهما البعض، األول هو الطيبة كلها وهو المحبة 
الخالصة والثاني هو السوء والشر والعدوانية الخالصة أيضا، اما فصم الموضوع فيتخذ أيضا نفس 

رة عن الجوانب الطيبة المحبة،وأما فصل النزوات، فهو المظهر، فصل قاطع للجوانب السيئة الشري
فصل الحب عن الحقد، في هذا الفصم المثلث يحدث إعالء لشأن الموضوع المحبوب تؤدي إلى مثلنة 

  مقابلة لذات، عنوان الطيبة والحب والجودة 
. الذات وال تتسم هذه المثلنة بالطبع إال بإنكار كل عدوانية أو ميل تدميري عن الموضوع وعند

في . فالعدوانية التي أنكرت، ال تظل عائمة هكذا، فهي تنفي من خالل إسقاطها، أي بنبذها إلى الخارج
فيمـا تسميه ميالني كالين . هذا االسقاط تتركز في موضوع مكـروه هو رمز الشر ورمز العدوان

، يصبح رمــز أننا بعد أن نصب كل سؤنا وعدوانيتنا على شخص خارجي بالتماهي اإلسقاطي، أي

ندرك منه إال جانبه هذا، وبذلك نتهرب من عدوانيتنا وسؤنا ،ونجنب من  هذه العدوانية، وحاملها، ال
أنه في « : تقـول" بوالهايمن"و تذهب . نحب شرهما، كما نجنب أنفسنا شر ما قد يتهددنا من عدوانيته

نكسر الدمج بين النزوتين األساسيتين حالة القسوة العمياء يحدث نوع من الكارثة النزوية، فلسبب ما ي
وتستيقظ نزوة الموت داخل الشخص إلى درجة قصوى، دون إمكان تلطيفها بتدخل نزوة الحياة، الدفاع 
األكثر بدائية ضد نزوة المـوت هو تحويل الفظ للخطر الداخلي إلى الخارج بصبه على ضحية 

قد والتدمير، وفي المقام األخيـر نزوة إنـه بسبب ضرورة تحويل الح« :وتقول بهذا الصـدد .»ما
ونحن نخلقها إذا لم نجدها في  سيئةالموت، من الذات نحو الموضوعات، نحن بحاجة إلى موضوعات 

وال يمكن فهم أفعال المعتدي إال بإفتراض انه مأخوذ .) M.Klein et Joan Riviere,1972,P51.(»متناولنا 
هذا االفتراض وحده يمكنه تفسير الغياب الكلي للتعاطف  -كبديل عن نفسه–بحاجة ماسة إليجاد ضحية 

  .مع عذاب الضحية، تلك الهمجية التي تمارس خالل فعل القتل والتلذذ بنزاع الموت الذي تمر به
وأتباعها، هو  "ميالني كالين"ومهما كانت نزوة العدوان أولية أم ثانوية، فإن من وجهة نظر   

التنكر للعدوانية الذاتية، المشاعر االثم : التي توضح الصراع العالئقي ةالنفسي الدينامية العالئقيةهذه 
مصطفى ( .الذاتية وإيجاد موضوع ضحية يجسدها ويعبر عنها في الخارج والتهجم عليه لدرجة إبادته

  ).196ص   1984حجازي، 
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ا عندما ال ال على أثر فعل ممنوع، ولكن أيض يشعر بالذنبأن المرء يمكن أن « " :يونغ"ويقول    
، إبراز فرديته الخاصة والعميقة، هذا الشعور بالذنب هو الذي يولد تحقيق ذاتهيستطيع الوصول إلى 
  .»عدوانية غير محدودة 

إذن تقوم هذه النظرية على مبادئ تالية كل توتر عدواني ينتج عن االحباط، وتزداد العدوانية الموجهة  
رج، وحيث يستمر منع تصريفها الخارجي، ولما تتخذ نحو الذات، حيثما صعب توجيهها نحو الخا

الوضعية العالئقية طابعا مأساويا من خالل إنزال األلم باآلخر نكون أمام نزوة السطو التي هي سيطرة 
على اآلخر والحط من شأنه من أجل إعالء شأن الذات بواسطة العنف من خالل الحاجة إلى توكيد 

  .ة كلما تألم اآلخر وكبرت معانتهالذات وجعلها أكثر واقعية ووجودي
II.2 المقاربة العصبية بيولوجية لم تسمح  :بيولوجية للعدوان - فيزيولوجية والعصبية–النظرية العصبية

بموضوعية  النواقل العصبية أو الهرمونات الخاصة بالعدوان ذلك ألنه ال يوجد دواء طبي للعدوان 
التي تستلزم ظهوره، فعلى المستوى العصبي بيولوجي  فالعدوان يبقى ظاهرة معقدة ومتعددة العوامل

هناك شالل من الهرمونات التي لها دخل وكذا النواقل العصبية كعوامل خارجية وفيما يخص االنسان 
 KARLIففي المقاربة العصبية بيولوجية نجد دراسات . )Gerard pirlot, 2002,P47( كعوامل داخلية

 Amas cellulaire ـات حول موضوع تلف منطقة اللوزتين وهي أعمـال جد قديمة على الحيوان

lmubique  مصحوب بفرط حركة إنفعـالي حسب . كمركز العدوانالتي عرضت ولوقت طويل
"Rossuold " وكذا انسحاب إلى درجة االنطواء والموت حسب   1954سنة"Kung" هذا ما يجعلنا ،

فحين نربي .  وظيفة الجهاز العصبي المركزيو النموو بين المحيط االجتماعينبرز أهمية التفاعل 
فئران في إنعزال تام ونحرمهم من التفاعل الجماعي و مجتمعهم ، فإننا نثير لديهم سلوك غير عادي، 
وبشكل خاص نثير لديهم تهيج غير عادي ومفرط، وكذا عجز واضح لبعض السيرورات السلوكية 

اإلحباط لديه يتولد من عدم حصوله على  ♦ " الخنزير"وضح أنه عند  "DANTZER"كذلك . كالكف 
والهجوم على  Corticostéroides plasmatiquesالغذاء ، يثير لديه زيادة في مستوى 

له تأثير بنياوي أو تهديمي لنمو الجهاز العصبي  التفاعل االجتماعيأمثاله،نستطيع أن نستنتج أن 
Septohippocompique .  

ك العدواني الذي يكون قوي أمام مجابهة لوضعية أو إشارة تثير إذن أمام إشكالية إنفجار السلو  
إستعمـال هذه الوسيلـة بسبب تحقيق وجودي أو ألن هذه الوضعية تثير تهديد بالنسبة للفـرد 

  .Karli 1982"" حسـب

                                     
♦ porc 
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يعود أول فضل لدراسة السلوك العدواني من الناحية  "H. LABORIT"وبالنسبة لـ     
، إذ انه ميز في السلوك العدواني لوجية أخالقية والتنظيم االجتماعي و الثقافيالعصبية بيوالتركيبة 

  :أربع أشكال 
الذي ال يظهر مرتبط بالعاطفة    Agression prédatrice  : العدوان االنشالي او االنهابي) 1

ج ينتج عن عدم إتزان بيولوجي داخلي يؤدي إلى اإلحساس باالنزعا". pulsion"ولكن   بالنزوة 
  -كالجوع مثال

  .يدفع الفرد لتحقيق حاجته        
    Agression de compétition   :عدوان المنافسة ) 2

  )الجسم هو أول المجاالت(دفاع مجالي  •
 عدوان خارجي بين الذكور •

  تأسيس مرتبه •
"LABORIT "يالحـظ أن السلـوك العـدواني التنـافسي هو تـابع لمحـور. M.F.B ϑ   أي

في العالم االنساني المقاتله مجردة وغير .  لذكاء القتالي إذا كان مكافأ عليه ومتعلممحور متوسط ا
ملموسة وكذلك طقسية ومؤسستية، المدرسة، االطار العائلي، والثقافي وكذلك على التعليم ان يسمح 

نية لكي يدخل عالم االتصاالت االنسا المعرفةو التعليم، ووإكتساب المعلوماتللطفل وكذا المراهق 
  ψ.االجتماعية

إنه يستثار بمؤثر أليم، عندما تكون وضعية الهروب  Défensife  Agression: العدوان الدفاعي) 3
 "إنه حلقة أخرى تظهر عن االنسان.إنه سلوك فطري الذي يولد من التعب. والمراوغة مستحيلة

P.U.S "ϕ  فس النوع فـوقد يوجه بإتجاه شيء مادي أو بإتجاه فرد من نوع آخر، او من ن" : 

LABORIT"  يشير إلى أن السلوك العدواني قد يكف عن طريق التعلم للعقاب، فاألنا األعلى يمثل
  .اللحظة النفسية التي تعاقب عند االنسان

مقاتلة بين الخالل   Agression d’Engoisse et irritabilité :عدوان القلق والغضب ) 4
والشيء الذي يؤسس حلقة مفرغة على المستوى . فردين، االنهزام يكون احسن من الموت

ونالحظ إرتفاع مهم لنواقل العصبية، وعلى المستوى الغذي تحرر للكورتيكويد الذي بدوره ،الحيوي
مما ينتج عنه تاثير في الشدة والتوتر   :كف الفعل الذي هو سلوك متعلميؤثر على الجهاز الكفي للفعل 

في بعض األحيان يؤدي إلى تفجير عدائي أو إنهياري، بالنسبة ال يمكن خفضه إال بفعل مكافأة ولكن 
أمراض وفي هذه الحاالت من األحسن تسميتها  النفسية جسدية االصابةللباحثين هي أصل ما يسمى 

  .الكف السلوكية

                                     
ϑ Medial fore brain bundle. 
ψ Le monde inter-humain et social 
ϕ Periventricular System 
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II.3 ..اقتصادية - في عدد من التحقيقات، نجد ان الظروف االجتماعية :اقتصادية- النظرية االجتماعية
و الظروف العاطفية كاأحادية األبوية وغياب األب . ة  والمرض المطول لألب والبأس والقحطكالبطال

التي  "G. DEVEREUX"الخ، نجدها قد ذكرت كعوامل عامة للعدوان ؛ فدراسات ...واألذى العدواني
ومؤخرا وفي دراســات . كانت توضح نفس العوامل  1950قـام بها على قبائل هنديـة أمريكية سنة 

""ADACHNI بالمغرب مرتبطة بضعف السلطة األبوية التي تولد لدى  ♣بينت كيف أن رفض التثاقف
  .المراهق اإلدمان على المخدرات واالنحراف كشكل آخر لإلنتحار االجتماعي

مناطق االنحراف التي كانت لها ارتباط 1927التي تمت سنة "  Shaw"في حين بينت أعمال   
  .وى االقتصادي من خالل مسح  تم من المدن إلى القرىبالكثافة السكانية والمست

ومن بين وضحت التميز الموجود في مناطق الثقافة المتدنية .1955سنة  " Cohen"كذلك دراسات 
هي العالقة بين معدل البطالة والعدوان، وكذا الجهاز االقتصادي الخاص : اآلالم والمآسي التي سجلت 

من بين . خذ واالستهالك أي الفكرة السببية بين السعادة والمالبالتحضر  والمؤسس على النهب واآل
  :المعاناة التي استخلصها المختصين هي 

  .العالقة بين منحنيات البطالة وكذا العدوان )1
كالنهب واالستهالك " Avoir" "مالديه"جهاز إقتصادي خاص بالتحضر مؤسس على  )2

 .السببية بين السعادة والمالالتي تسيىء إلى العالقة  Accréditantواالستغاللية 
II .4 .طقس التحكم العدواني هو الفارماكوس  :النظرية األنثروبولوجيةPharmakos :  رمزيا هو

ففي القرون الوسطى كان يمثل من طرف السحرة .  بديل لكل ما يحتكر وظيفة الحي أو البلدة

هو تنظيم  Homéostasieو اآللي فمن جهة التكيف الذاتي أ. والساحرات وبعدها أخذ المشعل المسيح

لطاقة القوة فالعدوان هو ليس بذاتنا سلبيا ولكنه عندما ال يكون مرتبط بقوانين ورموز وقواعد مبنية من 

 .التي تحاول تقييد سمته الحتمية والخطيرة االباءطرف 

تيني الال "الفارماكوس"إنه لمن الضروري مقاربة   : الفارماكوس والكالم األبوي ضد العدوان*

الذي يعني اللون أو  DERRIDAالذي درس من طرف  "الفارماكوس"على " البائسة الضحية"

األلوان، لكن المصطلح يستعمل في المخدرات السحرية أو الطبية؛ هذه الكلمة تعود إلى السحر 

  ..⊗"التصوري أو المنقوش للقبض على الشكل اآلخر

                                     
 تأقلم إجتماعي وثقافي يفضي إلى رفع مستوى فرد أو جماعة او شعب ♣

⊗ « ce mot renvoie à l’envoutement et l’effet qu’ a une représentation picturale ou sculpturale de 

capturer captures, captiver la forme de l’autre. son antidote était pour platon l’épistémé le 

savoir et aussi devant l’hubris, l’excés de « garder la mesure » : l’alexiphar-makon » sera la 

« science de la mesure ». 
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هوام "ن الهـوام والصورة العقليـة يأخـذ مكافـارماكون ، " Platon"بالنسبـة لـ   

  .♠"ما يقال"يملئ هذا الغياب ،  المخذر لفارماكون ،فأمـام حرمان لكالم االخـر، ا"الخيـال

رجال السياسة؛ هي ، القائد، األب، المحلل النفسي، الشاعر: ∇"كالم"هنا البد من فهم أن   
الداخل لكي تقوي هذا األخير اي  ، كتابة أو دواء تؤثر من الخارج إلى ما هو فيكالفارمالكون

لتنظيمـات ، ينتج عنه ظروف لحرمان مولدة االكتئاب لصوت األبفنسجل ان كل غياب .الداخل
رمزية نفسيـة وخاصة للمعارف الرمزية للفرد، فالمراهقيـن العدوانيـون هم كالمدمنون على 

، contesيساعد على سرد الـ الذي  narrativeو mythiqueالمخدرات يظهرون كأيتام لهـذا الكالم 
-non)الذات–ال،  أن محاكاة االخر 1958سنة"levis-stauss" قد أوضح كذلك   . mythesالهوامات 

soi) في هذا المعنى فهو ينشط العقل والنفس  ضوء النفسهو  لكالمفا.مختلف عن ذاتنا وهو اكثر قرب
  .غرائزهبطاقاته و

 ne manquantلتهيج واالنفعاالت التي تميز المراهق أن كميات ا 1988 سنة"  A. becassisوضح 
pas d'assailir le sujet  

 .∗..."الذات تنشا في مجال عالئقي معقد و متحركان :"1979سنة  .lyotard.j.f "دليوتار "ينما وضح

II.5 .  دراسات  : األخالقية:النظرية اإليثولوجية للعدوان"K. Lorentz  "  حول العدوان توضح أن:  
يعمل بشكل  :AGRESSION INTRASPECIFIQUE:العدوان بين أفراد نفس النوع الواحد -أ

غريزي بشكل مبرمج وآلي، إنها اجابة لمثيرات محرضة معينة وتعطي مكان لسلوك عدواني واضح 
  ...)إشارات إعالنية ، خوف ، رعب ، تهديده(

:  AGRESSION EXTRASPECIFIQUE:ال نستطيع الحديث حول عدوان نوعي خارجي  - ب
  .فالنهب يستلزم مجابة قاسية وغشيمة، فالمفترس يقتل فريسته التي تبحث عن الهروب والدفاع

 بين أفراد النوع واحد المؤشرات المحرضة على العدوان هي نفسها المتواجدة في عدوان  -ج

AGRESSION INTRASPECIFIQUE ولها أثر متضامن في تأسيس عالقات إجتماعية،.  

                                     
♠ dictus- du dit dela parole vers qui m'adresse (ad-dicerve mot qui a donné addition, 

nous y reviéndrons) la parole, c’est-à-dire le logos plus la phone (voix) est quand à elle le 

carrefour de la méta-phorisation. 
 
∇Cette parole transmet dans la narration, l'indicible. 
∗ violence indifférencièe ;pharmakon et fusion dans ces condition d’une societé poste-
moderne « fragmantée » en réseau; la violence serait  l’expression paroxystique du désir 
de communion et une forme régressive de retour à l’indifférenciation d’où elle était 
partie, puisque « le soi est(…)pris dans une texture de relation plus complexes et plus 
mobiles que jamais ». 
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ن يسمح بالتوزيع المجالي لألفراد حسب مصادر المساكن البيولوجية وإختيار الشريك الجنسي العدوا - د
  .بتضامن مسبق لذكور أكثر صرامة ، وتسمح كذلك بتأسيس التدرج االجتماعي

الطقسية الحيوانيـة غريزة جديـدة والطقسيـة الثقافيـة عنـد  "LORENTZ" بالنسبة لـ -هـ
توجيه نـواة العدوان عن هدفـها، بحيث عدوان النوع الواحد االنسـان  تسمحان بإعادة 

AGRESSION INTRASPECIFIQUE إنسان في غضب يضرب . (ال يكون بين النوع الواحد
في حين هذه الحركة المعادة االتجاه قد ). الطاولة أو الحائط بدال من ان يضرب ماثله او نفس جنسه

دافع تابع لفعل وهذا ما يوضح لدى الرياضيين  ومنه يصبح حاجةو " Rituel"تشكل طقس ثابت 
  .بالنسبة لالنسان

العدوان ينشأ بين المجموعات، المجموعة تشعر بالتهديد في هويتها من خالل دخول لعنصر جديد  -و
  .◊خارجي، مثل ما يوجد في التزريك

II.6 . ن في الفترة األخيرة إحتلت المدرسة الظواهرية مكانة قيمة في دراسة العدوا :النظرية الظواهرية
تنطلق هذه المدرسة من دراسة التجربة . أنها طرحت المسألة من منظور جديد ثري بمعطياته وآفاقه

الذاتية لإلنسان في تفاعله العالئقي مع اآلخريـن، فالعدوان كغيره من أشكال السلوك، هو نتاج عالئقي 
مكانتها الحقة في تحليل " العالقة"ية أعطت أو بكلمة اكثر دقة نتاج مأزق عالئقي، فوجهة نظر الظواهر

أما التحليل النفسي فقد . هي تدرس العالقة المعاشة الواقعية وما يصاحبها من تجربة وجدانية.العدوان 
اهتم بالعالقة الهوامية والعالقة االسقاطية ونقاط االلتقاء عديدة بين هذين التيرين وقد تتضح لنا بجالء 

مجـالي الظواهرية ،التي ترى انه ليس هنـاك مطلقا عـدوان  بعـد استعراض وجهة نظر
العدوان الذي نراه مجسدا في كارثة عالئقية . كما قد يتصور البعض إعتبـاطي أو فجائي أو بدائي،

هو وليد عملية تغير بطيء داخليا وعالئقيا، يقضي على عواطف الحب والمشاركة ليفجر مكانها العنف 
حو السلوك التدميري هو فك االرتباط العاطفي باالخر، تنهار روابط األلفة حرا، اول خطوات السير ن
  ) على المستوى الفردي(المحبـة الحماية، التعاطف 

كما تنهار روابط المشاركة في المصير وكل ما عداها من الروابط التي تحمي حياة اآلخر   
اء واالضطهاد ، مما يؤدي إلى بروز وتدفعنا إلى إحترامها تحل محل تلك الروابط مشاعر الغربة والعد

األنوية والتقوقع على الذات او الجماعة المرجعية ، وأنوية هي في األساس العجز عن اعتبار مسألة ما 
تتركز كل . الذاتية ، الوجه اآلخر لألنوية هو فقدان اآلخرين إلعتبارهم  إال من خالل وجهة النظر

يرافق فك االرتباط .موزعة بينها وبين بقية الجماعات العواطف االيجابية في الذات بعد أن كانت
العاطفي، سحب كل التوظيف العاطفي من االخر وإرجاعه على الذات فتتضخم أهميتها على حساب 

غربة كبيرة فك االرتباط العالئقي وما يرافقه من برود عاطفي يخلق إذا . تتبخس قيمته الخارج الذي 

                                     
  .عمال يقوم بها الطالب القدامىّ إلزعاج الطالب الجدد المبتدئين في الجامعاتا ◊ 
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شاركتها له في االنسانية، بعد قمع مشاعر الحب والمشاركة، ، يسلخ عنها مبين المعتدي وضحيته
  )20، ص 1984مصطفى حجازي،.( تنفجر مشاعر الحقد الذي يفتح باب العدوان على مصراعيه

جعل األمر  –وحتى يتجسد هذا العدوان في فعل تدميري يمس اآلخر، البد من عملية شرعنة      
تغطي المعتدي وتزيل عنه  - عتدي في ارتكابهيقوم على حق الم، جعل االمر مشرع - مشرعا

المسؤولية بوضعها على الضحية، عملية الشرعنة هذه تتضمن تحوالت في النظرة إلى الذات وإلى 
في هذه الكارثة العالئقية، تتحول الضحية أسطوريا باختزال ... االخر الذي يشكل الضحية المقبلة

ب ولكن إلى مستوى الشيء حامل اللعنة الذي يجب عادي في ذّهن العتدي ال إلى مستوى الشيء فحس
تحطيمه، اآلخر المحقر، يحتل في ذهن المعتدي داللة العقبة الوجودية التي تسرق له حقه في 

  )202، ص 1984مصطفى حجازي،(. الخ...السعادة،حقه في االستقالل ، حقه في الحرية
التي تسود أو سادت حاليا والية  الشك أن هذه األفكار تسلط أضواء قيمة على ظاهرة العدوان  
  بحاسي مسعود 2001جوان  14و 2004فيفري  23ورقلة 

هذه األفكار التي تعنينا بالتالي على فهم تصرفات جماعية مذهلة في كارثيتها تنفجر من آن   
لآلخرومنه ندرك أن تعريف مصطلح العدوان، أو السلوك العدائي صعب  خاصة على المستوى 

إذ ال  يسهل التحكم في العوامل البيولوجية أو الجينية التي تكون جد مهمشة أمام  العصبي البيلوجي
المرور إلى الفعل العدائي وكذا هشة ،كذلك فإن كل سلوك عدواني يفهم على انه عدوان يبحث في 
طياته الحاجة إلى الحياة الفردية وكذا التكيف األوميستازيس للمحيط الداخلي والوحدانية الجسدية 

هي التي  الهويةفي حين نرى أن  auto-conseravationعضوية التي تمثل بالنسبة للتحليل النفسي لل
المحافظة على الفرد، وعلى النوع، التكيف االلي أو الذاتي للعالقات (تعمل على المحافظة على النوع 

االنسان يهدف إلى ، إذا كانت هذا هو الهدف من العدوان عند الحيوان فإن عند )والتدرج بين الجماعات
  .ابادة االخر جسديا او نفسيا بتمرير له الخوف والرعب

 لعدم االدماجومن نظر أقل نظرية، االصطالح الجهازي للمجتمع يترجم العدوان كحدث   
  .للجهاز االجتماعي لذي ال يستقر أمام المضادات الداخلية أو الخارجية

  
III.نموذجية العدوان: Typologie de l’agression  : إن نموذجية العدوان تسمح بفهم

طبيعة األفعال العدوانية، والتي قد تكون جسدية، جنسية أو نفسية أين تستلزم حرمان أو نقص إعتناء 
  .،و تسمح كذلك بفهم العالقة بين القائم بالفعل والمفعول به ؛ وكذا في حاالت العدوان الجماعي
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           la typologie de   l' AGRESSION.العدوان موذجيةن":1"الشكل 
 

  :التالية أشكال العدواننبين " 1"رقم  حسب نموذجية العدوان الموضح في الشكل
  التشويه الذاتي  -.السلوكات اإلنتحارية -:ونجد من بينها العدوان الموجه نحو الذات.1
  :ومن بينها: AGRESSION Interprsonnelle: العدوان اإلتصال الداخلي.2

  :الذي نجده بين أعضاء أو أفراد العائلة مثل: العدوان العائلي -أ    
  سوء معاملة األطفال*      
  .سوء معاملة الشيوخ والعجزة*      

  إقتصادي

  عدوان

  جماعي  ذاتي  إتصاالت شخصي

  سياسي  إجتماعي  جماعـة  عائلة آبـاء  آفـات ذاتية  وك انتحاريسل

معروف  غريبة
  ة

  طفل  شريك  عجزة
  العدوانطبيعة 

  جسدي  

  جنسي   

  نفسي  

  إهمال  
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   Communautaire: العدوان المجتمعي - ب    
وع من العدوان يحمل كل ونقصد به العدوان القائم بين أفراد التربطهم عالقة قرابة أو رحم، وهذا الن

  :من
  .العدوان بين الشباب*      
  .أفعال العدوان األعمى*      
  .اإلغتصاب واإلعتداءات الجنسية من طرف أشخاص غير معروفين*     
 E.G.KRUG ET.(العدوان داخل المؤسسات، المدارس، مكان العمل، مركز العناية والشفاء*     

AL.2002.p06(  
  

III.1 .داللي للعدوانالحقل ال:  
 .امضه بالكالم: شرسا  ه_ شراسة .ساء خلقه فهو شرس :méchanceté:شراسة )1

 . صلب و غلظ ، فهو قاس: Cruauté :قساوة )2

 .خالف نعم ضد الينه:Brutality  :خشونة )3

 .سمة تلذذ وتأليم اآلخر بدموية وبربرية Férocité :ضراوة )4

 .تلذذ لتأليم اآلخر ودموية:  Barbarie :بربرية  )5

 . وحشية الذي له شيء ال إنساني ويبين الرجوع للفطرة: Sauvagerie   : وحشية )6

 .تلذذ إنحرافي لجعل اآلخر يتألم والتلذذ في آالم اآلخر:   Sadisme :سادية )7

 .غضب مجنون بدون مقياس: Fureur :هيجان )8

 .حالة وتحرك غاضب Rage: كلب )9

عور بأنه كان قد اعتدى عليه ويترجم حالة عنيفة وتحول ينتج من الش:  Colère :غضب  )10  
  بردود
 . (    www. Psycologie .crg   ).فعل عدائية    

الشعور : ومن نتائجها الثانوية. سلب الحياة والطاقة من الضحية: Vampirisem:الهاموية)11   
  بالذنب  

  .لدى الضحية حالة دائمة من الخلط، وساوس للتجربة المعاشة لدى الضحية     
     (daniel et kathleen rhodes.1999.p39). 

ما العوامل التي تؤدي إلى هذا :إذن أمام أشكال العدوان والحقل الداللي له سؤال يطرح نفسه     
  :التنوع والتعدد والتحول؟ الذي سوف يوضح فيما يلي

III.2.بعض األفراد ال وجود لعامل واحد أحد أن يوضح ويشرح لماذا يتميز :جذور العدوان أو أسبابه
بسلوكات عدوانية؟ فالعدوان هو مشكل معقد ومتجذر بتفاعالت لعوامل عديدة منها البيولوجية 

في حين أن بعض عوامل الخطر هي خاصة بشكل معين من . إلخ...واإلجتماعية، الثقافية واإلقتصادية 
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، البعض منها العدوان، لكن في كثير من األحيان هناك عوامل خطر مشتركة لكل أشكال العدوان
فالنموذج اإليكولوجي يقترح كذلك المقاييس .  يساعدى على توضيح أسباب العدوان وتفاعالته المعقدة

التي البد من أخذهابعين االعتبار  في مختلف المستويات للوقاية من العدوان والعنف، كما هو موضح 
  :في الشكل

  
  
  
  
  
 

  Echologie de  l'agression. بيئوية العدوان"  2" الشكل
 

يساعد على فحص العوامل التي تؤثر في  " 2"الموضح في الشكل   إن هذا النموذج البيئي    
متوزعا والتى تنمى مخاطر السلوك العدوانى وكذا نتائجه اى التصرف الذى يجعلنا ضحيا؛   السلوك

  :مستويات 04في 
لتي تثير سلوك الفرد أو نستخرج العوامل البيولوجية والسوابق الفردية ا :في المستوى األول •

العناصر : تزيد من احتمالية الفرد ألن يكون ضحية عدوان، مثال العوامل التي يمكن قياسها
اإلضطرابات النفسية أو اإلضطرابات ...) السن، المستوى التربوي، المدخول: (الديمغرافية

 .وكذا سوابق السلوك العدواني أو سوء معاملة الشخصية، اإلدمان

العالقة العائلية،األصدقاء،األزواج :نفحص العالقات الضيقة أو القريبة مثال:ى الثانيفي المستو •
يكون الفرد ضحيـة والقرين، وكذا األقران، لمعرفة ما إذا كانت تشدد وتقوي خطر أن 

بين الشباب بمجرد أن يكون له : أو أن يكون في وضع عدائي، على سبيل المثالعـدوان 
يكون الفرد ين يشجعون العدوان، هذا قد يساعد في تنمية خطر أن أصدقاء عدوانيون أو الذ

 .أو ألن يسلك سلوكا عدوانيا أو عنيفاضحية عدوان 

تبرز الخصوصية الجماعية أين تندمج العالقات اإلجتماعية مثل المدرسة : في المستوى الثالث •
التي تؤدي إلى نمو الروابط المهنية أو بين األحياء بهدف محاولة إبراز أو تحديد العوامل 

التغيير المتكرر لمكان : خطر العدوان، فالخطر في هذا المستوى قد يكون متأثرا بعوامل مثل
 .اإلقامة كثافة السكان، معدل البطالة، أو تواجد بؤر المخذرات المحلية

وفيه نفحص العوامل المجتمعتية الواسعة التي تعمل على خلق جو مهيأ أو : المستوى الرابع •
هيأ للعدوان والمتمثلة في حرية الملكية للسالح، وكذا القواعد اإلجتماعية والثقافية التي غير م

 .تسمح بأولوية الحقوق الوالدية على حسن معاملة ومعيشة الطفل
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العوامل المجتمعية الواسعة .في حين أن اإلنتحار أعتبر كاختيار فردي وليس كفعل عدواني 
صادية والتربوية واإلجتماعية التي تعمل على مواجهة عدم تحمل كذلك السياسة الصحية واإلقت

  .العدالة اإلقتصادية أو اإلجتماعية بين الجماعات اإلجتماعية
النموذج اإل يكولوجي يبين كذلك كيفية التفكير للوقاية من العدوان، ال بد من المسايرة على كل  

 :ال بد من: المستويات المختلفة في نفس الوقت، مثال

 .عوامل الخطر الفردية وأخذ مقاييس تغيير السلوك الفردي الذي هو في خطر مواجهة §

التأثير على العالقات الخاصة الضيقة والعمل على تحقيق محيط عائلي صحي، والمد  §
 .بالمساعدات المهنية وتقوية العائالت التي لها صعوبات ضخمة

ء وأخذ مقاييس للخفض مراقبة األماكن العامة، مثل المدارس، أماكن العمل، واألحيا §
 .من المشاكل التي بإمكانها تنمية العدوان

مواجهة المشاكل، عدم المساواة والعدالة بين الجنس وكذا بين الوضعيات والممارسات  §
 .الثقافية غير المرغوب فيها

تحليل العوامل الثقافية واإلجتماعية واإلقتصادية على المستوى الواسع والتي قد تساهم في العدوان  §
و تحقيق تأشيرة حسن الخدمة وإمكانية ،تلحيم الفراغ بين فقير وغني : وأخذ مقاييس للتغيير مثل

 . الخدمة

  :فالمداخلة الوقائية تظهر في ثالثة مستويات §
  .ويعني المداخلة الوقائية للعدوان قبل أن يصبح ظاهرا: الوقاية األولية.  1   
 .دود الفعل اآلنية للعدوانويعني التركيز على ر: الوقاية الثانوية.2   

د فعل عدوان، كإعادة اإلدماج >ويعني التركيز على العناية الطويلة المدى، بع: الوقاية الثالثية. 3   
 .والتكيف

نعلم ان هناك دائما هوة بين الشيء المالحظ و معرفة وظيفته أو سيرورة وظيفته لكن سنحاول     
بين األقران مصنف بين الجسدي ما دام اإلعتداء   ن،دينامية العدوان الجسدي بين االقراتوضيح 

العدوان اإلتصاالت الشخصية، سنذكر ديناميكية هذا األخير بكل أنواعه، وبكل عوامل الخطر المشتركة 
نقص الثقة في الذات، إضطرابات  صعوبة التحكم، البعض منها نفسية وسلوكية مثل : والمتعددة

جارب المعاشة مثل نقص أو الحرمان العاطفي وشدة إنفجار ، والبعض اآلخر مرتبط بالتالشخصية 
، وكذا السوابق )سواء كضحية، أو كمشاهدة للعدوان داخل العائلة(العدوان العائلي في عمر حـديث 

  .العائلية أو الشخصية كلطالق أو اإلنفصال
ك كعجز في التحكم في السلوإن النمو والترعرع في هذه الظروف ذات الطابع الشخصي     

، تسجل ضمن عوامل الخطر المشتركة في كل أشكال العدوان اإلتصال نقص الثقة في الذاتو
  .الشخصي، وهذا العدوان في الجماعة أكثر ظهور من العدوان داخل العائلة
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تسمح كذلك بفهم طبيعة األفعـال العدوانية التي قد تكون جسدية، جنسيـة نموذجية العـدوان     
العالقة بين القائم بالفعل حرمان أو نقص عناية تبرز كذلك إندماجية الثقافة وأو نفسية أو ما يستلزم 

  .وكذا في حالة العدوان الجماعي األسباب عرضية متنبئ بهاوالضحية، 
العدوان الجسـدي بين األقران هو ضمن العدوان اإلتصال الشخصي الجماعي في : إذن    

  ...المدارس أو األحياء
IV .للطفل المعتدى عليه بالتكرار الدينامية الالوعية:  

: هما عالقة التسلط: هناك عنصرين ومحورين أساسيين تدور حولهما الحياة النفسية للطفل الضحية 
اإلنعدام األساسي الخضوع من ناحية، واعتباط الطبيعة من ناحية ثانية، ويالزمهما معا في تفاعلهما، 

يعة وأمام المعتدي، وما يرتبط بهما من عقد نقص وسيطرة حالة من العجز أمام الطبللشعور باألمن، 
من الناحية : تشكيل هذه الوضعية مدخل إلى سبر أغوار الحياة الالوعية إنبنائيا وديناميا.وعار

  .اإلنبنائية يقابل عالقة التسلط خضوع نموذج الوضعية السادومازوشية في الوجود والتموضع
كما أن إعتباط الطبيعة والناس بما فيها . األخصاء أما ديناميا فتتربط هذه الوضعية بتفجر قلق

واألب  األم السيئة(بالصور الوالدية السيئةالعالقات األولية المعتدي أو المعتديون، تتقابل إنبنائيا مع 
وإزاء هذا كله يندفع الطفل الضحية  خاصة أمام قلق الهجر ، أما ديناميا فتفجر هذه الوضعية )القاسي

نفجار الداخلي إلى اللجوءإلى اإلنكفاء على الذات كمواقع دفاعية يتسلح بها، كما عدم تحمل خطر اإل
  .سيتم توضيحها الحقا

IV.1.قبل أن تكون عدوان إن السادية في األصل  :عالقة التسلط والخضوع السادومازوشية وقلق اإلخصاء
. لم، كما كان يشيع من آراءمادية وجسديةونفسية قبل أن تكون تلذذا جنسيا بأ معناهجنسا، والمازوشية 

وأهم من المازوشية المادية، المازوشية المعنوية أي وضعية الخضوع واإلستسالم للمهانة والتسليم 
،تحدد لكل منهما  يرتبط السادي بالمازوشي معا في عالقة موقعيةبالضعف الذاتي وبسطوة السادي 

ن هنا تبدو له األخطار الخارجية المازوشي هو شخص يعجز عن تحمل نتائج ساديته، وم: مكانته
مضخمة، ويتناسب عجزه ومهانته بمقدار تضخم هذه أخطار،المازوشي يمكن أن ينقلب عدوانيا، 
والخاضع يمكن أن يتحول إلى متمرد، حين يتجرأ على تحمل تبعات عدونيته، ولهذا فإن المازوشية 

في السادومازوشية تأخذ الوضعية . يخياوالخضوع ليست صفة ثابتة ودائمة إنما حالة قابلة للتحول تار
الخصاء في األصل هو السمة المميزة لجنسية قلق اإلخصاء، الوعي الشخص داللة الخصاء وتفجر 

  .الطفل، بالمقارنة بجنسية األب الذي يمتلك األم
هو الذي يدفع بالطفل إلى النمو إلى أن يصبح مثل أبيه  المنعالذي يفرض الخصاء قانون األب     

قوته، وأن يتمكن من الحصول على إمرأة له، ولكن األمر ال يسير دائما نحو هذه النهاية الطبيعية في 
ينطلق التماهي من الحب واإلعجاب باألب، . باألب وبرموزه في المجتمعالتماهي التي تمر من خالل 

لقضاء عليه، ولكنه يتضمن بالضرورة شحنة عدوانية تتمثل في الرغبة بتحديه وتجاوزه، الرغبة في ا
فإذا كانت العدوانية شديدة، وكان الحب شديدا في آن معا تجاه األب، عجز الطفل عن المرور بعملية 
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التماهي هذه بشكل إيجابي، وبالتالي يستقرفي حالة الخصاء، حالة هيمنة قانون األب، دون التمثل به 
أنا "عر إثم مفرطة من خالل تكوين واجتياف هذا القانون وهنا ترتد العدوانية إلى الذات على شكل مشا

عقاب الذات وتحطيمها، وتبرز بالتالي مشاعر الذنب تتعزز ميول قاس صارم، وبمقدار اشتداد " أعلى
المازوشية المعنوية، ومنها تبرز عقدة النقص والعجز التي تعكس وضعية الخصاء ، إذن وضعية 

دائم بالتهديد قد يأتيه في أي لحظة من ، الذي يتضمن الشعور التفجر قلق اإلخصاءالطفل الضحية 
  .الخارج

يزعزع كيان الطفل ويخل من توازنه، فهو يولد اآلالم النفسية التي ال تحتمل والتي تمس قلق اإلخصاء   
وتصيب اإلعتبار الذاتي في الصميم، ولذلك فإنه يميل إلى فقدان اإللتزام تجاه صورة الذات وقيمتها 

من خالل الغرق في الخضوع والتباعية واإلستسالم، التي تحمل تبار تحضى باإلعالتي  الذاتهذه 
فالحلول التعويضية كثيرة ). 91،ص1984مصطفى حجازي،( .جميعا معنى عقاب هذه الذات وتحطيمها

  ومتنوعة وتصب جميعا 
 تحد من قلق اإلخصاء، والواقع أنفصورة األب اإليجابية في قناة الشعور بشيء من اإلعتبار الذاتي، 

اإلحتماء باألولياء والتعلق باألبطال واإلتكال على الزعيم المنقذ، تتالقى مع الميل إلى اإلفراط في 
والنظرة إلى الزعيم هي من النوع التعويضي المحض من خالل التماهي باألبطال . توكيد الذكورة 

  .هوالزعيم يعوض اإلنسان أو الطفل الضحية  بعض نقصه، ويعالج خصاءه ويخفف من قلق
IV.2.الطبيعة، األرض، الوطن كلها وجميعها هي األم  : إعتباط الطبيعة، صورة األم السيئة، وقلق الهجر

صورة األم الطيبة التي تعطي الحب والدفء مع الحليب منذ فجر الحياة، عندما تعطي الطبيعة فإنها 
ب، بل أيضا من خالل تدخل السرور على اإلنسان ليس فقط من الناحية المادية أو اإلقتصادية فحس

إثارة تجربة الحب األولى في العالقة مع األم، تجربة الوفاق مع الحياة التي تمد بمشاعر األمن بمشاعر 
يثير أقصى درجات العدوانية األسرية التي توجه إلى األم النابذة في  قلق الهجرالسكينة الداخلية، إذ أن 
يعة الغاضبة، ليست مصدر معاناة ألسباب إقتصادية الحياة القاسية كالطب. حركة إنتقامية تدميرية

في أعماق الالوعي ترتد على الذات على  عدوانية طفلية كامنة معيشية محضة بل كذلك لما تفجره من
فالخضوع واجتياف السوء ال يشكالن حال مقبوال يحمل التوازن الضروري إلى . شكل تهديد خارجي

مع األم، وخلق  Relation fusionnelle لعالقة الدمجيةاالوجود، ال بد من حلـول أخـرى أهمها 
وكالهما يؤمنان مقدارا مقبوال من الحماية ومشاعر األمن، إن انعدام مشاعر صـورة األب الحامي، 
مأساة أكثر كلها تمثل قلق طفلي ال وعي تعبر عن قلق اإلخصاء، قلق الهجر ، القدرة وإحساس باألمن

  ).95،ص1984مصطفى حجازي،(بدائية 
V.شخصية الطفل المعتدى عليه من طرف أقرانه:  

إن الطفل الذي يعجز عن منافسة أخيه، والتلميذ الذي عجز عن إثبات ذاته في الصف ينزوي   
وغيرها من حاالت التي يدير فيها ظهره للعالم، ما هي إال تعلم بأن يقمع رغبته حتى . ا في ركنهدمتبل

بموضوعات هذه الرغبة كي ال تثير فينفسه قلـق الخصاء، ومـا ال يشعر بآالم اإلحباط، يقطع الصلة 
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من خالل تجنب ما تفرضه عليه الطبيعة من بالء، ويفرضـه عليه بانعـدام القيمة يجره من إحساس 
وهي تمثل أولية دفاعية تسيراتجاه  اإلنكفاء على الذاتالمعتدي من قهر متعنت ، تجعله يأخذ اتجاه 

  ).103،ص1984مصطفى حجازي،(. المجابهة للتحديات الراهنة والمستقبليةالتقوقع واإلنسحاب بدل 
الطفل المعتدى عليه كل ما يمكن أن يعرضه للخطر وهو كي ال يتعرض ال يتجنب وهكذا   

لألذى، ال يتجنب العالقة المباشرة فحسب بل يتهرب من المشاركة في كل ما هو عام، أنه يقف موقف 
لنداء وال ينخرط في نشاط وال يساعد فيما قد يرتد على المجموع بشيء ال يستجيب . المتفرج العاجز

  .من الخير
النشط لرموزه الرفض إذن األمر ال يقتصر على التجنب والحذر، بل يتعداهما كي يأخذ شكل   

كما يشيع في موقف اإلنكفاء على الذات السلوك اإلتكالي تجاه الزعيم أو . وأدواته وأسلوب حياته
مصطفى (لة من التبعية لرموز قوة حاميه تذود عنه الغوائل من كل نوع المعتدي وحا

  ).104،ص1984حجازي،
V.1. في عدت دراسات قامت على عينة   ):من وجهة نظلر ظواهرية (شخصية الطفل المعتدى عليه

طفولة ضحية سمحت بإيجاد سمات مشتركة تتوضح كذلك عند أولياء األطفال وكذا لدى العينة الطفولة 
حيث  ان وال عامل من هذه العوامل من هذه العوامل لوحدها بإمكانها أن تخلق وضعية . دراسة ال

سوء معاملة ،ولكن العديد من هذه العوامل تظهر عند نفس الطفل وتسمح بإحتمالية الخطر وليس تأكيد 
  .الخطر 

لحالة نكون أمام ومنه يصبح من الخطر إبراز ونشر مبكر للعائالت في مجال خطر ،في حين في هذه ا
  :نذكر :ومن بين عوامل الخطر األكثر تكرار في بالد الغرب . طرح مقاربة خاصة وحيوية 

 : لدى الطفل ) 1
  .سنوات 03من األطفال اإلستشفائين بدافع اآلفات هم قبل العمر  % 80:  العمر المبكر.1
وساء معاملتها كانوا من الطفولة الم % 34إلى % 26من خالل دراسات بينت ان : الخديجية .2

  خديجيون 
األطفال األكثر عرضة للخطر ،كانوا يمثلون األطفال الذين إنفصلوا عن أوليائهم خالل : اإلنفصال .3

  .سنوات األولى من حياتهم ،لمدة أطول  03
الطفولة المعاقة هم أكثر عرضة وبسهولة لسوء المعاملة ،اإلخفاء عن عيوب العامة أو :  اإلعاقة.4

  .  Séquestresم بإعاقتهم إنكاره
االطفال المنحدرين من أولياء أحداث ، أو الطفل البكر أو الشبل  في مرتبته :  الوضعية األخوية.5

      (L.Daligand  D.Gonin , 1993,P63 )..األخوية 
 : بالنسبة لآلباء ) 2

  .طفولة مضطربة ،حرمان  •
 .خالل الحمل األول سنة 20أقل من أمومة مبكرة   •
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 .معاش في إنعزال كبير حمل  •

 .تضاعف الحمل في عمر مبكر •

 .بأمراض جسدية أو صدمات نفسية حداد ،إنفصال خالل مدة الحمل  •

 .والدة عسيرة ومؤلمة  ذات معاش خطير على حياة األم والطفل  •

 .تضاعف العالقات التناسلية لنفس األم •

 .الشخصية الطفل  رفض الكالم والتحدث متمثل في غلق إتصالي وعدم تحمل المظاهرات •

ر قاألمراض العقلية التخلف العقلي ،اإلدمان الكحولي ،البطالة ،الف:عادات ذات مصادر عنف مثل  •
 .الثقافي 

  "Nathalie Garcin"وفي دراسة حول الشعور بالذات لدى الطفل الضحية التي قامت بها 
      ( L.Daligand  D.Gonin , 1993, P299 /  P 309 ).. 1998سنة  UQAMلدراسة دكتورة بـ 

 التضحانيةتوضح أن سلوك الضحية هو عامل خطر بأكثر منه سبب ،وإكتشفت أن  
Victimisation وفي دراسات أخرى بينت أن  .تمثل تأثير سلبي على إدراك القدرات اإلجتماعية

المعاملة مما جعلتها تبين أن سوء .إدراك الطفل إلطار السند األبوي واألقران يؤثر على صورة ذاته 
 www. 20%.(من طرف األقرباء يؤدي إلى تعطيل وإفساد وتشويه الشعور بالذات لدى الطفل 

Victime(.   
        :وفي دراسات أخرى تبين أن عوامل الخطر تظهر حسب المكان والوقت الذي يشغله الفرد مثال 

  .كلما صعب على الفرد التعبير على إنفعالته •
 .قات إجتماعية كلما صعب على الفرد عقد عال •

 .تربية وتنشئة ذات طابع اإلخضاع والطاعة العمياء  •
 .داخلين كثر في حياة الطفلتم •
 .غياب التربية العاطفية الجنسية  •
 .وضعية الفقر  •
 .غياب الحماية  •
 الخ ...اإلنعزال اإلجتماعي للعائالت واألشخاص  •

،وفي مايخص العدوان ففي حالة الصراع العائلي وخاصة الزوجي الطفل يصبح ضحية صراع 
العائلي يوضح عجز أو عطل في السلطة األبوية أي ضياع مدلولي لمعيار الثبات واإلستقرار ويصبح 

  .نموذج الشعور بالهجر واإلنعزال والوحدة 
  مثال : أين يكون الفرد أثر عرضة للضحية :ومن أماكن التضحانية 

  .المحيط المدرسي  •
 .مستشفيات األمراض العقلية  •
  الخ   ...الت الواسعة الورشات  العائ •
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  :مقدمة

حقيقة أن الطفل، قد يصبح عدواني، كذلك المراهق أو يكون ضحية عدوان بين أقرانه لكن          
ا في أي ظروف كان، فهو يحط قاعدته في ظروف ثهكذا العدوان هو ليس وليد الصدفة، أو يكون عب

  .خاصة أو استثنائية بيئيةشخصية ومحيطية 
فيه األقران لمزاولة حياتهم ومعاشهم اإلجتماعي، يكون ضمن  ففي الحي أو المدرسة أو أي مكان يلتقي

هذه الفئة عدوان وفي كثير من األحيان نالحظ أن هذا العدوان يتكرر مع نفس الشخصية وفي بعض 
وفي هذه المعطيات  قد تمت عدت دراسات من بينها . األحيان في نفس الظروف أو في ظروف معينة

  : نذكر التي تخدم موضوع بحثنا 

I. للعدوان الجسدي بين األقران الدراسات السابقة:  
نظرا لكثرة الدراسات األجنبية في اآلونة األخيرة التي تناولت العدوان إال أننا سنقتصر على 

  :الدراسات ذات العالقة بمتغيرات دراستنا ألى وهو باإلقران
تناول  bulling school التأسد المدرسيأول الدراسات والبحوث كانت في سكوندينافية، حول ) 1

، حول عينة واسعة جدا بالمدارس النرويجية بما يقارب 1973سنة   Dan Olweusهذه الدراسة 
  .سنة  16-08طالب من  140000

وبينت الدراسة أن كل عنف طويل ألمد جسدي أو نفسي من طرف شخص أو عدة أشخاص يتمثل في 
Bulling  على شخص آخر هو الضحيةBullied  وقد نشرت نتائج هذه الدراسة .  هيمينةمفي عالقة

وإسبانيا تحت برنامج وقائي ومداخلة آنية ضد  ااراضي المنخفضةفي كل من إيطاليا وبريطانيا و
bulling school متواصل ومطول، أين آثاره الصدمية خطيرة خاصة على الضحايا.  

تعريفه إذ بهدف   BULLINGنفس الموضوع  " Roland"و" Munthe"وتناول كل من  ) 2
عنف مطول، جسدي او نفسي  ممارس من طرف معتدي أو عدة معتدون عند : خلصوا إلى تعريفه هو

 وزارة التربية البريطانية المجال في هـذا . مالقاة فرد هو في حالة عدم القدرة على الدفاع عن نفسه
. نفسه أو لوحـدهوضحت ضمن أدواتها  البيداغوجية أنه من الصعب أن يدافع الضحيـة عـن نفسه ب

 ,Smith 1991و Besag 1989(إذ لم يتواجد تعريف لهذه الظاهرة إال بعد عدد من الدراسات مثـل 

  .يصور الخصائص التالية  Bulling التأسد  تبين أن) Olweus 1993و  1992
  .ضرب ، إهانة :  قد يكون جسدي
 التهميش ،عزل  ، إستحقار ، التحرش:  قد يكون نفسي

مؤسسة مدرسة وقد تبين أن  27نفس الموضوع حول  1992سنة " Shmith et Sharpتناول ) 3
عندما يقوم طفل أو مجموعة أطفال يمزحون به، أو يكون  Bullingالطفل يكون ضحية االعتداء 

مضروب أو مقذف أو  أغلق عليه في قسم أو عندما يتلقى رسائل تهديدية أو شرسة قبيحة، وتكون هذه 
ا أن تدوم ويكون الطفل صعب عليه أن يكافح هذا، نقول أن الطفل ضحية الوضعيات بإمكانه
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Bulling بينما عندما يكونان طفلين متصرعان ويكونان متساويات في القوة هنا ال نستطيع القول أننا
  .Bullingأمام تأسد مدرسي 

تيجة تبين أن التأسد المدرسي لم يكن ن 1994سنة  OLWEURSوفي الدراسة التي قام بها ) 4
بل هو نتيجة أساسية . إكتضاض األقسام وال نتيجة اإلخفاق الدراسي أو لظروف إقتصادية صعبة

للشخصية الضحية أو المعتدي، دون األخذ بعين االعتبار إمكانية البنية االجتماعية للظاهرة، فالتأسد هو 
جو والالوسط  وضعية التي تكون في تفاعل بين المعتدي والضحية والشاهدين وكذلك المحيط أو

  .اإلجتماعي يشجع إمكانية االعتداء
5 (FARRINGTON  في دراسة له بين أن العنف في الوسط المدرسي قد يكون  1993سنة ،

تراكم لإلعتداءات وتحرشات وإجتهادات نفسية محتملة في بعض األحيان لكن في تكرارها قد تنتج 
ب، العنف الموجه نحو الذات، محاولة نتائج قبصدمية خطيرة على األشخاص الضحايا؛ كاإلكتئا

  .اإلنتحار وكذا بالنسبة للمعتدين تنمي لديهم سلوكات إنحرافية وتهمشية في الحياة الراشدة
 1992-1991سنة  Sharp و  Smithمن طرف  sheffieldفي دراسة إسقاطية وضعت لدى ) 6

انوي صرحوا أنهم كانوا الث من %10من الطلب المستجوبين من الطور االبتدائي و %27بينت أن 
ضحايا االعتداء بين اإلقران خالل طول السنة الدراسية ومعظمهم يصرح أنهم كـانوا معتدى عليهم 

واالعتداء . على األقل مرة في األسبوع وأكثر أشكال االعتداء تصريحا كان الشتم واإلهانة واالزدحام
األكثر ممارسة في االعتداء هو أكثر الجسدي كان أكثر نذرا أو أقل تصريحا أو ظهورا واألماكن 

عمومية كالرواق والدرج ووسط الرواق، المطعم، الساحة، وكل األماكن غير المراقبة من طرف 
  .BLATCHFORD ،1997RIGBYالراشدين كما وضحت دراسات 

 %12ذكور  %3تبين أن  2001سنة  Young-Voice: ومن خالل التحقيق الذي أجرته مجلة ألـ) 7
إناث صرحوا انهم كانوا  %42ذكور و %47ا أنهـم كانوا ضحايا بشكل خطيـر وإناث صرحو

  .إناث كن معتدون%26ذكور و %35ضحايـا بشكل متوسط، و
 Farrington 1993 ،Blumstein 1996 ،Olweus 1973 Roland( في دراسات كل من ) 8

1989, Whitwey and Smith 1993(، م وهم يبينون حصرا توضح أن الضحايا يفقدون الثقة بأنفسه
ويظهرون بخصائص مميزة كالبس نظرات، أو عجز جسدي، أو مشكل سمعي أو سمنة أو لون بشرة 

خصائص  13من الضحايا يجمعون على األقل  %27تبين أن  OLWEUSمن خالل دراسة . مميز
أن يكونوا مميزة تجعلهم مميزون عن اآلخرين، األطفال الذين لديهم أصدقاء أقل هم األكثر خطورة في 

أمام   ضحايا إعتداء بين أقران ألنهم ال يستطيع اإلتكال على أي شخص لحمايتهم، إنهم فريسة سهلة
  .المعتدون ألنهم وبصفة عامة إجتماعيا أقل إندماج في المدرسة ولديهم تقدير ذات ضعيف

لى تربية ، أن األطفال الذين هم بحاجة إ1997سنة Hodges Malone et Perryكذلك تبين دراسة  
  .خاصة هم عرضة لألن يكونوا ضحايا االعتداء بين األقران مرتين من األطفال لآلخرين
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كذلك األطفال الذين يجتهدون جدا هم أكثر طلبا بالنسبة المدرسة في المناسبات التنافسية بين المدارس 
  .األخرى، هم كذلك معرضون لتهميش والتحرش من طرف أقرانهم 

تلميذ، تظهر أن  2772على  2000سنة  young-voiceطرف جمعية  وفي تحقيق أجري من -
بالنسبة . كان لديهم أفكار إنتحارية %61من الضحايا كانوا ضحية إعتداء من طرف راشد، و 42%

قاموا بمحاوالت إنتحارية أما بالنسبة  %9يصرحون أن لديهم أفكار إنتحارية و %38للمعتدون 
  .ال ضحايامن األطف %20: معتدي/لوضعية ضحية

ترتفع   1989سنة   llery و  Omoore: ل سةاهذه النسب المئوية توضح بأكثر إرتفاع في در
 victimisationإذ أنه ليس مبين بدقة ما إذا كانت هذه التضحانية   .  %46بـنسبة مئوية تعادل  

  )www.young-voice.org( .مرافقة للعدوان أو أنها توضح مراحل مميزة من حياة الشاب
  

II.  العدوان الجسدي بين األقران تعريف :  
من خالل نموذجية وبيئوية العدوان المتطرق له في فصل الثاني أن اإلعتداء الجسدي  بين األقران 

ومن خالله سنحاول تعريفه  Agression interpersonnelيصنف ضمن عدوان اإلتصاالت الداخلية 
  .براز أشكاله وكذا بينويته وديناميكيتهوإ
الذي   Caumunautaireهو عدوان اإلتصال الشخصي الجمعي «:عدوان الجسدي بين األقران لا

  .»...يتم بين األقران في الصف أو األحياء أو المخيمات الصيفية 
الذي   Caumunautaireهو عدوان اإلتصال الشخصي الجمعي «:لعدوان الجسدي بين األقران 

  .»...يتم بين األقران في الصف أو األحياء أو المخيمات الصيفية 
قرابة أو رحم   قةهذا العدوان الجمعي الذي يقصد به العدوان القائم بين أفراد ال تربطهم عال: حدوده

  ) .الزمني(أو اإلجتماعي أو العمري ولكن يربطهم نفس الحيز المكاني 
وفيه يتعدد شكل ونوع العدوان من مجرد نظرة  متعدية على الحيز الذاتي لألخر إلى غاية  : شدته 

 العدوان األعمى بشكل مقصود و الذي ينتج عنه صدمة أو وفاة أو ضرر نفسي او حرمان أو سوء نمو
  .وقد يأخد هذا اإلعتداء شكل المعارضة المعارضة بالفزع والرعب

II.1 . إن النزعة العدوانية تظهر في جميع األعمار وفي كل مكان فال فائدة من : إطار ظهوره وأشكاله
  : إذ تمارس هذه النزعة في شروط من بينها . أن ينفى من أي مكان وجود هذه المشكلة فيه

فل العدواني يدرك إدراكا واضحا أن المدرسة والمجتمع ال يقبالن بعدوانيتة وهذا لألن الط :السرية  ) أ
لألن الطفل الضحية يشعر بالخجل من وضعيته الدونية وبالخوف من اإلبالغ عما يحدث له لمعلم 
الصف أو لألبوية ، لذلك لبد من مواجهة هذه المشكلة في المدرسة بنشر الوعي بوجودها وبتكليف 

درسة كبيرا كان أو صغيرا بدوره للكشف عن مظاهر المشكلة واإلبالغ عنها، كل واحد من الم
وبذلك يفقد العدوان تلك األماكن السرية التي يمارس فيها و يظهر للعيان بحيث يمكن معالجته 

 باألسلوب الصحيح

http://www.young-voice.org
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فهو يمارس في المدارس التحضيرية واإلعدادية : يمارس العدوان في كل المراحل المدرسة ) ب

انوية وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة، وأشكال مختلفة ففي المراحل المدرسة المتقدمة يأخذ والث
ولذلك من المرغوب فيه الفصل . العدوان الطابع اللفظي أكثر مما يأخذ الطابع العدواني الجسدي 

أو بين التالميذ حسب أعمارهم فالمزج بين التالميذ الكبير منهم والصغير في غرفة الصف الواحدة 
  .الملعب، قد يولد ظروفا مواتية لممارسة التالميذ عدوانهم على التالميذ األصغر سنا

فالطفل المعتدي قد يتربص بالطفل  : يمارس العدوان في الطريق ما بين البيت والمدرسة  )ج 
الضحية،إذا كان هذا الطفل األخير يسلك طريقا معينا من البيت إلى المدرسة أو العكس، وحافلة 

مكان مناسب للطفل المعتدي لممارسة عدوانه لألن الحافلة تنقل مجموعات كبيرة من  المدرسة
األطفال من أعمار مختلفة ودون إشراف كاف من الكبار، ولذلك كان البد من تدريب المشرفين 
على نقل التالميذ تدريبا كافيا، ويجب أال يظن أن سائق الحافلة يستطيع أن يشرف وحده على 

  .قيادته السيارة  األطفال أثناء
فهناك يتجمع التالميذ في  : يمارس العدوان في معظم أشكاله أثناء فترات اإلستراحة وفترة الغذاء    )د 

كبيرة وفي أعمار مختلفة وبإشراف قليل نسبيا وغالبا ما تعتبر إدارة المدرسة أن هذه   مجموعات
وغالبا ما تغفل . مين لالستراحةالفترات يمكن اإلستفادة منها في إعطاء فرصة للمشرفين والمعل

 .اإلدارة عن المشكالت التي تنشأ أثناء هذه الفترات ويعاني منها عدد قليل من التالميذ 

  ...وأمام هذا اإلطار للعدوان لنا أن نتصور إطاره في األحياء وفي المخيمات 
II. 2.الجسدي بين األقران أشكال العدوان :  

ولكمه مما يترك آثارا واضحة للعيان  ضرب ضحيتهي إلى غالبا ما يلجأ الطفل العدوان :الضرب )أ 
ولكن .فآثار الضرب والعض تقف دليال واضحا على أن الطفل الضحية تعرض لإلعتداء عليه .

. يجب أن نذكر أيضا أن الطفل قد يتعرض لكثير من الضرب دون أن يترك ذلك أثرا في جسمه
وقد تدفع الحاجة إلى هذا .ة والسيطرة ويكتسب الطفل المعتدي شعورا ممتعا بالتفوق والقو

 .الشعور بالطفل العدواني إلى إرتكاب حماقات تقترب أحيانا من حد الجريمة 

ألن األطفال  الطفل الضحيةعند  عملية النمو النفسيفي  ضرر كبيراقد يسبب الشتم :  الشتم )ب 
ر تحسسا للكلمات ولذلك فهم أكث. الصغار في مرحلة من أعمارهم يشكلون فيها هويتهم الخاصة

وهم بحاجة ماسة إلى كل . إحترامهم ألنفسهم وثقتهم بإمكاناتهمالجارحة التي يمكن أن تنال من 
والطفل بال شك ليس بحاجة إلى اإلنتقاد الالذع . الدعم والتشجيع الذي يمكن أن يحصلوا عليه 

وضعه الصحي  وعلى مظهره وملبسهوال إلى التعليقات الجارحة، وهو قد يشعر بالقلق على 
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ولهذه األسباب يترك .وقوته البدنية وقدرته على اللعب وعلى اإلنجاز على الصعيد المدرسي 
 . ال يمحى في النسيج النفسي للطفلالشتم والتعليقات الجارحة أثرا قد 

وهذه التعليقات ال تنال من الخصائص الفردية للطفل  :التعليقات التي تأخذ الطابع العنصري  )ج 
أسرته : ولكنها تنال من الخصائص األخرى التي تشكل شخصيته وإحترامه لذاته  الضحية فقط

ويسخر الطفل العدواني من هذه الخصائص جميعا، وهو يهدف إلى جعل .وثقافته وبيئته وأصله 
 .الطفل الضحية يشعر بالخجل منها 

ه وعينيه في وقد يلجأ الطفل العدواني إلى إستعمال أصابعه أو رأس :اإليماءات واإلشارات  )د 
وال . إيماءات وإشارات تلحق األذى النفسي بطفل آخر فيشعره بالدونية أو بالعجز أو بالخطر

جدال في أن هذا النمط من التهديد الذي يمارسه األطفال العدوانيون في الصف عندما يكون 
 .المعلم ملتفتا إلى السبورة يسبب الجروح واإلحباط لألطفال الضحية 

يلجأ الطفل العدواني إلى اإلستيالء على الممتلكات الخاصة لطفل الضحية من قد  :اإلبتزاز  )ه 
أقالم وكتب وآالت حاسبة، ثم يهدد الطفل الضحية بأنه إذا أبلغ المعلم أو أبويه فإنه سيكون 

 .عرضة لضرب أو الشتم 

ون فاألطفال ال يذهب.وهذا يلحق أذى كبيرا بالطفل الضحية : حصار الطفل الضحية أو عزله  )و 
إلى المدرسة ليتعلم القراءة والكتابة والحساب فحسب، ولكنهم يذهبون إلى المدرسة أيضا 

ولذلك فإن تشكيل صداقات والحصول على تشجيع من  لإلكتساب الشعور بأنهم أفراد في جماعة
األصدقاء عنصران أساسيان في النمو النفسي إجتماعي والشعور باإلنتماء الجماعي وبالتالي 

 .) 166.165من مجلة العربي ص 1998العدد شهر أفريل (.الذاتي 

 
III . مـادام العدوان الجسدي بين األقـران مصنف  :ديناميكية العدوان الجسدي بين األقران

سنذكر   ،Agression interpersonnelle communautéضمن العـدوان اإلتصـال الشخصي
  .المشتركة والمتعددة التي تواجه ضحاياه ديناميكية هذا األخير بكل أنواعه وبكل عوامل الخطر

إضطراب ، بالذات نقص الثقـة،   صعوبة التحكـمونذكر ضمنها :العوامل النفسيـة والسلوكية 
وشدة إنفجار العدوان  الحرمان العاطفيوالبعض األخر منها مرتبط بالتجارب المعاشة مثل .الشخصية 

وكذا السوابق العائلية  دوان داخل العائلة سواءا كضحية أو كشاهد للعالعائلي في عمر حديث 
كعجز في :إن نمو الطفل والترعرع في هذه الظروف ذات الطابع الشخصي .والشخصية أو اإلنفصال 

تسجل ضمن عوامل الخطر المشتركة في كل أشكال  الثقة في الذاتفي السلوك أو نقص في  التحكم
، وهذا العدوان في الجماعة أكثر ظهور  Agression interpersonnelleالعدوان اإلتصال الشخصي 

  .من العدوان داخل العائلة 
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إن نموذجية العدوان تسمح كذلك بفهم طبيعة السلوكات العدوانية التي قد تكون جسدية، جنسية 
أو نفسية أو ما يستلزم حرمان أو نقص عناية، وتسمح أيضا بإبراز إندماجية الثقافة والعالقة بين القائم 

  .أي الضحية و السلوك العدواني والمتعرض له بالفعل أ
عرضية ومتنبأ بها ولنا مثال أن نأخذ نموذجية  هسبابأاألقران  بين وكذلك فإن العدوان الجماعي

الذي عمد من خالل نموذجيته تصنيف  Buss 1961العدوان بين األقران في الوسط المدرسي حسب 
  الذي 

  
  Antisocialitéد عتبته و خطورته وإحنحرفيته يسمح لنا تعريف السلوك العدواني وتحدي

  " 3" رقم  _حسب الشكل ما هو ما وضح 
  

  
 :مثال  Expressionتعبيره   Formeشكله  العدوان

  
  
  

  Activeفعال    

  
  جسدي 

  
  

  شفهي
   
  

  جسدي 
  
  
  
  

  شفهي
 

  مباشر 
 غير مباشر 

 
 مباشر 
 غير مباشر

  
 مباشر 

  
  غير مباشر

   
  

  مباشر 
  غير مباشر 

 

  ضرب وجرح 
ضرب موجه إلى مادة تخص 

  الضحية 
  إذالل 

   إستحقار                         

  
  حصار سلوك الضحية 

  رفض المشاركة في سلوك 
  
  

  حدث رفض الت
  رفض 

  

  
  

 Passiveفاتر     

  العدوانية  تجدول يوضح تصنيف السلوكيا" 3"الشكل رقم   
  
  

ة ثابتة من األطفال أنه هناك مجموعة تحتية للذكور إذ بينت دراسات عديدة عرضية على عين    
تظهر خالل مرحلة متوسطة من العمر و خالل عمر العشر سنوات، تظهر خالل هذه المرحلة 

  إلخ...عراك  ضرب، لكمات، قذف، عض،: العدوانية تمجموعة من السلوكيا
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تمون إليهم أو هؤالء األطفال هم أكثر عرضة للخطر التهميش و رفض من طرف أقرانهم المن
من اإلخفاق و التأخر الدراسي؛ مخالطة أقران السوء استعمال المخدرات و الخمر استعمال  تلتراكما

و االجتماعية  إعادة التربية تبهم في المؤسسا لفتكالسلوك العدواني مع محيطهم قد يصل إلى حد ال
  .القانونية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  )ع(عالقات تحوي عدوان رفض وإذالل  •
 )ع=م ( ييم للسلوكات العدوانيةمالحظة وتق •

  ) م(محیط مكتض ومخرب •
  )ع(ین تعسفیة و متفككة نقوا •
  ) ع(أشخاص و أقران یشھدون أحتقار ورفض  •
  )ع+م(مالحظة وتقیم السلوكات العدوانیة  •

  )ع(  prosociauxرفض األقران االنتمائیون  •
ضد االجتماعیون         ال دوانیونمخالطة األقران الع •

)antisociaux ع(  
  )ع+م(مالحظة و تقیم االتجاھات العدوانیة •

  )م.(تبسیط ثقافي للعدوان •
مالحظة و تقیم السلوكات العدوانیةأفالم تلفزیون،  •

  )ع+م(ألعاب، ریاضیات 

 )م(الفقر  •
  )ع+م(ضعف شبكات المساندة اإلجتماعیة   •

•
 

ض 
ـخف

ــ
 من

 أو
تفع

ـر
ــ

ت م
 ذا

ـر
يـ

تقد
  )ع+ف(

•
 

ـة
ــ

فـ
ضعي

ـة 
يـ

ماع
اجت

 و 
كية

ـو
ــ

 سل
ـة

يـ
عرف

ت م
دادا

ــ
ستع

ا
.  

•
 

رة 
مبك

ت 
ـرا

ضاه
ت

ل 
ـز

لمن
و ا

ـة 
رس

،مد
وان

ـد
للع

ـة 
ظم

 من
و

  )ع+ف(

  "2"جدول 
  جدول يوضح عوامل الخطر ذات عالقة بالعدوان بين األقران
     الحدث                                                                                  

  
  العائلة

  
 
  

  المدرسة
  
  
  

  األقران
  
  
  

  القيم
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إن هذا الجدول يوضح عوامل الخطر التي تتطلب تحليل األساس منها الذي يساهم في إظهار   
العدوان بين األقران والذي يلحق مجموعة من التغيرات التي سنحاول أن نتطرق إلى المتغيرات التي 

  .تخدم البحث فقط
حول البحث في سمات  على المستوى النفسي، األبحاث كانت متمحورة أساسا:العوامل الفردية. 1

الشخصية، العوامل المعرفية، ومجموعة القدرات السلوكية واالجتماعية التي يملكها الفرد، إذ أن تقدير 
ذات اإليجابي يكون العنصر األساسي لألجل تطور شخصي للفرد وكذا للصحة النفسية، فالطفل لديه 
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ن مقبول ومهم في عالقته العاطفية فرص قليلة ألخذ الثقة في نفسه وتحقيق نجاحات، وكذا أن يكو
فاألطفال الذين يشهدون تقدير ذات منخفض . واالجتماعية، إذ نجده يتوجه وبسهولة التجاهات إنحرافية
ة كأن يكونوا منبوذين من طرف أقرانهم Jأو مرتفع جدا من طرفهم يوضحون مخاطر مرتفع

prosociaux ين طوروا لديهم تصور ضعيف عن واألفراد الذ. إنحرافية تأو كأن يتبنوا سلوكيا
قدراتهم المعرفية والسلوكية واالجتماعية يتصرفون بأكثر سلبية داخل عالقاتهم الشخصية 

Interpersonnelles التي تفرض عليهم االستجابة  وطريقتهم إلدراكهم للصعوبات ترتبط والوضعية
 . يةالتي تجعلهم أكثر عرضة ألنٌ ينال منهم أي أن يكونوا في وضعية ضح

أين الطفل سيبحث عن  ،إن العائلة عادة تمثل الوسط األول للتنشئة االجتماعية: العوامل العائلية. 2
وقد بينت . وسوف يعرف تجاربه العاطفية األولى وكذا العالئقية واالجتماعية. نماذجه االتجاهية

  . وان بشكل مدلوليضحايا سوء معاملة يظهرون مشاكل سلوكية ذات عالقة بالعد دراسات أن األطفال
 إذن أمام هذا التقديم، نجد أن األنماط األبوية هي محددة وثابتة لدى الطفل الذي سوف يتوافق   

  .   (J.Hébert,1991,p33)األولى للحياة في المجتمع  هوتعلمات
إن المدارس المكتضة وذات المستوى الضعيف تخلق ظروف ذات أولوية : العوامل المدرسية. 3

 .:للعدوان

المدرسة التي يالحظ فيها تعابير التجاهات عدوانية بشكل متصاعد، يصبح فيها العدوان مناسب للتقليد 
إذن يصبح ظاهرة عدوى وتصاعد أين يصبح التالميذ يفكرون في العدوان . والتفضيل بالنسبة للتالميذ

راكمات من اإلخفاقات على المستوى الفردي، التلميذ الذي يشهد ت. كاستجابة مقبولة للعيش في المجتمع
المدرسية، التأخر المدرسي، النبذ من طرف أقرانه وكذا مشاكل سلوكية متعلقة بعدم التأدب واالنحراف 

  .عدوانية في المدرسة تاجتماعي يكون أكثر استعدادا لسلوكيا
ة إذن النجاح المدرسي أو األكاديمي وخلق العالقات اإليجابية وتطوير الشعور باالنتماء للمدرس  

    (J.Hébert,1991,p35). ثهي من العوامل التي تهيئ التنشئة االجتماعية للحد
ذلك ألن الحاجـة لالنتماء يظهر من خالل حاجـة كل فرد لالنتماء إلى مجموعة أفـراد الذين 

ومشاريع ومعايير مشتركة، ذلك ألن االنتماء يمدنا باإلحساس والشعور بالحياة، وأول يقاسمهم األفكار 
 .داخـل هذه المجموعـةعة واالنتماء طبعا هي العائلة، واالنتماء ال يعني الطاعـة العمياء مجمو

(J.Luc Aubert,2001, p56).  
فالشعور باالنتماء الحقيقي يستلزم أن الفرد يحتفظ داخل المجموعة بحريته ويحترم حرية 

  .اآلخرين
ة االنتماء لمجموعة غير صحية ألن إذن كما كان التصور باالنتماء هش أو غير موجود، يكون خطور

  scrupule )(J.Hébert,1991,p57المجموعة غير الصحية ليس لديها أي مدخل لتأثير 
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إن البحث عن الهوية واالنتماء ضمن مجموعة األقران تكون مرحلة مهمة :   les pairsاألقران. 4
دماج واحتضان القيم مجموعة األقران تسهل االن. الذكر فيما يخص سيرورة النمو لدى الحدث

  .توالسلوكيا
إذ أن مجموعة األقران قد تصبح معايير ذات قوة استثنائية لتوافق وثبات اتجاهات الحدث   

وقد بينت مالحظات خاصة باألحداث غير . (J.Hébert,1991,p37)عندما تضعف العالقات العائلية 
، وهم يميلون إلى تكوين   Pro sociauxطرف أقرانهم  المتكيفين أنهم أكثر عرضة للنبذ من

مجموعات إنحرافية اجتماعيا للدخول ضمن ثقافة تحتية منحرفة،منها يظهر أن مصاحبة األقران 
  .العدوانية تيزيد من احتمالية ظهور السلوكيا نالعدوانيي

التي بإمكانها ) أجر ضعيف، بطالة(هناك مجموعات كثيرة تعيش تحت عتبة الفقر  :جهاز إنشاء القيم. 5
تكون خطـر تراكمات العديد من اإلجهادات التي ترتبـط بظروف سيئة، المسكن، العمل،الصحة  أن

  .ومدخول ضعيف التي تخلق مشاكل نفسية اجتماعية
فالفقر ال يشرح لوحده السلوك العدواني ولكن العيش في ظروف اجتماعية اقتصادية سيئة 

  .تهيؤه وبقوة عدم األمان، التوترات وكذا الصراعات
لمشاكل المالية والهم المستمر لتحقيق الحاجات األساسية يناظر نقص المصادر الجماعية وكذا فا

ضعف شبكات السند االجتماعي، يجب على العائالت الضعيفة استخدام الوسائل القمعية للعيش في هذه 
ادات لحاجات أكثر عمق فيصبح تراكمات لمختلف اإلجه palliativeالظروف، العدوان يصبح استجابة 

والسأم أكثر احتمال لظهور داخل هذه األوساط، فالعالقة الوثيقة بين الفقر والعدوان وضحت وأكدت في 
دراسات عديدة، إذ إرادة حقيقية لمداخله على مستوى الظروف المعيشية للحياة والترقية االجتماعية 

سوء معاملة الطفل، العدوان مكانها أن تجنب في هذا االتجاه عدة وضعيات مأساوية مثل الالمباالة وإب
كذلك أشكال العدوان التجاريــة، . إلخ ...ومجموعات األحداث الصراعات بين األقرانبين األزواج، 

جماعيـة وكذا مشاهــدة أحداث العدوان عبر وسائـل الفعدد من األلعاب والرياضات الفرديـة و
  Activateurات أو المثيرات التي تصنف ضمن المحرض.(J.luc Aubert,2001, p16) اإلعــالم

والتي ال تتأثر إال على األشخاص ذوي الشخصية  الضعيفة والتي تتسم بعدم الشعور بالثقة في الذات 
  .وهذه االتجاهات تبين اإلجابات فعالة لمواجهة الصراعات

      فردية، عالئقية وبيئية: المقدم نستخلص ثالث تنظيمات للعوامل "2"إذن من خالل الجدول رقم   
م حوصلتها للشرح ديمومة العدوان بين األحداث هذه المتغيرات ليس بالضرورة ال بد من حضورها ت

  .جميعا حتى يكون هناك ظهور للعدوان
  

ولكن ال بد من األخذ بعين االعتبار أن الفرد في ظروف معينة يكون أكثر عرضة ألن يهاجم   
  .لية أن يكون عدواني بشكل منتظم أو ينال منه، وتراكم هذه العوامل يزيد من احتما
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هذه النظرة الشمولية تبين أن شرح الشكل ال يكون من سبب وحيد ولكن من تفاعالت للعدد من 
 (J.Hébert,1991,p40) .األسباب أين التعلم يلعب دور حازم

وضمن هذه المجموعات التحتية األحداث تظهر أخطار أكثر عمق في اتجاهاتهم عدوانية 
تماعية وأمام هذه النتائج يظهر من البديهي أن مداخالتنا االجتماعية تظهر متأخرة أمام وإنحرفية اج

وضعيات أصبحت أكثر خطورة وتتطلب استثمار مهم لمحاوالت التخفيف من العواقب الجسدية 
والنفسية واالجتماعية، إذن الشيء الذي يتطلب منا هو مداخلة إستعجالية لتطوير مداخالت متجددة 

  .ة ووقائية لضمان النمو واألمان لدى هؤالء األحداث وكذا لدى محيطهمومبتدع
كما بإمكاننا أن نالحظ أن العدوان بين األقران يظهر في مختلف األماكن الجماعية، داخل   

رغم  أهمية  تحليل العدوان ضمن مختلف األماكن، ألننا نختار التحليل الذي . العائلة المدرسة، الشارع
إذ للفهم والتدخل على : ط المدرسي بهدف الحاجة اإلستعجالية لتطوير أفعال وقائية مثاليظهر في المحي

و كذا  ةمستوى العدوان بين األقران في األوساط المدرسية، يتطلب األخذ بعين االعتبار البنى التنظيمي
عدم التساوي القيم السائدة   ، يجب كذلك االهتمام بفضاء االتصاالت االجتماعية التي تبقى حاملة ل

فهذا التوضيح يتيح المجال لبرامج وقائية التي تبحث إلنتاج تغيرات . وعدم العدالة لكثير من التالميذ
لكن الخطوة األولى تتطلب تبسيط فكرة إمكانية تحقيق أو . لبنى أو عقليات المستوى الفرديعلى 

الخطر التي بإمكانها أن إخراج إستراتيجيات مداخالت وقائية، فنحاول عرض تصنيف ألهم عوامل 
 .تمنح اتجاهات عدوانية بين األحداث

IV. الوقاية من العدوان الجسدي بين األقران:   
  :ثالث نماذج أساسية نظرية ذات تأثير، إلخراج برنامج وقائي: النماذج األساسية

IV. 1 -  النموذج الطبيmodèle biomédical : إن النموذج الطبي يحتمل أنه األكثر معرفة واألكثر
ويستعمل خاصة في الصحة العمومية لمحاولة إقصاء العوامل المؤدية التي بإمكانها أن تصنف . تطورا

إنه نموذج يختص بتحديد األعراض التي لها عالقة بالحرمان أو األمراض، . داخل الهيكل اإلنساني
هو المشكل  حتى يتمكن فيما بعد المداخلة على مستوى المؤثرات المسؤولة أو عوامل الخطر، والفرد

  .األساسي لهذا النموذج الذي يتمركز حول نقائصه للتحرك على مستوى بعض الشروط
IV.2 - إن هذا النموذج كذلك يأخذ بعين االعتبار الفرد، لكن بأكثر دقة حول العوامل :نموذج الصحة الجماعية

كذا التخفيض من البيولوجية النفسية واالجتماعية بهدف تخفيض من إمكانية النيل بسهولة من الفرد و
فالمداخالت الوقائية على هذا المستوى تعمل خاصة على رفع مستوى . اإلجهاد في بعض الوضعيات

الكفاءة الشخصيـة والمصادر الجماعية حتى تمكن الفرد من اإلجابة بشكل فعال لعوامل تهيئه أو 
 -الخاصة بالعالقات أباءتجهده والتي بإمكانها أن تأخذ به إلى عدم التكيف أو العجز؛ كذلك الدروس 

هو واحد من المؤسسين المهمين  1983" ألبي" Albee. أبناء توضح مثال مستوحى من هذا النموذج
للمداخلة وللتخفيض من حدة الحادث من عدم  تخمس اتجاهات أساسيا 05إذ يحدد . لهذه المقاربة

  :التكيف
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 الحادث 
 اإلجهاد+ العوامل الجسدية 

 المساندة االجتماعية+ تقدير الذات + الكفاءة 
= 

  .تخفيض من عوامل الجسدية التي تؤدي إلى العجز -
 .تخفيض من اإلجهادات المحيطية الجسدية واالجتماعية -                        

 .تطوير الكفاءات المعرفية واالجتماعية لألفراد لحل المشاكل -                        

 .تقييم األفعال التي تزيد من تقدير الذات -                        

 .مساندة االجتماعيةتطوير شبكات ال -                        

  :حادث عدم التكيف يظهر على شكل المعادلة التالية*             
  
  
  

IV.3 -  النموذج البيئيModèle Ecologique : هذا النموذج يحاول التحليل والمداخلة على مستوى
بالنسبة  وكذا الدخل المهدد والمجهد، )الخ...اقتصاد، الفضاء المادي،(البيئية  –العوامل االجتماعية 

للمجموعات الفردية أو لمناطق جغرافية، هذه العوامل هي في كثير من الحيان أصل الكثير من 
هذه المقاربة تعمل على األخذ ورفع استراتيجيات . الفقر، االنحراف، العدوان: المشاكل االجتماعية 

بكات المساندة، ش(التكيف للمحيط الصحي التهم أو في صعوبة، وذلك بتجنيد القوات االجتماعية 
على مستوى المحيط المادي، الجو االجتماعي، القيم أو حتى تتدخل ) الخ...المصادر الجماعية

  .المؤسسات االجتماعية
إذن البرامج الوقائية مستوحاة من النموذج الطبي الذي يعمل على تصحيح النقائص، وكذا النموذج 

لمقدمة اصية وقدرات المساعدة والمساندة الصحـة الجماعية الذي يعمل على رفـع الكفاءات الشخ
للفرد، فحين النموذج البيئي يتدخل على مستوى القدرات والتجنيـد والتكيف الجماعي في محيط 

  (J.Hébert,1991,p45)محدد 
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  :الخاتمــة 
تسمح  فالمالحظة. إذًا إذا أردنا مواجهة الجذور الحقيقية للمشكل أو الضرر البد من تحديده أوال

  :باستخراج سببين أساسيين للعدوان بين األقران
إن إستدخال قواعد الحياة االجتماعية ال يمكن أن يكون دون المرور ببعض  :احترام الذات واآلخر-1

االحباطات ودون قبول ولو القليل للقانون واإلحباط التي تلحقه؛و دونها ال يمكن حصول على حياة 
  .اجتماعية صحية

 ونقصد به خاصة الشعور بعدم االنتماء العائلي ثم بشكل عام للمجتمع  :م االنتماء الشعور بعد- 2

(J.luc Aubert,2001, p145)  . فعندما الطفل ال يشعر بانتمائه للعائلة، الدور سوف يكون للمجتمع، وكذا
كان ال يجد  فإذا.دور المدرسة الذي هو أول ممثل له وذلك بإعطائه في هذا اإلطار الشعور بانتمائه فيه

نفسه في العائلة وال في المدرسة، فسوف يدفع الثمن آجال أم عاجال أمام هذا المجتمع الذي لم يمده وال 
ففي المدرسة مثال الشعور باالنتماء يتم عن طريق اكتسابه من خالل المعرفة الجيدة .بمكان خاص به

  .لين األساسيين له أي لهذا المحيطللمحيط الجغرافي ولكن أكثر بالقائمين عن هذا المحيط أو الممث
إذ يتطلب األمر أن .فالطفل يبني نفسه من خالل كل الراشدين الذين يمرون في وقت معين في حياته

يكون مفتخرا بمدرسته، وبدوره الذي يقوم به وبالصورة التي تمدها والصورة التي نمدها للمدرسة 
ثال، حل عقدة األوديب تسمح باالقتراب باللغة وعلى المستوى العائلي م. وذلك بتعلم احترام اآلخر

 (G.Filizzola et G.Lopez ,1993,p120).والعالم الرمزي للعائلة والمجتمع بصفة عامة
 



 الفصل الرابع الفصل المنهجى

 58

  
   :مقدمة
موضوع الدراسة هي الطفولة في عالقتها مع أقرانها أو في نموها االجتماعي فئة  بما أن  

التي تشهد ألطفال بالجزائر ولعالئقي واألقران وظهور العدوان ضمن هذه الفئة؛ لنا أن نوضح وضعية ا
مراض الجسدية تدهورا، سواء من الناحية الصحية أو من الناحية االجتماعية، وعالوة على هذه األ

باإلضافة إلى انتشار زنا  1609واالجتماعية لم ينجو األطفال من العنف الجنسي الذي بلغ ضحاياه 
 33و فتاة 39من بينهم  حدثا 72المحارم التي بلغ عدد ضحاياها من األطفال خالل السنة المنصرمة 

هر، كذلك لم ينجوا األطفال من ويبقى العدد الحقيقي مجهوال نظرا لتستر العائالت على هذه الظوا ذكر
 06و ذكرا 12منهم طفال لقتل عمدي  18تعرض  2002إذ سجلت سنة : العدوان الذي وصل حد القتل

وقد أكدت الجهة الراصدة للمعلومة أن أغلبية األحداث المستهدفين بالقتل تم التعدي عليهم جنسيا  فتيات،
عادة ما يكون شخص مألوف لديهم يلجأ للقضاء على  ليقتلوا فيما بعد، وأن المتسبب في قتلهم من قبل،

  .الصغير الذي يتعرف عليه حتى ال يفتضح أمره
شهدت نفس السنة  2002إلى جـانب القتل العمدي الذي عرف ارتفاعا ملحوظا خالل سنة 

تعرض أصغـر فئة مشكلة للمجتمـع الجـزائري لشتى أنـواع العـدوان، إذ بلغ عدد الضحـايا 
الذين بلغ  األطفال الضحاياأكبر عدد من العدوان الجسدي جزائري، وقد حصد  طفل 5503األحداث 
  ) .جريدة الشروق 2004فيفري  01إلى جانفي  26. 594العدد  المعتدين هم أقارب الضحايا. ج.ب.حنان .(3382عددهم 

ـة وتعتبـر األسرة أول مجال تمارس على الطفل الحدث العدوان فيه كيف ما كان نوعه خاص
جانفـي  26. 594العدد  المعتدين هم أقارب الضحايا. ج.ب.حنان(. إذا ما تعلـق األمر بأسرة مشتتة بفعل الطالق

  ).جريدة الشروق 2004فيفري  01إلى 
وبما أن الطفل ينشأ في أسرة كيفما كانت وضعيتها أو شكلها، إال أن الثابت أن األم هي العالقة   

  :المرأة في الجزائر األولى له فلنا أن نوضح وضعية
 2003تعرضت خالل الثالثي الثاني من سنة  امرأة 1389إذ كشفت أحد اإلحصائيات القضائية أن 
يأتي في المقدمة  االعتداء الجسدي، علما بأن قتيالت 07لمختلف أنواع العنف، كما تم إحصاء 

  .امرأة 833بإحصاء 
داءات التي تتعرض لها المرأة من االعت %75وقد أثبتت نفس األرقام المسجلة على أن 

، أما عن اآلثار المسجلة ثالث أرباع الحاالت تتلقى ضربا مبرحا وأنبيت الزوجية الجزائرية تتم داخل 
على أجسام هؤالء النسوة فيتمثل معظمها في جروح عمدية وانتفاخات على مستوى الوجه والعينين مع 

حاالت تتطلب عالجا خفيفا فيما تستـدعي من ال % 82تسجيل حاالت كسور وجروح، وقد ثبت أن 
منها إحاطة للجروح المنجرة عن الضرب وفي بعض الحاالت إجراء عمليات جراحية، ورغم  11%

هذا العدوان المسجل تبقى فئة قليلة من هؤالء النسوة هي التي تقصد أقسام الشرطة ومن بعدها 
ها مصالح الطب الشرعي على مستوى المحاكم، في حين تكتفي األغلبية بشهادات طبية تزودها ب
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المستشفيات لتحتفظ بها كدليل إدانة ضد الزوج، لترجع المرأة إلى بيتها الزوجي نزوال عند طلب 
من جهة أخرى متجنبة الطالق، وذلك ما تقتضيه وضعية األطفال عائلتها من جهة وبالنظر إلى 
 2004أفريل  14االربعاء نف خالل ثالثة اشهر إمراة تعرضن للع 1389.ب.ص(. ضرورة المجتمع الذي تعيش فيه

  ).هـ جريدة الخبر 1425صفر  24لـ الموافق
يهدف أي بحث علمي إلى اكتشاف المعرفة والتنقيب عنها مع إضافة معارف يمكن التحقق من      

  .صحتها إعتمادا على أسلوب علمي ومنهجية مدروسة
تائج المتحصل عليها من خالل منهج يتناسب وأن الجانب التطبيقي للبحث يطلعنا على أهم الن  

وموضوع الدراسة وعلى محتوى نتائج تتوافق والدراسات والنظريات السابقة المطلع عليها في الجانب 
  .النظري
وقبل عرض النتائج التي تحصلنا عليها سنوضح من خالل هذا الفصل أهم اإلجراءات المنهجية   

  .المتبعة في ذلك
  
I .فرضيات البحث: 

I..1 الفرضية العامة :  
  .من طرف أقرانه ببعض السمات المميزة جسديا بالتكرار تتميز شخصية الطفل المعتدى عليه  

I.2 الفرضيات اإلجرائية:  
جسديا بالتكرار من طرف  انخفاض تقدير الذات سمة من سمات شخصية الطفل المعتدى عليه •

 .أقرانه

معتدى عليه جسديا بالتكرار من طرف شخصية الطفل الة من سمات سم انعدام الثقة بالذات •
 .أقرانه

 .بالميل لالنعزالتتميز شخصية الطفل المعتدى عليه جسديا بالتكرار من طرف أقرانه  •
 

II .منهج البحث:  
في دراسـة موضوع البحث تم االعتماد على المنهج اإلكلينيكي بصفته يعالج الحاالت الفردية 

مكان العوامل الذاتية التي من شأنها التأثير على نتائج البحث بطريقة علمية موضوعية مقصيا بقدر اإل
وبفعاليته في فهم السلوك العادي والمرضي ودوافعه المستترة، في شكل أسباب وأعراض فحسب 

ينعـدم المنهج اإلكلينيكي من كل القـوانين كما في روائز الذكـاء "  P.Pichot J.Delay"العالمان 
خاصـة، والتي تتطلب بدورها وضع فرضيات تستلـزم التحقيق فغالبا حيث يسمح بإعطـاء عالمات 

مـا يعد هـذا المنهج اإلمكانيـة الوحيدة في الدراسة الفرديـة، ويعتمـد هذا المنهج في بناء 
وعن مالحظات فاحصين آخـرين مالحظات الفاحص نفسـه تشخيصاتـه على قواعـد ناتجـة عن 

هو « " D. Lagache"أما عند العالم   ) P.Pichot et J.Delay,1969 ,p10(توصلـوا إلى نفس النتــائج 
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منهج يدرس السلوك بطريقة موضوعية خاصة، محاوال الكشف عن كينونة الفرد والطريقة التي يشعر 
عن بنية ومعنى ومدلول هذا السلوك التي يقوم بها في وضعية معينة مع البحث  تبها والسلوكيا

ولما كان المنهج  (M. Reuchlin, 1979, P106). »افعة له وطرق التخلص منهاوالكشف عن الصراعـات الد
اإلكلينيكي يدخل ضمن نشاط تطبيقي موجه إلى معرفة وتحديد بعض الحاالت، اإلستعدادات والسلوكات 
بهدف إقتراح عالج نفسي مثال، إجراء ذو نظام إجتماعي أو تربوي أو إرشاد يسمح بتغيير إيجابي 

  (Pedinielli( J.L),1994,p35) .للفرد
فقد اعتمد عليه في موضوع بحثنا الذي نجده أفضل طريقة علمية لدراسة ومقاربة الطفل المعتدى 

من طرف أقرانه، موافقا بذلك فرضيات البحث المرغوب دراستها والتي ترمي  جسديا بالتكرار عليه
دة في تقدير ذات منخفض الناتج إلى الربط بين شخصية الطفل الضحية ببعض السمات النفسية المحد

القاسي، الجامد وبالتالي إنعدام الثقة بالذات وكذا اإلنعزال، فشمول هذا  _المخصي_عن النمط التربوي 
زاد من مالءمته لدراسة هذا . المنهج على تقنيات كالمالحظة والمقابلة واإلختبارات اإلسقاطية

  .الموضوع
III. أدوات البحث:  
III 1  ةدراسة الحال:  

إن الهدف من دراسة الحالة هو البحث والكشف الدقيق عن المعطيات الخارجية والداخلية التي   
 J.Faver - Boutonierتسمح بفهم الحالة الفردية من جميع أبعادها داخل وسطها المميز كما قال به 

فهم سلوك  تعرف دراسة حالة في علم النفس اإلكلينيكي بفحص عميق للحالة الفردية حيث تهدف إلى«
  (S.Mazella, 1984,p24)» الفرد في معاشه مع ربط كل تصرفاته المالحظة بأحداثه الشخصية

وتتم دراسة الحالة دوما في إطار إجتماعي، إطار األسرة أو إطار الجماعة أو إطار المجتمع   
مات ذات عالقة ولما كان اإلطار اإلجتماعي ديناميكيا دوما فإن دراسة الحالة ال بد من أن تتضمن معلو

بالدراسة عن الناس المحيطين بصاحب الحالة المدروسة والجماعة التي لها عالقة والمواقف التي يتم 
إذ أن دراسة الحالة على جانب . فيها التفاعل وطبيعة العالقات بين الحالة والحاالت المماثلة والمجاورة

ودة بيد أن إمكانية اإلعتماد عليها في التعميم كبير من الفائدة وبخاصة بالنسبة لألفراد والجماعات المحد
  )122ص، 1988،فاخر عاقل(. محدودة، رغم حرص الباحثين على انتقاء حاالت مماثلة ما أمكن

منذ ميالده، إذ  -موضوع الدراسة–حيث أن دراسة الحالة أداة قيمة تكشف لنا عن وقائع حياة الفرد 
القات ماضيه وحاضره في بيئته اإلجتماعية، وذلك يتطلب تحاول أن تعطينا فهما شامال عن الفرد والع

تكامل معلومات مستمدة من إستجابات الفرد الراهنة ومن خبراته السابقة ومن نتائج اإلختبارات ومن 
سنة  Huberحيث يوضح  ). 17، ص1998فيصل عباس ( األساتذة، األصحاب، المدرسين: مصادر أخرى

من وسائل تكوين وإثبات الفرضيات وكذا التفسيرات، إنها مركز  أن دراسة الحالة تعد واحدة« 1993
المنهج اإلكلينيكي فهي ال تهدف فقط بإعطاء وصف للحالة ولوضعيته والمشكلة بل تبحث أيضا في 
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توضيح أصل المشكل وتطوره، كذلك البحث اإلستذكاري يهدف إلى وضع معالم لألسباب ومنشأ 
  .(Pedinielli( J.L) 1994,p67) .المشكل
 ولدراسة موضوع البحث الخاص ببعض سمات شخصية الطفل المعتدى عليه جسديا بالتكرار  

تم استخدام طريقة دراسة حالة لكونها اإلطار المحدد الذي تصب فيه نتائج تقنية  من طرف أقرانه
ية بغية اإلسقاط خالمالحظة والمقابلة اإلكلينيكية بهدف البحث واختبار خروف القدم السوداء والرورشا

الوصول إلى تحليل قائم على أساس ربط النتائج المحصل عليها ببعضها البعض، لفهم وتحديد السمات 
، انعدام الثقة بالذات المراد دراستها والمرتبطة بالفرضيات المطروحة والمتمثلة في تقدير ذات منخفض

  .نفسيةالنعزال باالعتماد على مبادئ وتفسيرات النظرية التحليلية الوالميل ل
III.1.1.المالحظة:  

تستخدم المالحظة في مجاالت عديدة من البحث العلمي وهي توجيه الحواس لمشاهدة ومراقبة   
سلوك معين أو ظاهرة معينة مع تسجيل جوانب ذلك السلوك، وتعد المقابلة اإلكلينيكية بهدف البحث 

  .وهذا ما قال به العالمفرصة لمالحظة تصرفات المفحوص في وضعية ملموسة يكونها الفحص النفسي 
Lagache D.  " يتدخل في معنى الكلمات، األسلوب، طريقة الكالم، الصياغة، إيمائية الصوت،كما

تضاف للتعبير اللفظي اإليمائيات اإلنفعالية والمواقف والحركات وردود األفعال واإلنطباعات الباطنية 
إذ تتضمن (M.Reuchlin, 1979, p116) والنشاطات المنجزة وغير المنجزة قبل وبعد حصة المقابلة

ي مكمل أساسي هأب طفل؛ مالحظة الفرد مع أقرانه، المالحظة  – مالحظة التفاعالت أم طفل
للمقابلة،وفي مجال الطفولة وباألخص المراحل األولى من الحياة، المالحظة تظهر خصوصيتها 

(Pedinielli ( J.L),1994, p59)   
  

III.2.1 .كية النصف توجيهية بهدف البحثالمقابلة اإلكليني: 
بـل تخص مجال البحـث، فقـد وضح   جال تـرمي هذه المقابلـة إلى التشخيص أو العـال

"Lesourne "» أنها تحتوي على تنظيم خاص مخالف للمقابلة العالجية لكنها تسمح بالحوار وبروز
تركيب الجمل مع التكرار  الظواهر الالشعورية في شكل تمثيالت وتغيرات في الفكر وانقطاعات في

وتتطلب هذه المقابلة النصف توجيهية االهتمام بمضمون  ،(C.Chiland,199,p119)» ...وفلتات اللسان
المفحوص لهذا فاستخدام هذه التقنية اإلكلينيكية في دراسة سمات شخصية  ولي الكالم الملقى من طرف

لتكرار تبدو ذات فعالية لكونها تسمح بالكشف من طرف أقرانه با جسديا بالتكرار الطفل المعتدى عليه
) مفروضة(-قهرية– تعن الحياة الداخلية للضحيـة من صراعات وتناقضات وجدانية وقلـق وسلوكيا

 الثقة بالذاتم اعداو هذا ما يسمح باستقصاء السمات المراد دراستها، والمتمثلة في تقدير ذات منخفض
المقابلة يجب على الباحث األخذ بعين االعتبار كل تعبيرات مع ميل لالنعزال، وأثناء القيام بهذه 

  وحركات وانفعاالت المفحوص، أما عن طريقة طرح األسئلة 
فيجب أن تتميز بالعفوية والبساطة مع استخدام عبارات مفهومة بعيدة عن كل تكلف وتعقيد خالية 

  .من كل حكم أو تقييم
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III..1.2.1.ف توجيهية بهدف البحثمحاور المقابلة اإلكلينيكية النص:  

تتطلب طبيعة الموضوع الخاص بدراسة شخصية الطفل المعتدى عليه من طرف أقرانه   
 -المخصى –بالتكرار وفرضياته المسقطة والمحددة في تقييم ذات منخفض نتيجة النمط التربوي

إلكلينيكية النصف القاس،الجامد وعدم الشعور باألمن النفسي والميل لالنعزال؛ تحديد محاور المقابلة ا
توجيهية بهدف البحث تسهل عملية حصر مجال اإلستقصاء في اتجاه الفرضيات المطروحة وعليه تم 

  .:إختيار ثالثة محاور كل منها منسق مع جانب نظري وفرضية بحث وهي كما يلي
  :الذات المنخفض تقدير./أوال

في شخصية الطفل المعتدى  يهدف هذا المحور إلى دراسة صورة الذات السلبية كسمة أساسية  
عليه من طرف أقرانه بالتكرار، إنطالقا من المعاش اليومي ومن خالل تقييم الذات التي تتطلب تدخل 

  .نظرة اآلخرين
  :انعدام الثقة بالذات/ ثانيا

 كسمة في شخصية الطفل ضحية اعتداء الثقة بالذات ماعدايهدف هذا المحور إلى دراسة   
   .بالثقة وكذا الخوف والتردد هانه نتيجة عدم الشعورمن طرف أقر جسدي متكرر

  :لإلنعزالالميل / ثالثا
يهدف هذا المحور إلى دراسة الميل لإلنطواء كسمة نوعية في شخصية الطفل ضحية إعتداء   
من طرف أقرانه إنطالقا من تحديده لدائرة إرتباطاته العالئقية أو عدم ثباتها نتيجة عدم  متكرر جسدي

  .الجماعة مع حب العزلةتكيفه مع 
III.2.2.1 :..جدول أسئلة المقابلة اإلكلينيكية النصف توجيهية بهدف البحث:  

عدد معين من األسئلة التي . إستنتاجا من كل محور قائم بالمقابلة اإلكلينيكية النصف توجيهية  
   :شكلت جدول المقابلة كمايلي

  :ذات منخفض تقديرمحور/ أوال 

 وخارج البيت؟كيف هو مزاج الطفل داخل  •

 هل يصرح ويتكلم عن عالقته بأصدقائه؟ •

 هل يتحدث أو يصرح عندما يظلم من طرف أقرانه؟ •

 كيف ينظر إليه اآلخرين؟ •

 تحط من ذاته؟ (étiquète)هل لديه إسم كنية •

  :بالذاتم الثقة اعدانمحور / ثانيا 
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 كيف هو سلوكه خارج البيت؟ •

 كيف هو سلوكه مع أقرانه؟ •

 ما مدى تعلقه بهم؟ •

 ل يظلم أو يظلم؟ه •

 هل لديه أصدقاء حميميين؟ •

  :إلنعزاللمحور الميل / ثالثا 
 كيف هو سلوك الطفل داخل البيت؟ •

 إلى أي من إخواته يميل؟ •

 كيف هي عالقته مع األب؟ •

 كيف هي عالقته مع األم؟ •

 كيف يقضي وقت فراغه؟ •

كانت دافعا إلى استخدام فقد  - إجتماعية –إن طبيعة الفرضيات المراد التحقق منها إكلينيكية *  
هذه التقنية التي تعد عامل أساسي لتحليل المقابلة بهدف البحث خاصة وأن موضوع البحث يتطلب 

من طرف أقرانه ليتسنى تحليل جسديا بالتكرار الغوص في عمق شخصية الطفل المعتدى عليه 
للتأكد من ، وكذا مضمون حوار والديه وتصرفاته في شكل خصائص أو سمات شخصية مميزة

إن تقنية تحليل مضمون المقابلة مع األم تتماشى   .العدوان الموجه إليه من طرف أقرانه
والظاهرة المدروسة التي لها أثر عالئقي محيطي وكذا ما لطبيعة المعتدى عليه التي تتميز 

م تسجيله بالصمت والتردد وانعدام الثقة بالذات، للتالي بعد ذلك المقابلة مع المفحوص لتأكيد ما ت
 .في المقابلة مع األم وذلك بتسجيل كل ردود فعل المفحوص

III.3.1.تحليل المضمون:  
تتطلب كل مقابلة إكلينيكية بهدف البحث تحليال لمضمون ما جاء فيها من عبارات فهي تشمل   

على معنى ظاهر يمكن ربطه بالعالم الداخلي للمفحوص في صفة صراعات، ردا على وقائع محبطة 
بمجموعة تقنيات تحليل اإلتصاالت تهدف عن طريق إجراءات منهجية «: يل المضمونويعرف تحل

وموضوعية إلى وصف مضمون الحوار واستنتاج المعلومات حسب ظروف ظهورها بواسطة دالالت 
  (C.Chiland, 1999,p128)» كمية أو غيرها

والكمي  تقنية بحث تستخدم من أجل الوصف الموضوعي المنهجي«كما يعرف أيضا بأنه   
وتطبيق هذه التقنية في حالة  للمحتوى الظاهر لإلتصاالت بهدف إعطاء تفسيرات موضوعية نهائية،

محتوى إجابات على أسئلة مفتوحة أو حوار متحصل عليه من خالل مقابالت موجهة أو غير موجهة 
وترتيبها كما هو الحال في شبكات المالحظة فالمحتوى يجب أن يقسم إلى وحدات تحليل وتبويبها 

ضمن نظام فئات التي تستند إلى أبعاد تمثل الفرضيات تبعا لترميز معين للوصول إلى استكشافـات 
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وللتخلص من الذاتية كان ال بدمن وضع شروط أساسية ، (A.Leon, 1977,p181)» إحصائيــــة
  :لعملية تحليل المضمون منها

  .راسة العلميةوذلك باعتبار المحتوى كمعطيات قابلة للد: موضوعيةال-1
 .يقصد بها اإللمام الكامل بموضوع التحليل دون إغفال لبعض جوانبه: الشمولية-2

 .يقصد بها اتباع خطوات دقيقة وإجراءات معينة توصل إلى الهدف المبتغى: المنهجية-3

. مكانفي التعبير عن النتائج بقيم عددية تؤدي إلى حسابات وقياسات وتقييمات دقيقة بقدر اإل: الكمية-4
(R. Mucchielli, 1979,p17) 

ويهدف تحليل المضمون إلى إعطاء معنى ومدلول للمقابلة من خالل العبارات المستخدمة لهذا 
كما تمر طريقة تحليل . فهو يستخدم في النصوص المكتوبة أو المسجلة بواسطة أجهزة خاصة
وقد عرضه " بول"و" ليتس"المضمون الخاصة بالمقابلة على خطوات معينة تظهر من خالل تعريف 

إن تحليل المضمون يطلق على األسلوب البحثي الذي يغطي المتطلبات «: وآخرون كما يلي "برسون"
  :التالية

 .تحليل الخصائص اللغوية أو الداللية للرموز اإلتصالية المستخدمة •

تحديد تكرارات ظهور أو ورود أو حدوث هذه الخصائص بدرجة عالية من الضبط الدقيق  •
 .محكم أو تحديد القيم الكمية في هذه التكراراتال

 .إمكانية تميز هذه الخصائص بمصطلحات ذات صيغة عامة •

رشدي (إمكانية تميزها أيضا باصطالحات ذات صلة بطبيعة فروض الدراسة أو أبعادهــا  •
 )23، ص1987طعيمة، 

والكيفي الذي يعتمد وبعد الجانب التقني الكمي لعملية تحليل المضمون يليه الجانب التفسيري 
  .على ربط نتائج التحليل ومقارنتها

 ,M . Grawitz, 1996)تتوقف قيمة تحليل المضمون على قيمة الفئات المشكلة  Berelsonوحسب 

p561) يتم حسب محتوى نص المقابلة النصف توجيهية القائم على أساس أسئلة نصف  فتحديد الفئات
الفئات تسمح بترميز وحدات أو عبارات نص المقابلة  مفتوحة والمرتبطة بفرضيات البحث فهذه

  :وتبويبها وحساب شدتها فمن المميزات التي يجب أن تتصف بها ما يلي
وفيه تكون الوحدات أو العبارات لها مكانة ضمن هذه الفئات بحيث تجتمع فيها وحدة : الشمولية -1

 .الصفات والخصائص

عن الفئة األخرى، فما يندرج تحت فئة معينة ال  بمعنى أن كل فئة مستقلة ومميزة: اإلستقاللية -2
 .يمكن أن نجده تحت األخرى

 .بمعنى أن تكون الفئة مفهومة ومتفق على صالحيتها: الموضوعية -3

 .بحيث تكون الفئات المختارة مالئمة لألهداف التحليل والمحتـــوى والدراســة: الفعالية -4
(M . Grawitz, 1996, p561)   
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في حالة تعسر تبويب بعض وحدات أو عبارات نص المقابلة المراد تحليلها وتجدر اإلشارة أنه 
ضمن فئات وأبعاد تابعة لفرضيات البحث، لإلختالف في معناها يجب أن تأخذ بعين اإلعتبار أثناء 

  (R.Ghiglione ; J.L. Beauvois et AL, 1990, p57). تحليل المضمون في شكل أبعاد جديدة
  
  
  
  
  

III.1.4.1رشاخإختبار الرو:  
لقد سبق لنا أن تطرقنا إلى إختبار الرورشاخ بشيء من التفصيل في اإلطار النظري بفصل     

وعليه يجدر بنا هنا تقديم األسباب التي دفعتنا إلى اختيار هذا ) 11ص(الشخصية وطرق قياسها 
طرف  اإلختبار دون اإلختبارات األخرى كوسيلة استقصاء لشخصية األطفال ضحايا اعتداء متكرر من

  :أقرانهم الذين يشكلون الحاالت التي تمت حولها الدراسة منها
 .لكون إختبار الرورشاخ إسقاطي •

 .فعاليته في دراسة سمات الشخصية •

واالنبساط، وقد  احتوائه على إمكانية لدراسة الحياة الداخلية والخارجية للفرد وخاصة االنطواء
في تقدير االستجابات عند األطفال حسب ما  "Nancy bratt"استخدمنا في هذا البحث طريقة كل من 

 .Ewald bohm.1985.traité psychodiagnostic de Rorschach. ed. Masson) يهو موضح في المرجع التال
Paris p538) 

 .)، أساليب دراسة الشخصية  التكنيكات اإلسقاطية1990فيصل عباس، (وكذلك باستخدام المرجع التالي  

  اإلستجابات للقيام بتقدير اإلستجابات وكذا إلشكالية اإلسقاط لدى الطفلولكن ولعدم كفاية 
وكذلك لعدم الحط من هذه اإلستجابات إرتأينا أن نحتفظ بهذه اإلستجابات التي بإمكانها أن يكون لها 

فأضفنا إختبار آخر إسقاطي هواختبار خروف القدم السوداء .مدلول؛ كفقر الالستجابات لدى هذه العينة
  .تباره اإلختبار الذي يساهم في اكتشاف الحياة العالئقية للفرد وكذا اتجاهاتهباع

III.2.4.1.إختبار خروف القدم السوداء:  
لقد سبق كذلك التطرق إلى إختبارخروف القدم السوداء في اإلطار النظري بفصل الشخصية 

الذي  L. Corman، وقد استخدم هذا االختبار حسب الطريقة المعدلة من )20ص(وطرق قياسها 
    Marie –claire /costes:لـ. يسهل عملية ترجمة اإلستجابات وتحليلها حسب جدول بانورامي

 -Mariهذه الطريقة التحليلية لنتائج اختبار خروف القدم السوداء حسب الجدول البانورامي لـ 

claire/ costes  ي الوالدي يوضح لنا مواضيع مختلفة وخاصة منها المواضيع ذات النمط العالئق
التي تعتبر تكملة لإلستثمار العالقات مع الصور " السلم القصير"وخاصة العالقة مع األب في لوحة 

ومن مساوئ هذه الصورة . الوالدية، والتي كان الهدف منها وهو البحث المعمق في العالقة مع األب
ر القانون النفسي ويعيق الطفل أنها مرتبطة باختراق الممنوع ألن عقد عالقة تفاهم بين البطل وأباه يغي
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هذه الصورة التي بامكانها أن تساهم في المستقبل القريب بعد محاوالت لتحسين الدراسة . في تعبيراته
  .) .M.claire/ costes. 1998.p26.(الخاصة بالعالقة مع األب

  
  
  
  
  
  

IV. الدراسة االستطالعية:  
سة بعض سمات شخصية الطفل ضحية مساهمة في درا: إن بذرة االهتمام بموضوع الدراسة  

البطرية النفسية المستفاد بها : اعتداء جسدي متكرر من طرف أقرانه،منذ انعقاد الملتقى الوطني حول 
حاالت  04حيث تم تقديم بيان حول  09/06/2001: حاالت ضحايا العنف، بسيدي فرج وبتاريخ

الملتقى آنذاك ومن خالل البيان المقدم تم  ضحايا إعتداءات مختلفة بعيدة عن العنف اإلرهابي الذي ميز
، وفي غياب الحيز )البكر أو األخير(تسجيل أن الحاالت الضحايا تشترك في الرتبة األخوية 

األبوي،وفي نمط تربوي قاسي جامد وفي مستوى إقتصادي واجتماعي متدني وأن كل حاالت المقدمة 
لنفسية للعنف، في نفس السنة وبشهر سبتمبر التأثيرات ا: وفي ملتقى آخر كان موضوعه حول  .ذكور

حيث تميز الملتـقى بتقديم مرشـد إلحصـاء الحـاالت وأن التكفل النفسي للحاالت تتطلب إدراكـها 
"Captage " ح أن ضحية االعتداء ال تعبر عنوليس انتظارها لطلب مساعدة، الشيء الذي وض

وطبيعة االعتداء الذي قد يخلف صدمة لدى الضحية أو اعتداءاتها التي تتلقاها وذلك قد يكون له عالقة 
كذلك نقاط اشتراك . قد يكون له عالقة وطبيعة شخصية الضحية التي قد تجعلها باقية في تألم صامت

: أخـرى ظهرت بين ضحايا االعتداءات في الملتـقى الوطني الذي انعقد بوالية تلمسـان وبتاريـخ
حت موضوع التكفل النفسي للنساء ضحايا العنف، وخالله تم تنظيم الهالل األحمر ت 06/07/2001

 2001جويلية 14تقديم بيان حول االعتداءات الجسدية التي تعرضن لها نسوة بحاسي مسعود بتاريخ 
وكذا في أنهن إناث ومستوى ) البكر، األخير(حيث تم تسجيل أن الحاالت تشترك في الرتبة األخوية 

  .يعانين القهر في عائلتهنعن المنطقة وأن كلهن  اتغريبمعيشي متدني وأن معظمهن 
 لمرشد استخالصومن خالل حضور هذه الملتقيات ومناقشة البيانات كان هناك   

Canevas مختلف االعتداءات والعنف، حيث تم إحصاء على مستوى االستشفاء ببلدية إلحصاء ضحايا
جسدي مختلف، من هنا كانت بداية طفل ضحية اعتداء  23من بينهم 2002حالة خالل سنة 40ورقلة 

اختيارنا لموضوع الدراسة أن الضحية تتسم بسمات شخصية نوعية ومميزة، وبذلك وبعيدا عن تأثيرات 
العنف الذي يخلف انفصال أو اضطراب أو صدمة ظاهرة اخترنا االعتداء بين األقران وذلك لما 

س الشعور بالذات والنجاح ومواجهة لألقران من أهمية في تقوية االنتماء الشخصي الذي هو أسا
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األعداء والصعاب وهذا االختيار للموضوع كان بهدف مداخلة وقائية وبعيدا عن أي اضطراب في 
  .الشخصية الذي يساهم بشكل واضح في أن يكون الفرد ضحية

ومع بداية دراسة موضوع البحث، تم جمع معلومات وإحصائيات حول اإلعتداءات المسجلة   
  :فكانت اإلحصائيات كاآلتي - والية ورقلة–حداث في الوسط المحلي في وسط األ

 2003حالة إعتداء جسدي خالل سنـة  15تم تسجيل في الوسط المدرسي  :الوسـط المدرسي:/ أوال
حاالت إعتداء بالوسط المدرسي 03موزعة بين  2004حاالت خالل الثالثي األول من سنة 09و

ي اإلكمالي، حيث تم تسجيل إتجاه العدوان في الوسط العالئقي حالة بالوسط المدرس 12اإلبتدائي و
  ." 1"رقم  الشكلللمدرسة سواء داخل أو خارج الحرم المدرسي حسب 

  
  

  اتجاه العدوان
  بالضرب

  
 

  إعتداء 
أستاذ 
  على 
 تلميذ

  إعتداء 
  تلميذ 
  على 
 أستاذ

  إعتداء 
  تلميذ 
  على 
 تلميذ

  إعتداء 
  تلميذ 
  على 
 تالميذ

  إعتداء 
  تلميذ 
  على 

مساعد 
 تربوي

  إعتداء 
  تالميذ 
  على 

  ساعد م
 تربوي

  إعتداء 
  تلميذان 

  على 
 أستاذ

  إعتداء 
  أولياء 
  تلميذ 
  على 
 أستاذ

  إعتداء 
  مستشار 

على 
 تلميذ

  إعتداء 
  تلميذ 
  على 
 تلميذة

 01 02 02 02 02 02 02 02 05 04 عدد الحاالت
    

  عتداء الجسدى داخل الوسط المدرسيجدول يوضح عدد حاالت اال": 1"رقم  الشكل
  2004بمدينة ورقلة سنة 

  
إذن نالحظ أن اإلعتداء في الوسط اإلبتدائي أقل منه في الوسط اإلكمالي وأن شكل العدوان في 
اإلبتدائي لفظي وفي اإلكمالي جسدي، وأن اإلعتداء في الوسط اإلكمالي ما هو إال نتاج لما كان كامنا 

الحظ أن اتجاه العدوان يأخذ كل أبعاده فقط على مستوى اإلعتداء الجسدي بين كما ن. في مراحل سابقة
  .حالة 25حاالت من بين  05التالميذ نسجل 

  
  :في المحكمة ولدى قاضي األحداث:/ ثانيا

لقد تم تسجيل على مستوى المحكمة أن عدد اإلعتداءات ال يتجاوز مائة إعتداء على مستوى   
حالة، حيث تضمن العدوان أشكال  54أشهر األخيرة  06جل خالل األحداث خالل كل سنة، إذ س

السرقة، الضرب والجرح العمدي، : وأنواع نذكرها حسب األكثر ظهورا إلى األقل ظهورا كاآلتي
الفعل المخل بالحياء، تجمهر وإهانة، قيادة بدون رخص، إنعدام شهادة التأمين بالنسبة لمستعملي 

، جناية السرقة الموصوفة، وأخيرا القتل العمدي، )بين الخواص(الغير تحطيم ملك الدراجات النارية 
سنة، ثم في  13- 16سنة ثم  18-16حيث يسجل من المعتدين األحداث من األكثر جرما ما بين 
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سنة، بالنسبة للجنس األكثر ظهورا هم ذكور فقط خالل هذه السنة  12سنة و 13األخير األقل من 
  .ألسرة بين اإلناثحاالت سرقة داخل ا 03سجلت 
إذن من خالل هذه األرقام المسجلة نالحظ اإلعتداءات الخاصة بالحاجة المادية ثم الحاجة إلى   

  .اإلنتماء وتحقيق الذات وفي األخير الحاجة إلى الهوية
وأن السن يتراوح بين األكبر سن إلى األقل، ما يبين أن المراحل التالية هي دائما نتاج المراحل السابقة 

لتي تكون فيها اإلعتداءات كامنة أو غير ظاهرة بالنسبة للجنس نالحظ دائما اإلعتداءات تكون في ا
  .صفوف الذكور منه بين اإلناث

  
  

  :في دور األمن:/ ثالتا
 2004-2000حالة إنتحار خالل سنتي  58بمركز األمن الوالئي بوالية ورقلة فقد تم تسجيل   

حاالت مراهقة باإلعتبار أن اإلنتحار عدوان موجه  09ين طفولة حالة، حالت 11وبين األحداث فقد تم 
 04نحو الذات، ومن بين األسباب نجدها مشاكل عائلية، إخفاقات مدرسية، هذه األخيرة التي سجلت 

  .حاالت
ومن خالل هذه النتائج نلمس ديناميكية العدوان في وسط األحداث ونلمس أيضا مدى خطورة   

  .يتجه إلى الذات في سن مبكرة من العمر الوضع في أن العدوان قد
من خالل هذه التسجيالت لهذه اإلحصائيات لإلعتداءات الجسدية سواء خارجية أو داخلية في   

مختلف المراحل اإلبتدائي أو اإلكمالي أو الثانوي أي في فئة األحداث عموما، ما هي إال تسجيالت 
فنحن نحاول من خالل ... قطة إنفجار ألسباب معينةلإلدراك إتجاه العدوان الظاهر ما هو إال نتاج ن

هذه األرقام تحسين مدى إنتشار واتجاه العدوان في األوساط الفتية التي هي مستقبل وجيل الغد، لهذا 
كان موضوع الدراسة حول الفئة التي يقل فيها العدوان بشكل ظاهر وواضح وعلى مستوى المؤسسات 

، حتى نلتمس الوسيلة من تغير اإلتجاه إلى المنحنى ...)مة، األمنمديرية التربية، المحك(الحكومية 
  . اإليجابي وخفض من أسباب إنفجاره مستقبال

  
V .حاالت البحث:  

  :ا للحاالت، هذه األخيرة التي أختيرت تبعا لعدة معايير وهينإن طبيعة الموضوع تحدد وتوجه إنتقائ
طرف أقرانهم بشكل متكرر ودائم سواء في الحاالت هي إحدى األطفال الذين أعتدي عليهم من  •

 .الحي أو الصف

السن يتراوح ما بين ثمانية إلى إثني عشر سنة، وهي الفترة التي يستمر فيها النمو العقلي  •
 2001حلمي مليجي،(اإلجتماعي واألخالقي للفرد في إطراد، بينما تكون الحوافز الجنسية كامنة 

في تكوين عالقات خارج العائلة وأن هذا السن يسمح  وفي مرحلة الكمون هذه يبدأ الطفل60،ص
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لنا بالتحدث مع الطفل بسهولة، ألنه يكون قادرا على إقامة حوار أكثر من األطفال األصغر 
أن هذه المرحلة تشهد نمو الطفل العقلي ونشاطه المعرفي تقدمين " Piajet"منه سنا كما يرى 

لفكريتين، لكن تجاربه الفكرية تبقى مع ذلك ملحوظين على مستوى االجتماعية والموضوعية ا
، 1991،ك .نصار(. حسية أي ذات طابع مادي ألنها ال تزال تستند فقط إلى حقائق القابلة للمس

وأن األطفال الصغار هم أكثر عرضة لإلعتداءات الجسدية في حين أن األطفال في سن  )66ص
  .ة أكثرالمراهقة أو قبل المراهقة هم أكثر عرضة لآلفة الجنسي

ركزنا على الجنس وأردنا أن يكون الجنس ذكر، حسب اإلحصائيات والدراسات التي بينت أن  •
يكون بين الذكور أكثر منه بين اإلناث وأن اإلناث أكثر عرضة لإلعتداء  اإلعتداء الجسدي

وأن اإلناث يتميزن بالضعف وعدم (E.G.Krug et al ,2002, P13) .الجنسي منه عند الذكور
وأن الذكور   p20) (J Hébert ,1991 ,.ية منه عند الذكور، تابعات، خاضعات في مجتمعناالفعال

هم أكثر عرضة لإلعتداءات الجسدية كالضرب والتهاوش الجسدي منه عند اإلناث في حين 
هذه الفئة األخيرة تكون أكثر عرضة للقتل والعدوان الجنسي والحرمان اإلعتنائي والدعارة 

  المفروضة
الحاالت بخمسة حاالت سواء تم استدراكها بمصلحة طب األطفال أو طالبا للحصص  حدد عدد •

 .التكفل النفسي بعيدة عن أي إضطراب ظاهر

شملت العينة األطفال الذين أعتدي عليها من طرف أقرانها، وذلك لما تتضمنه جماعة الرفاق  •
عن طريق أوجه النشاط  اإلجتماعي: واألقران من أهمية في مساعدة الطفل في النمو المتكامل

عن طريق إتاحة فرصة ممارسة النشاط  وجسميااإلجتماعي وتكوين صداقات، 
عن طريق نمو عالقات عاطفية في  وانفعالياعن طريق ممارسة الهوايات،  وعقلياالرياضي،

 )89، ص1990سمارة، .عمر و ع. ع(. موقف ال تتاح في غيرها من الجماعات

ما يتضمنه "  Piajet"مرحلة باالنجذاب إلى نفس الجنس وحسب تتميز هذه ال"  Freud"وحسب 
البحث عن الهوية واالندماج بمجموعة األقران من أهمية في تكوين مرحلة أساسية لمواجهة سيرورة 

، وأن مجموع األقران تمجموع األقران يسهل االنخراط واالندماج لبعض القيم والسلوكيا: الفرد
الطفل عندما تكـون العالقـات  -الحدث-اصة للتوافق والثبات اتجاهات بإمكانه أن يكون معيار قوة خ

   (J.Hébert,1991,37)العائليـة هشة 
VI . تحديد ميدان البحث:  

تم إعداد هذا البحث بوالية ورقلة على أطفال ضحايا اعتداء جسدي من طرف أقرانهم بالتكرار   
المتعددة الخدمات إبن سيناء بالمخادمة والية بمصلحة طب األطفال بمستشفى محمد بوضياف، وبالعيادة 

  .ورقلة
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تقديم حاالت وعرض نتائج تحليل مضمون المقابالت ونتائج اختباري الرورشاخ و خروف القدم 

  :السوداء
قبل تقديم الحاالت وعرض النتائج نشير الى انه في اطار تحليل مضمون المقابالت الخاصة 

ذات بجميع الحاالت قد تم تقسيم نص المقابالت النصف توجيهه بهدف البحث الى وحدات او عبارات 
معنى، كمرحلة اولى ثم تبويب هذه الوحدات تحت فئات معينة وحساب تواترها مع نسبتها المئوية 

، مع العلم ان انه تم تشكيل هذه الفئات تبعا للمعنى الذي تصب فيه الوحدات المقسمة وتبعا )التكميم(
غرض وتتمثـل هذه لالبعاد الممثلة لفرضيات البحث وهذا كمرحلة ثانية في إطار جدول معد لهذا ال

  : اد في ما يليـاالبع
  تقدير ذات منخفض  :البعد االول

  انعدام الثقة بالذات :الثاني البعد
  الميل لالنعزال و االنطواء: البعد الثالث

وتجدر االشارة ان كل الوحدات او العبارات التي تم تبويبها ضمن فئات وتعذر علينا ادراجها ضمن 
ختالف معناها قد تم ادراجها ضمن االبعاد جديدة تخدم االبعاد االساسية االبعاد االساسية الثالثة ال

  :  المقابلة لفرضيات البحث أما فيما يخص قانون حساب النسب المئوية
    x100بالنسبة للفئات نأخذ     ك 

  
   x100بالنسبة لالبعاد نأخذ    ك 

  
  

  تكرار او تواتر الفئة = ك 
  الخاصة بالبعد مجموع تكرارات الفئات = كـ 

  مجموع تكرارت كل الفئات = مج ت 
و الثانية تأتي عملية تفسير النتائج المتحصل عليها تفسيرا كيفيا اعتمدنا فيه  األولى بعد المرحلة     

على ربط الفئات واالبعاد ببعضها البعض ليتسنا لنا اقامة قراءة صحيحة لشخصية المفحوصين وهذا 
  .لية تحليل المضمونكمرحلة ثالثةواخيرة من عم

  
  
  
 

  
  

 كـ

 مج ت 
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  )ف: ( تقديم الحالة االولى: اوال 

سنوات يقطن بالناحية الشمالية لمدينة ورقلة يدرس بالسنة الثالثة  08يبلغ المفحوص من العمر       
عائلة المفحوص نووية تقطن بيت ضيق . ولدان وبنتان. اخوة 04ابتدائي يحتل المرتبة االولى ضمن 

عي و االقتصادي متوسط، االب موظف بسيط بصندوق الضمان االجتماعي واالم عاملة مستواه االجتما
االب دائم الغياب وعالقته باألوالد تتسم باالمباالت فكل الحاجات .تنظيف بالمصانع اإلستشفائية

  .والضروريات محققة من طرف االم
وإجراء المقابلة وإجراء  واهم المالحضات التي تم تسجيلها على المفحوص اثر تطبيق االختبارات 

  .  المقابلة النصف توجيهية بهدف البحث هو االرتباك و التردد واختطاف االنظار
  .نتائج تحليل مضمون المقابلة النصف توجيهية بهدف البحث: ثانيا

  :المفحوص بحضور المقابلة مع االم: المرحلة االولى 
االب / 4.الدي اإلثنين عندها بزاف على اميلالن او/ 3.حبيت نديه المي ماقدرتش/ 2.جايح بزاف/ 1

في الشارع كي يجي واحد يضربو يرخف روحو / 7.كل الدرك عليا انا/ 6.كلش عليا انا/ 5.غائب
لوكان يحب يهاجم عليه واحد بالخف / 9.ال يدافع على نفسو او/ 8.ويصيح خالص خالص وفقط

/ 11.للي كان ياخذو من اطفال المسجدقبل كان يقرا في المسجد و قفته بسبب الضرب ا/ 10.يحكموه
 7لكن اخوه اطمئن عليه بالمقارنة مع اخوه اخوه في عمر / 12.ديما حاقرينو هو اوخوه ليس فقط هو

 علمتهاطمئن على اخوه الن في المربية التي كنت اتركه عندها / 14.وهو ال اطمئن عليه/ 13.سنوات
حتى اللي رباتو / 16.بصح هذا جايح بزاف  / 15.التركيز و الطاعة وحتى هي كانت مستقرة و ثابتة

بالرغم من ان و الدي قالي اتركيه عندي لكن انا حبيت ولدي / 17.كانت ديما ديما ملحفتها فوق راسها
حتى انه في صغره دايما / 20.اصبح هامل سايب/ 19.بصح اتعلم غير السيبة/ 18.لكبير ايوانسني

حتى كي نضربو يصيح ويقولي / 23.وأسلوبه الجايح/ 22.الرخف اللي فيه/ 21.مشيطني بهمالتو
دخل / 26.حتى باباهم عمرو القالو وليدي/ 25.باباه ال عالقة معاه/ 24.خالص ما عدتش انعاود

حتى انو االب له مهنة اخرى فهو بعد ساعات العمل يمتهن /27.وخرج متعشي متكي هذه مهمته
حتى المسؤولية المادية ال يقوم بها / 29.أو يكسيهم حتى باش يحلق لوالدو ما يلحقهمش/ 28.الحالقـة

حتى في روحـو / 32.ابني هذا مقلقني بـزاف/ 31.ولقـاني مهنياتو من كل شيئ/ 30.االب
والوحيد في / 35.ادوات مهملة وضائعة دائما هو في حد ذاته فوضى/ 34.قشو مسخ/ 33.مهمل

بل اضربه وال ال احب ان / 37.لتحدثحتى انا زايدتهم ال اعطيه الفرصة ل/ 36.اوالدي هكذا
حتى أخوه عندما يجري معه حدث يقولي / 38.إخوتة االخرين الباس عليهم فايقين واعرين/ 38.افهم

و / 41.فارس جـايح/ 40.ماما هذا الرجل قالـي ارواح قلتلو الال هـو اكثر فطنة من اخـوه فارس
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ة انو يفضل الذهاب الى الحي يالمرب تقولي/ 43.شهيمما تعرف هحتـى اصدقاء/ 42... مايحكيش
فهو في المدرسة مرفوض / 46.مش ثابت في عالقاتـه/ 45.الن ال اعلم ما نوع الصحابه/ 44.االخر

لكن عموما ليس لديه / 48.اال مع بعض ابناء الحي في بعض األحيان ال باس/ 47.من طرف أقرانه
/ 51.ن عند اخوه او المربية او االساتدةمشاكله كلها تاتي م/ 50.هو مايحكي ما يشكي/ 49.اصدقاء

و يقارنوه باخوه / 53.حتى عموم خوالو يقولولو جايح ومرخوف/ 52.هو دائما هامل وال مرخوف
/ 56.بصح حنين على خاوتو الصغار/ 55.مذبيه قاع ما يدخليش الدار/ 54الصغير الفاطن عليه 

ما تعرفش صاحبو / 59.ة به و ال باخوانهلكن االب ال توجد أي عالق/58.ويهابني بزاف/ 57.ويخافني
و هكذا ديمن هو / 62.كلما يرفضو واحد يروح عند االخر/ 61.كل يوم يبدل االصحاب/ 60.شكون
وهذا اللي مخوفني و مقلقني بزاف وشاغل / 64.عمرو وال ضرب وال جاو شكاولي منو/ 63.محقور

هذه مدة عامين / 66.كون الوضع مثاالو لوكان يشكي يتعدى عليه اومايقوليش كيف رايح ي/65.بالي
و ما يدافع على روحو ما يحكي هذا اللي مخوفني /68.ويتحقر/ 67.وانا نالحظ كل عام يزيد يجياح

ولكن االن / 70.بكري كنت نقـول صغير لما كان في المسجد يقرا و كانو يضربوه لوالد/ 69.اكثر
  .راه متعبني بزاف/ 72.االقل هو قافز عليهحتى خوه االصغر عليه مشو هكذا على / 71.كل عام يزيد

  
لتلي بعد ذلك المقابلة مع المفحوص في غياب األم، واهم المالحضات التي تم تسجيلها على   

  .المفحوص اثر هذه المقابلة هو االرتباك و التردد واختطاف االنظار
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   :المرحلة الثانية
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  72= مج ت           
يتضمن تبويب وحدات نص المقابلة تحت فئات مندرجة ضمن ابعاد مع تواترها و نسبتها : 01جدول 
  .المئوية

  
الذي يمثل تبويب وحدات نص ) 01(ابلة الموضح في الجدول رقم استنادا لتحليل مضمون المق

ة المراد تحليلها من جهة بلالمقابلة تحت فئات، تم تشكيلها تبعا لالبعاد البحث من جهة ولمحتوى المقا
ابعاد ثالثة رئيسية وبعد تم تشكيله اثناء التحليل فالبعد  4فئة مندرجة تحت  11اخرى نالحظ تشكيل 

حيث شمل كل من فئة    %26.38ذات منخفض بنسبة مئوية تعادل  تقديرموضوعه في الرئيسي تحدد 
ويلي ذلك بعد الميل  % 05.26وفئة تحمل االحباط بنسبة   % 94.73لذات بنسبة لالتقييم السبلي 

حيث شمل كذلك فئتين منها فئة حب العزلة و المعارضة اتجاه    % 25لالنعزال واالنطواء بنسبة 
انعدام يلي ذلك بعد  % 66.66و فئة عدم التكيف مع جماعة األقران بنسبة  %33.33 الذات بنسبة

النسبة المئوية 
  %      للفئات  

  تواترالفئات
)ك(  

 االبعاد الفئات ف

 
%94.73 
%05.26 

  
18  
01 

  69.65.52.51.40.35.34.3 تقييم سلبي •
3.32.22.21.19.18.15.13.8.1                       

  68حباط اإلتحمل  •
 

  
تقدير ذات 
  منخفض

  
      %26.38                 19= ك                                                                  2=مج                  ف 

66.66%  
33.33% 

12 
06 

 48. 46.45.43.42.11.10 :عدم التكييف مع األقران •
.62.61.60  .68.66  

  59.50.49.47.44.41:حب العزلة •

  النعزاللالميل 
 

 % 25             18= كـ                                                       2= مج              ف 

  
  

50%  
  

30.76%  
15.38%  
03.84%  
 

  
  
13  
  
08  
04  
01  

 

التعرض للنواهي و االسلوب القاسي و  •
 28. 23. 17. 14.12: التفضيل االخوي

.29 .36 .37 .38 .39 .53 .58 .70 .  
  7.26.25.24.26.4.3.2:لتعرض للغياب االبويا •
  31.30.6.5 التربية االحادية •
  55:  ويةعالقة االخ •

معاملة الولدين 
  للمفحوص

  و العالقات العائلية 
  

  %36.11               26=كـ                                           4= ف   مج           

33.33%  
55.55%  

 11.11  %  

03  
05  
01 

 67.64.63.57.56. 20.9 التبعية •

  . 67. 64. 63. 57. 56:والتردد الخوف •
  54 :عائليال غياب األمن •

انعدام الثقة 
  بالذات

 %12.5             04= كـ                                           3= ف          مج 
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بنسبة  والتردد حيث شمل كذلك مجموعة الفئات منها فئة الخوف  %12.5بنسبة  الثقة بالذات
يلي ذلك بعد   %11.11وفئة عدم االمن العائلي بنسبة  %33.33وفئة التبعية لالخر بنسبة  55.55%

كبعد مسيطر والذي شمل  %36.11والدية لمفحوص كبعد جديد لم يفترض له من قبل بنسبة المعاملة ال
وهي النسبة المسيطرة  %50فئة التعرض للنواهي واالسلوب التربوي القاسي والتفضيل االخوي بنسية 

 وفئة التربية االحادية والضغط التربوي على % 30.76في البعد، وفئة التعرض للغياب األبوي بنسبة 
  .% 3.84وفئة مسؤولية التربوية على المفحوص بنسبة  %15.38االم بنسبة 

  :المرحلة الثالثة
ذات  بتقديريتضح من المرحلتين السابقتين لتحليل مضمون المقابلة ان المفحوص يشعر  

منخفض قد يفصح عنه تحمله لالحباط الناتج عن التقييم السلبي لذاته والذي تكون من المحيط العائلي 
نووي الذي يتسم بنظام متشدد وقاس فقير للعالقات العاطفية المشبعة وللتواصالت التعبيرية ال

الضرورية لبناء الشخصية لمشاعر الحاجة للحب و الحماية واالهتمام فتعرضه لمعاملة الوالدين القاسية 
يه تحمل سواءا في شكل تعليق سلبي على جسمه او ذاته او في شكل تفضيل بين االخوة او لفرض عل

مع غياب الوالدين بسبب العمل ومتطلبات الحياة جعله عديم . المسؤولية اخوته خاصة وانه االبن البكر
الثقة بالنفس و باالخرين وفي صراع بين حاجاته االساسية لمراحل نموه وبين المتطلبات الحياتية 

ونية مؤلمة دعمتها نقذ المفروضة عليه جعله من صعب بناء صورة ايجابية لذاته التي تفصح عنها د
  .الوالدين الجارح و الضرب المبرح فاصبح خجوال منعزال هيابا لمواجهة مواقف الحياة

ونتيجة للتبعية المفرطة للوالدين تولدت لدى المفحوص معارضة اتجاه ذاته معرقلة للنمو 
كل تناقض وجداني حال دون تاكيده لذاته فمعارضة تتجه نحو ذاته في ش بانعدام الثقة بذاتهفإحساسه 

بين تحمل االحباط الذاتي الخارجي و عدم تحمل االحباط الوالدي تعبيرا عن رفضه لسلوكاتهم التربوية 
والسلطاوية غير المشجعة على تحقيق االستقالية حيث شكل منهما نماذج تقمصية سلبية صعبة 

و في عالقة مع اقارب دائما االستدخال مما عرقل عملية التخلي عن الموضوعات الوالدية الطفولية فه
والمضروب عكس في عالقتة مع االطفال االقل سنا منه سنا كما تتضح معارضة  ذالمرفوض والمنبو

المفحوص لذاته من خالل ثنائية النشاط والفتور فيرتبط االول بسلوكه بين اقرانه المتخذ كخضوع 
الوالدية والذي يكون غالبا بعدم  وتحمل للعدوان الموجه له والثاني في رد فعل اتجاه التوبيخات

المصارحة والسكوت والبكاء وبهذا تتضح معارضة لذاته من خالل حاجته للضرب والعدوان كاشباع 
نفسي وتخلصا من مشاعر الذنب مؤلمة والتي قد ترتبط بعقدة الخصاء التي لم تخضع للتسوية 

قة، و بهذا يتجسد الطابع المازوشي والمتسببة في استمرار السلوك الطفلي الى مرحلة ماقبل المراه
اذن عدم شعوره بشخصيتة جعله ينعزل وينطوي الى الحياة الداخلية، قليل الكالم و غير قادر . لسلوكه

  .على التكييف مع اقرانه
رغم هذا يبدو المفحوص من خالل الجالسات المتتابعة والمستمرة الى حد االن طموحا في 

  .في تحقيق استقاللية والنضج للشخصية تحقيق ذاته والدفاع عنها كرغبة
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  . نتائج اختبار الروشاخ: ثالثا
   تقديم بروتوكول الروشاخ - 1

  تقدير االستجابات
  المكان  العوامل المحددة  المحتوى  الشائعات البطاقات التحقيق

يءش   
 حي
 شيء
 شيء

+ش  
+ش  
+ش  
+ش  

 ك
 ج
 ج
 فج

راسه فوق  /الكل واجنحتها
على يديه في الوسط طائرتين 

  الجانب مثلثات فارغة 

  » 14زمن الرجع  Iالبطاقة 
  طائرة ^
  سبع  ^
  اثنين ^
 " 120اربعة    ^

 تشر 
 تشر
 تشر

  +ش
  +ش
  +ش

 

 فج
 فج
 فج
 

  )اسود واالبيض ( ساناالن
  ) فوق االحمر(عظم االنسان 

 )لالنسان(عظم احمر 

  "  24زمن الرجع  IIالبطاقة 
  عظم ^
  اثنين ^
  " 60واحد  ^

 ب شاء
 تشر
 تشر

+ش  
 ش+
 ش+

 ك
 ج
 فج

  
  و سط باالحمرال/ هؤالء اوالد اثنين
  )عضم رجل (في وسط البطاقة 

  )فراغ(في مركز اللون االسود 

"           29زمن الرجع  IIIالبطاقة 
^  v  v  عظم لرجل  

  اثنين             
  »60وحدة             

 تشر 
 بج
 تشر

 ش+
 ش+
 ش+

 ك
 ج
 ف

  )ك(عظم واحد للرجل 
  على الجانبينيدين 

 عظام بيضاء

  تردد " 22زمن الرجع IVالبطاقة
  عظم ^

  اثنين
  »60أربعة 

 حي شاء
 تشر

+ش  
 ش+

 ك
 ج
 

كل رجليها على الجانبين 
ثمان عظام لنحلة ) ال(عظام 

  فوق وتحت وعلى الجانبين

  " 9زمن الرجع  Vالبطاقة 
  نحلة         ^
  اثنين          ^

 " 60ستة 
 تشر 

 تشر
 ش+
 ش+

 ج
 ج

  )لراس في الفوق(ركز الشكل م
  )رجليه(على الجانبين تاع رجل 

"   9زمن الرجع  VIالبطاقة 
  عظم في الوسط^
  "60عظمات  02 

 تشر 
 ب

 ش+
 حب

 ج
 ج

ولدت  /)عظم االم(في االسفل 
  والد صغار اثنين على الجانبين

  "8زمن الرجع  VIIالبطاقة 
  )ال(عظم  ^
    "15والد صغار اثنين  

  " 4زمن الرجع  VIIIالبطاقة   ) رجل(تاع عبد  كل، ك ش+ تشر 
  "6عظم ملون واحد ^

  " 6زمن الرجع  IXالبطاقة   ) رجل(الكل  ك ش+ تشر 
  " 7عظم ملون مثل االخر 

"  5زمن الرجع  Xالبطاقة   الكل لالم  ك ش+ تشر 
  " 6عظومات ياسر ملونين 

  االختبار التفصيلي
  ملونين النهم مش 2 - 1البطاقتان المرفوضتان  
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  .النهما ملونين 10 -  9البطاقتان المفظلتان  
  

  
  
  :  تفسير البروتوكول  - 2
 التفسير الكمي  1- 2

  psycho grammeالبسيكو غرام  1- 1- 2
  استجابة  R = (22(عدد االستجابات  
  T/R =  (120+"60+"60+"60+"60+"60+"15+6+7+"6= "    20.63(متوسط زمن االستجابة          

                                                                   22                                                            
  :التقديرات المكانية

   100x07    =31.18%              07= ك        
                             22          

  12x 100    =54.54%              12= ج 
                           22  

  00100x        =00%            00= جج 
                                22    

  100x     =15.9% 03.5            01= ف 
                                22  

  05= ف ج 
   22= المجموع  

   نمط المقاربة                     
  هو ك  ج   جج ف  اسلوب معالجة الفحوص

  :قديرات العوامل المحددة                            تقدير المحتوى
    % x  100 = 09.09 02=    %ب        02= ب     x 100= 64.28%  5013.=    %+ ش      06+ = ش     
     22                                                      21                            00=  -ش 
  00) = ب(            % x 100  =95.45 21=     %ش      15=  +ش 

            01= بج                                22                                    
  01= حب 

   
  % x 100    =09.09  2=   %حي        02حي                                                          00=  شل
  22                     00= حيج                              00=     مج                00=  لش
   14= تشر                                                           00=  ل 
  

    00= نب                                                          00= شظ 
  00= طبيع                                          00=    مج ظ            00=  ظ   

  00= معم                                                         00= ظ ش 
   03=شيء                             01=   حب   = TRIنمط الرجع الحميم 

   00= نار                               00مج ل                                 
   00= جغ                    x 100     =09.09%  02=   %شاء   02= شاء
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                           22 
                                        % x100 =68.18) 00+00+14+ 1= (معادلة القلق                                                                        

                                                                              22 
   VIII  .IX   .Xات صدمة اللون في البطاق                                                                        

  
   التفسير الكيفي:  2- 2
  :الهيكل الفكري: 1- 2- 2
 30استجابة تبدوأنها منخفضة مقارنة بالمعدل  22انتج المفحوص :انتاجية المفحوص 2-2-1-1

استجابة قد يعود ذلك الى عامل سن او المستوى الثقافي اما عن متوسط زمن االستجابة فقدر بـ 
 .الى ان يغلب السلوك التصوري للمفحوص على التكيف مع الواقع وهذا يعني الميل"  20.63

  :نمط المقاربة 2-2-1-2
يبين نمـط المقاربة ك، ج، جج، ف، أن المفحـوص يعالـج موقف الحياة بصورة جزئية  

  . الدالةعلى ذكاء عملي تطبيقي % 54.54% = لنسبيـة ج 
  .لكليات و االهتمام بالتفاصيلالدالة على اهمال ا % 31.18 %اما عن االستجابات الكلية ك 

اذن نمط ادراكه هو نمط جزئي مع اغفال الكليات قد تعبر على طموح نحو الكم والحاجة للحشو 
  .بسبب القلق او لنزعة النقد المبالغ فيه نتيجة شعور بالدونية

اما عن قلة  %31.48=  %للمفحوص ذكاء متوسط لنسبة ك : دراسة الذكاء  2-2-1-3
فقد  % 64.28=  %+ فقد تدل على مراقبة ضعيفةللتفكير اما نسبة ش 1=رية حب الحركات البش

 50اقل من  %09.09= تعبر عن ضعف في القدرة على المالحظة و التركيز و رغم  نسبة حي
والتتابع المتفكك ونمط المقاربة الجزئي وإنعدام االستجابات الشائعة قد يدل على مشكل في  %

  .االرتباط بالواقع
  :الهيكل العاطفي: 2-2-2

  :  الطبع والمزاج
  . تدل على النمط االنطوائي المختلط 1/0= مج ل / يشير نمط الرجع الحميم للمفحوص حب

يتضح ان المفحوص ضعيف القدرة على ضبط انفعاالته والسيطرة على مصادرها : المراقبة 
على المعارضة الموجهة نحو "ف "خاصة مع االنعدام االستجابات اللونية كما قد تدل على استجابة 

  . 1/0= مج ل / الذات والى افتقار الفرد الى الثقة بنفسه امام حب
  :التكيف االجتماعي و االنفصال البشري 2-2-3

او على صعوبة تكيف مع الواقع و كذلك في مشاركة  تعبر انعدام االستجابات ان عامل السن
= و الحيوانية حي  % 30أقل من  %09.09= افكار االخرين، كما تعبر وتؤكد نسبة ب 

على نقص في العاطفة مع تطبيق مقاربة جافة شديدة الموضوعية الواقع  %25اقل من  09.09%
  .خالية من كل تلقائية مع وجود مشكالت انفعالية لدى المفحوص
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  :  النقاط الحساسة:  2-2-4
 1=وعدد حب %68.18من العالمات الدالة على نقاط حساسة بشخصية المفحوص نسبة القلق 

     VIII V IIو غياب الشائعات في البطاقات    X   IX   VIIIصدمة اللون في البطاقات و
  
  
    :التفسير الديناميكي 2 - 2

قد تدل : بطاقة الدخول في وضعية جديدة و بطاقة القلق من فقدان الموضوع:  البطاقة األولى
مضادة ال شعورية موجهة نحو الذات كما  في نهاية البطاقة على نزعات عدوانية" ف ج"استجابة 

يمثل الطابع المائل لالنطواء واالستجابة فراغ ابيض على شعور بالدونية مع اإلحساس بالتهديد و 
  .وقد برزت هذه البطاقة ضمن البطاقات المرفوضة . النجدة، رؤية أيدي في وسط البطاقة

ف "إن االستجابات الشكلية الرديئة مع : البدائيةبطاقة العدوانية وقلق تجاه األحداث : البطاقة الثانية
دليل على ضعف كامن في شخصية المفحوص أو أنه المرحلة الطبيعية لتطور المفحوص ونموه " ج
، وأن نمط تكيفه أمام أحداث عدوانية بدائية بأن يستجيب بأول فكرة ترد إلى ذهنه وهذه البطاقة )طفل(

  .كذلك مرفوضة
  :ة التقمص و بطاقة قلق تجاه الموقف األوديبيبطاق: البطاقة الثالثة

إن االستجابات المفحوصة تشير إلى دالالت انفعالية بالنسبة للموقف األوديبي وللموضوع 
  .التقمص الذي ال يجد فيه صعوبة بقدر ما يجد فيه اضطرابا انفعاليا نتيجة عدم الشعور بالشخصية

  :السلطة واألنا األعلى البطاقة األبوية وقلق اتجاه: البطاقة الرابعة
قد يعبر عن ) الكائن البشري والحيوان الشبه بشري(إن عدم إدراك االستجابتين الشائعتين 

  .مشاكل في العالقة األبوية
  :بطاقة صورة الذات وقلق تجاه الحالة الوجدانية لألم: البطاقة الخامسة

عة للثورة ضد سلطتها مع إن االستجابة الحيوانية دليل على الخضوع للوالدين، دون أي نز
  .ضعف في تحقيق ذاته

  :بطاقة الجنسية وقلق اتجاه ازدواجية الجنس :البطاقة السادسة
إن إعطاء المفحوص استجابات ذات تقسيمات رمزية جنسية تدل على مشاكل مع السلطة و الرمز  

  .القضيبي
  :بطاقة األمومة وقلق اتجاه االنفصال عن األم: البطاقة السابعة

ستجابة األطفال و الوالدة في هذه البطاقة دليل على اضطراب في العالقة مع األم مع إن ا
  .حاجة طفلية لالحتماء

  :بطاقة التكيف العاطفي وقلق اتجاه الغرباء عن العائلة : البطاقة الثامنة
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يطرح غياب االستجابة الشائعة مشكل في التكيف العاطفي فقد تحل االستجابة التشريحية على 
  .االت المفحوص بصورته الجسميةانفع

  :قلق تجاه دافع الموت: البطاقة التاسعة
  .قلة االستجابات دليل على ضعف االرتباط بالواقع وهي البطاقة المرفوضة

  
  

  :البطاقة العائلية وقلق اتجاه التجزئة: البطاقة العاشرة
  .عالئقي العائليهي البطاقة المرفوضة كذلك، وقلة االستجابات دليل على ضعف االرتباط ال

  :النتائج العامة - 3
من خالل نتائج تطبيق اختبار روشاخ تبين أن المفحوص يعاني قلقا شديدا نتيجة صراعات 

و التفسير الديناميكي   %68.18داخلية مرتبطة بالنمط العالئقي داخل األسرة يستدل عنه بنسبة القلق 
أي نزعة ثورة ضد سلطتها مع ضعف في  في بطاقة صورة الذات تعبيرا عن الخضوع للوالدين دون

تحقيق ذاته الشيء الذي يجعل من التقمص صعوبا ويكون اضطرابا انفعاليا نتيجة عدم الشعور 
كما يعاني المفحوص من مشاكل عالئقية أبوية مع صعوبة . بشخصيته التي تبينها بطاقة التقمص

أو الشبه البشرية، ومشاكل عالئقية تقمص أبوي المعبر عليها بغياب االستجابات الحركة البشرية 
أمومية مع الحاجة الطفلية لالحتماء ليستدل عليها باستجابات الوالدة واألطفال في بطاقة األمومة مع 

من . اإلحساس بالتهديد والنجدة والشعور بالدونية المستدل عليها في بطاقة القلق من فقدان الموضوع
الذي يفسر نمط  بالذاتنحو ذاته وإلى افتقاره إلى الثقة جانب آخر تبرز عدوانية المفحوص الموجه 

 تغلبا على الدونية والحاجة الطفلية للحب ولألمن وعدم عزالالرجع الحميمي وإلى طبعه المائل لالن
 .لحمايةل شعوره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  تقديم الحاالت وعرض النتائج                                                                         الفصل الخامس 

 82

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جدول تحليلي بانورامي لمغامرات
  خروف القدم السوداء

Marie – Claire COSTES 
 

  . فارس:    اسم الحالة -.          الباحث:  الفحص تم من طرف -  
  04/01/1996:    تاريخ الميالد -                 12/06/2004:  تاريخ الفحص -  
  .البحث:        دافعية الفحص -  
  .التردد و إختطاف النظر:    خالل الفحص السلوك -  
  Q.I :     100.) ذ.م( نتائج لإلختبارات أخرى  -  

  
   )االفتتاحية (تركيب الواجهة 

 

 

 

 

 

سنوات 6  األ ب  
 ذكر
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   تركيب العائلة الحقيقية                                   

 .األب عامل بشركة التأمين و حالق في ساعات الخارجية -

  .األم منظفة بالمؤسسة اإلستشفائية-
  .سنوات  08البكر عمره  الحالة هو -
  سنوات ذكر  07ره ثم األخ الثاني عم -
  .سنوات 04ثم األخت الصغيرة عمرها  -

 
  ) الحكاية(أعد تسجل دور وسن وجنس كل من أبطال الرواية : نصيحة 

  .سطر ما إذا كان هناك عكس للصور األبوية •
 .سجل العائلة الحقيقية مع تسطير األعمار ورتبة الحالة  •

   .بين التمييز في تركيبة المجموعة  •

يناميكية للبروتوكولدراسة د  

 األم

سنوات 7  
 انثى
 

سنوات 5  
 ذكر
 

9الرضاعة الحمار   2الرضاعة    

  الحمل  5المعركة   الوزة  10معلف 

 التردد
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   تصوير ديناميكي للقصة

.أبرز الصور المختارة مع ترتيبها اإلختياري في القصة  
 
 

 
 
 

 دراسة المواضیع الكبیرة

 عربة

  6القبلة 

  11الحفرة 
8اللعب القذر   

 سلم قصير

4حلم األب  3حلم األم    

7الليل   

12 الساحرة 1الرحيل     
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 مالحظات التحقيق الحكاية عنوان الصورة

 التماهي اإلختيار الصورة 
 3غير محبوبين أو 3-

 محبوبين 
رد فعل العاطفي -  

 
مقبولة غير 

 مقبولة
  غير محبوب رقم المحبوب رقم

 متماهى  
 غير

 متماهيا 
اعية تعبيرات الدف -  
.الميمزات -  

دراسة موضوع الفمي     I  

خروف القدم  ............. محبوبة مقبولة  1الرضاعة 
 السوداء

..........  

2الرضاعة    ........... االم ............. محبوبة مقبولة 
محبوبة.غ ............. غير مقبول الحمار يضاألب   ...........  

محبوبة.غ ............. غير مقبول التردد خروف القدم  
 السوداء

...........  

خروف القدم  ............. محبوبة غير مقبول الحمل
  االم السوداء

فيةصورة إضا  ............ ............. ............. ............. ...........  
 نمط سادي فمي II دراسة موضوع العدوانية 

  ........... ال أحد ............. محبوبة مقبول  العراك

 الوزة
مقبول.غ  ............. 

محبوبة.غ  
خروف القدم  البطة

 السوداء
جنس األب أو جنس 

 األم
إضافية صورة  ............ ............. ............. ............. ...........  

 المعلف
محبوبة.غ ............. مقبول خروف القدم  

 السوداء
 النمط  سادي شرجي   ...........

  األبيض األب ............. محبوبة مقبول اللعب القذر
  ........... ............. ............. ............. ............ صور أخرى

االخوة عدوانية اتجاه.    الصراع األخوي 1

خروف القدم  ............. محبوبة مقبول  1الرضاعة 
 السوداء

...........  

2الرضاعة    ........... االم ............. محبوبة مقبول 
  ........... ال أحد ............. محبوبة مقبول العراك
مقبول.غ  الوزة محبوبة.غ  .............    ........... البطة 

 العربة
مقبول.غ  محبوبة.غ  .............  خروف القدم  

 السوداء
لالرج   

 الحمل
مقبول.غ  محبوبة.غ  .............  خروف القدم  

 السوداء
  االم

  ........... ............. ............. ............. ............. صور أخرى
  عدوانية ضد الوالدان. 2 

............. محبوبة مقبول  اللعب القذر   األبیض االب 

 المعلف
خروف القدم  محبوبة مقبول

 السوداء
............. ...........  

  ........... ............. ............. ............. ............. صور أخرى
  ........... ............. ............. محبوبة مقبول الواجهة
  ديبيالصراع األو        ........... ............. ............. ............. ............. في ما بعد

 ........... ............. ............. ............. ............. الموضوع االوديبي عدوان ضد الذات       

)األم المثالية(الحمار  مقبول.غ   محبوبة. غ      الحمار االبیض  
  موضوع الشعور بالذنب. 3 

مقبول.غ   العربة محبوبة. غ  ............  خروف القدم  
 السوداء

  الرجل

مقبول.غ  الوزة محبوبة. غ  ............    ........... البطة 

محبوبة. غ  ............ مقبول  حفرة  
خروف القدم 

  ........... السوداء

محبوبة. غ  ويراها كبيرة مقبولة  موضع اللطخة السوداء  ............  اإلتجاه أمام الموضوع ........... 
 III   دراسة الموضوع األوديبي   
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محبوبة.غ  ............. مقبول  القبلة   األبيض الأحد 

خروف القدم  ............. محبوبة مقبول  الليل
 السوداء

...........  

  ........... األب ............. محبوبة مقبول  حلم األبوي

خروف القدم  ............. محبوبة مقبول  حلم األموي   
 السوداء

...........  

  ........... ............. ............. ............. ............ صور إضافية

.التبعية و اإلستقاللية. دراسة  موضوع تكميلي   IV  

  ........... األبيض ............. محبوبة مقبول  الرحيل

مقبول.غ   العربة محبوبة.غ  .............  خروف القدم  
 السوداء

  الرجل

  ........... ............. ............. ............. ............ صور إضافية

  Vعالقات أخرى مع الوالد المغذي 

  الموضوع األب المغدي 

  ........... ............ ............ ............. ............  الصورة الفمية

مقبول.غ   السلم القصير   األهل األبيض محبوبة  

  ........... ............. ............. ............. ............ صور إضافية

   

إنتساب مع تقييم 
  أساسي

خروف القدم  
 السوداء

    األب

ألنه لم يبتعد عن  ............  )لماذا،من(
 العائلة

ر موجود ألنھ غی  ............ ...........  

الخروف األبيض  األم ألنها تاعبة ............  عدم التقييم
 ألنه إبتعد

............ ...........  

  ........... ............ ............ نهاية سعيدة ............  PNمستقبل خ ق

  نوعية األماني للساحرة  

  ........... االم ............ ............ ............  األمينة األولى

  ........... ............ ............ االب ............  األمينة الثانية

  ........... ............ ............ ............ اإلخوة األمينة الثالثة

  
  :ءتحليل نتائج اختبار القدم السودا

كنه ال يحمله لآيين فارس يتميز بتوظيف متطرف لخروف القدم السوداء يتماهى به عدة مرات و
مسؤولية ما يجري في اللوحات ان صد المفحوص وضعف اناه يرغمانه على استعمال تماهيات 

  .مرات 05مشروطة و هكذا فإن فارس يوظف الخروف القدم السوداء و يتماهى به 
وهو الذي طرد في اللوحة حلم  1و الذي يرضع امه في اللوحة الرضاعة فخروف القدم السوداء ه

ساحرة وهو المتفرج في الاالم وهو الذي ضاع في لوحة الحفرة وهو جائع في لوحة المعلف ولوحة 
  .للعفوية هلوحة الليل،  و هو ال يحمله المسؤولية ما يجري له وهذا يفشي بعض ضعف االنا صد

اهله "ت خطرة وقد ضمن لوحة الرحيل التي اثارت شعور بذنب اوديبي كما نالحظ وصف للمغامرا
ومن الواضح هذا  1و فجاة يدرج في تعاقب سرده في صورة الرضاعة " هربو اعليه و تركوه وحدو 

الحلم التي  يان الحماية الفمية هي اولية دفاعية نكوصية ضد موقف مقلق، وما يفسر ذلك جيدا لوحت
االب يكسر الباب ويدخل في لوحة حلم " اعطاها وصفا غامضا و صعب الفهم تلت فيما بعد و التي 
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أب والخروف القدم السوداء تركه وحده في حلم االم وهذا دليل عى الرقابة التي خضع لها المتن 
فهذا الهروب النكوصي يريح الطفل من . بالذات أو النه يصف االب كما ظهر في البحث االستذكاري

ونالحظ ان المتون الشرجية قد صدت بقوة وهذا عندما يضرب التحريم مرحلة من . الذنب االوديبي
  .مراحل النمو، فان متون هذه المرحلة يضربها الصد وتبدو وكأنها ضعيفة او غير ظاهرة 

لوحة المعركة و لوحة اللعب القذر فهي : كما ان التماهي بال أحد كان مرتين ضمن لوحتين محبوبتين
  .رتبط بتوقع عقاب وبالتالي الحل االمثل هو رفض تحمل مسؤولية الموقفلوحات تثير قلق م

اذ وصف البطل هو االب في القصة وتماهي االب ضمن لوحة : وتماهى االب كان في حدود المعدل
حلم االب ولوحة اللعب القذر والتي اختبرت كلوحات محبوبة فالتماهي به يشير الى التماهي بالقوى 

آن واحد، فاألب يصادر السلطة و يذكر الطفل في كل لحظة بعجزه وهذا  الحامي و الخاصي في
فهو . يعني ان الطفل يتمثل باحداث اللوحة شرط ان يحمي ذاته بأن يموضع نفسة في موقع القوة

يصنف لوحة حلم االب اوال وهو موضوع التماهي مع الوالد من نفس الجنس أي االب وهي لوحة 
وتسمح باإلسترجاع عالقة مميزة باالب دون التعرض لتنافس االخوي توحي بالعدوانية واالحباط 

 .واللوحة اللعب القذر هي لوحة العدوانية الموجهة نحو الوالدين وخاصة نحو االب

بعد تحليل : ربط تحليل مضمون المقابلة بنتائج اختباري الروشاخ وخروف القدم السوداء: خامسا
لبحث واختباري الروشاخ و خروف القدم السوداء تبين وجود كل من المقابلة النصف توجيهية بهدف ا

نقاط مشتركة واخرى مختلفة بين النتائج كما ان بعض النتائج قد عكسها تحليل مضمون المقابلة ولم 
تعكسها االختبارات وحتى بين اإلختبارين هناك نتائج عكسها اختبار خروف القدم السوداء ولم يعكسها 

صحيح في كلى الحالتين وعليه يتبين ان المفحوص يعيش قلق شديد نتيجة  اختبار الروشاخ والعكس
وفي نتائج  %68.18بنسبة قلق صراعات داخلية مرتبطة بالنمط العالئقي داخل االسرة يستدل عنه 

الذي يستدل عنه بالتماهي لالأحد في كل  قلق مرتبط بتوقع العقاباختبار خروف القدم السوداء نسجل 
العراك واللعب القذر وبالتالي الحل االفضل هو عدم تحمل مسؤولية الموقف : محبوبتينمن اللوحتين ال

التي تظهر بتماهياته الخمس لخروف القدم السوداء في كل  وصده للعفوية ضعف اناهوهذا ما يوضح 
وهو الذي يطرد في لوحة حلم االم هو  1هو الذي يرضع في لوحة الرضاعة : من اللوحات التالية

اع في لوحة الحفرة وهو الجائع في لوحة المعلف ولوحة الساحرة وهو المتفرج في لوحة الذي ض
هذا الموقف االخير الذي يوضح كذلك في . ال يتحمل مسؤولية ما جرى لهالليل فهو في كل المواقف 

اختبارالروشاخ وفي التفسير الديناميكي لبطاقة صورة الذات التي توضح خضوع المفحوص للوالدين 
الشيء الذي يجعل التقمص صعب ويكون  ضعف تحقيق ذاتهأي نزعة او ثورة ضد سلطتها مع  دون

اظطرابا انفعاليا نتيجة عدم الشعور بشخصيتة التي تبينها بطاقة التقمص وكذلك البطاقة االبوية توضح 
ان المفحوص يعاني مشاكل عالئقية ابوية مع صعوبة تقمص ابوي معبر عليها بغياب االستجابات 
الحركية البشرية او الشبه البشرية  وكذلك مشاكل عالئقية امومية مع الحاجة الطفلية لإلحتماء، يستدل 
عليها باالستجابات الوالدة واالطفال في بطاقة االمومة، وفي نتائج تحليل مضمون المقابلة من خالل 
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ل لالحباط الذي نتج عن فئة التقييم السلبي للذات وفئة تحمل االحباط هذا التقييم السلبي و التحم
المعاملة الوالدية القاسية سواءا في شكل تعليق سلبي على جسمه وذاته او في شكل تفضيل بين االخوة 
او لفرض تحمل مسؤولية اخوانه النه هو االكبر ولغياب الوالدين بسبب العمل ومتطلبات الحياة ثم فئة 

النمط العالئقي جعله عديم الثقة بالنفسه النواهي القاسية وفئة غياب االب وفئة رفض االب هذا 
وباالخرين وفي صراع وفي صعوبة بناء صورة اجابية لذاته التي تفصح عنها دونية مؤلمة دعمتها 

هذا . لمواجهة مواقف الحياة  خجوال منعزال هيابانقد الوالدين الجارح والضرب المبرح فاصبح 
دم السوداء ضمن لوحتي حلم االم وحلم االب الموقف الذي ظهر كذلك في نتائج اختبار خروف الق

التي وصفت بغموض وهذا دليل على الرقابة التي يخضع لها متن الذات  او النه يصف االب كما 
ذكر ضمن البحث االستذكاري فهذا الهروب النكوصي يريح الطفل من الذنب االوديبي الذي برز من 

اهله هربو :"اثارت شعور بذنب اوديبي خالل وصف المغامرات الخطرة ضمن لوحةالرحيل التي 
الحماية وهذا ما يوضح هنا ان  1وفجأة يدرج تعاقب سرده لوحة الرضاعة "  عليه وتركوه وحده

وكذلك هذه االولية الدفاعية سجلت ضمن نتائج  الفمية هي اولية دفاعية نكوصية ضد موقف مقلق
المستدل  هديد و النجدة والشعور بالدونيةكحاجة طفلية لالحتماء  مع االحساس بالتاختبار الروشاخ 

عنها في بطاقتي االمومة وبطاقة القلق من فقدان الموضوع وفي نتائج تحليل مضمون المقابلة ضمن 
حال دون تاكيده لذاته نتيجة تبعية انعدام الثقة بالذات الذي  والتردد فئتي التبعية لالخر وفئة الخوف

جاه الذات ذات ثنائية نشطة وفاترة االولى في شكل خضوع مفرطة للوالدين التي ولدت معارضة ت
اذ وضح ...) سكوت ، بكاء ( لالقران و لالخر و الثنائية  في رد فعل رافض للمصارحة الوالدية 

الى الحياة الداخلية هذا  جعله ينعزل وينطوي هذا السلوك ان عدم شعور المفحوص بشخصيته
تبار الروشاخ نسبة االستجابات الحركية البشرية اكثر من االنطواء الذي يسجل كذلك ضمن نتائج اخ

الذي يفسر نمط مائل لالنطواء تغلبا على الدونية والحاجة " ل"اكثرمن " حب"االستجابات اللونية 
وللعدوانية موجهة نحو ذاته  بذاتهلذي يبرز افتقار المفحوص للثقة االحماية واالمن والطفولية للحب 

القدم السوداء يصف المفحوص لوحة حلم االب اوال وهو موضوع تماهي  وفي نتائج اختبار خروف
مع الوالد من نفس الجنس وهي لوحة توحي بالعدوانية و باالحباط وتسمح باسترجاع عالقة مميزة مع 
االب دون التعرض للتنافس االخوي، ولوحة اللعب القذر في لوحة العدوانية الموجهة نحوالوالدين 

من . لما تم تسجيلها في تحليل مضمون المقابلة أي عدوانية شكلها النشط والفاتروخاصة نحو االب مث
بين النتائج التي سجلت في اختبار خروف القدم السوداء دون النتائج االخرى هو ان المتون الشرجية 
قد صدت بقوة وهذا عندما يضرب التحريم مرحلة من مراحل النمو فان مستوى هذه المرحلة يضربها 

  و تبدو وكانها ضعيفة او غير ظاهرة وهذه النتيجة تثير بحث استذكاريا و متابعةالصد 
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  )إ: (تقديم الحالة الثانية: أوال
سنوات، يقطن بالناحية الشرقية لمدينة ورقلـة، يـدرس بالسـنة     10يبلغ المفحوص من العمر 

عائلـة المفحـوص نوويـة    ، وبنتانإخوة، ثالث أوالد  05الخامسة ابتدائي يحتل المرتبة األولى ضمن 
تقطن بيتا ضيقا مستواها االجتماعي واالقتصادي متوسط، األب موظف إذ يشتغل سـباك واألم ماكثـة   
بالبيت، األب دائم الغياب وعالقته باألوالد تتسم بالتفضيل و الحمايـة و االبتـزاز فكـل الحاجـات و     

  .الضروريات تحقق باألخذ والعطاء
تم تسجيلها على المفحوص إثر تطبيق االختبارات وإجـراء المقابلـة    تيوأهم المالحظات الال

  .النصف توجيهية بهدف البحث هو االهتمام والحاجة للمقابالت
  :نتائج تحليل مضمون المقابلة النصف توجيهية بهدف البحث: ثانيا

  :في حضور المفحوص المقابلة مع األم - 1       
حتى أعمامـه يقولـون لــه أنـت تبكـي      /3. نتم دائما تحقرونيو يقول أ/2.لما تتكلم معه يبكي/ 1

وفي بعض األحيان يضربونه بكثرة عندما يسـمعون  / 6. أخوك أحسن منك/5.كي المرأة/4. كالحمـار
في عالقته مع أصدقائه في المدرسة دائما يأخذ حاجات أصدقائه حسب ما / 7. أنه فعل شيئا مش وال بد

ألب و نهاه وقال له دائما قولي نشريلك كي تحب حاجـة وال تأخـذ   فضربه ا/ 8. صرحن به األستاذة
وتبكـي  / 10. ولما يلعب مع زمالئه في الحي وأبناء عمه يقولولو أنت ال تعـرف تلعـب  / 9. لغيرك
نعمله أصدقاء ولكن دائما يبكي / 12. ولما يخسر يقول أني ال ألعب معكم وال يعرفون اللعب/ 11كثيرا

/ 14. كي يهدرو معاه يبكي يقولو روح تروح على روحـك / 13. بالمشاحنة في عالقته بهم حتى ولو
 08ويقولولو عمامو خوك خير منك اللـي عمـره   / 15. صحابو رافضينو بطبعه هذا الهش الحساس

مـن   –كذلك عندما يذهب عند جدته / 16. ألنه ما يبكيش فيسع يتحمل) سنوات 10هو عمره (سنوات 
ي عالقة مع عمته خديجة يداوس معاها كثيرا ألنها تقـول لـه أنـت كـي     يحب يقعد ثم ، ألنه ف –أمه 

وهي تفضل أبناء أختهـا علـى   / 19. فهو ال يحب هذه األسامي/ 18. أنت مثل الحمار/ 17. البهلول
قليال ما تجيبهم و تتحدث معهم لكن علـى العكـس   / 21. وتحقرهم لما يتحدثو إليها/ 20. أوالد أخوها

يهدر معاه يأخذه معه إلى الغابة في العمل ، يديرو كي وليدو يسأله / 22). ميسخ(على عالقة مع عمه 
عن االمتحانات ويشجعه على النجاحات وحتى مساعدته في الغابة، دائما يعطي له مكـان وحتـى أنـه    

دائما لما نقول له لما واحد يطلب منك شيء قولـو  / 23. ينسى نفسه في دار عمه وال يأتي إلى المنزل
خوه يدخل مباشرة إلـى البيـت، هـو    / 24. ذا لوحدك، لكن ال يسمع الكالم و يمتثل ألي طلبأعمل ه

قبـل  / 26. يدخل نفسه في كل شيء و يسيء لنفسه. قبل الدار/ 25. دائما يلعب هو ينشغل في الخارج
سـامط يعمـل   / 27. المدرسة كان الباس اآلن أصبحت أدواته ضائعة ومقطعة ويلعب بهم في المدرسة
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ولكن ال يسمع له أو يقول له لك مـا تشـاء   / 29. عالقته مع باباه اال النواهي/ 28. ر من السماطةكثي
األب دائما غائب ساعات يبقى في المنزل مدة سـاعة  / 30. فقط ال تفعل ما يطلب منك لكن دون فائدة

ـ  08ويميل إلى أخوه الصغير الذي في عمره عام ونصف وال يحب أخوه الذي في عمره / 31 نوات س
وال / 34. و يسمع اال لكالم أصحابه/ 33. وال يحبه أن يكون معه/ 32. معظم الوقت يسمط على أخوه

حتـى  / 36. يقول إننا نفضل عليه أخوه/ 35. صباحا 05يحب أخوه معه بل يذهب لوحده إلى المسجد 
دون / 38. مستحبةويقولون لي راه يذهب إلى األماكن الغير / 37. في دار جدته يقولون الكالم المشين

/ 40. وهو ال يحكي وال يقول أين يذهب إال إذا سألته أو قال لـي أحـد عنـه   / 39. أن يأخذ رأي أحد
و يسمع للرأي المطلوب منه في الشارع مـن طـرف   / 41. بدون أن يفكر يقوم بأي شيء يطلب منه

يلعب ال يقـوم  / 43. طفي المدرسة كذلك قالت لي المدرسة سام/ 42. الناس الذين ال يعرفهم في الحي
لكنه يقرأ جيدا فهو يميل إلى األصدقاء الذين يميلون للعب وعدم متابعة الدراسـة هـذا   / 44. بواجباته

  . 18/20الفصل معدله 
لتلي بعد ذلك المقابلة مع المفحوص في غياب األم والتي اتسمت باهتمام المفحوص وحاجته   

  ... .ادثة سرقة جارهللمقابالت وسرده لألحداث التي ادهشته مثل ح
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  :المرحلة الثانية  – 2
  

النسبة المئوية 
   للفئات     

%  

  تواترالفئات
)ك(  

 االبعاد الفئات  ف

 
  

52.94 % 
23.52        

%   
 17.64    %  

5.88%    
  
 

 
 

09 
04  
03 
01 

 25،  17،  16،  10، 3،4:تقييم  سلبي للذات  •
 ،26  ،27 ،42   
  .35،  13، 2،  1: مزاج حساس •
  ، 34،  32،  31:  غيرة •
   18 تحمیل احباط •

    
 

  
  دير ذات منخفضتق

  

      %38.63             17= كـ                                                                                     4=مج                  ف 
%  75 

25 %     
 

06  
02 
 
 

،  14،  12، 11، 9، 7:  عدم التكييف مع األقران •
44 . 

  .  43، 39:  حب العزلة •

  النعزاللالميل  
 

 % 18.18         08= كـ                                                                  2= مج              ف 
    

%  90.90 
9.09%              

 

  
10  
01  
  
  
  
 

  فصیل االخويالتعرض للنواھي و االسلوب القاسي والت •
 :5  ،6 ،8 ،15 ،19 ،25  ،21  ،28 ،29  ،30 .  

  :التعرض للغياب االبوي •
  معاملة الوالدين

  للمفحوص

  %25        11=كـ                                                             2= ف   مج           
62.5 %  
 

%  37.5 

05  
  
03  
 

   41،  40،  33،  23،  22: التبعية •
  .  38،  37،  24:العائلي غياب األمن •

 انعدام الثقة بالذات

 %18.18          08= كـ                                                               2= ف              مج 

  44= مج ت 
ها يتضمن تبويب وحدات نص المقابلة تحث فئات مندرجة صمن أبعاد و تواترها و نسبت:  02جدول 

  .المئوية 
الذي يشمل تبويب وحدات،نص ) 02(إستنادا لتحليل مضمون المقابلة الموضح في الجدول رقم 

المقابلة تحت فئات، تم تشكيلها تبعا لألبعاد البحث من جهة و لمحتوى المقابلة المراد تحليلهـا من جهة 
عد تم تشكيله أثناء التحليل ابعاد ثالثة منها رئيسيـة وب 4فئات مندرجة تحت  10أخرى نالحظ تشكيل 

حيث شمل كل  % 63 ,38فالبعد الرئيسي تحدد موضوعه في تقدير ذات منخفض بنسبة مؤوية تعادل 
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وفئة الغيرة  % 52 ,23، و فئة المزاج الحساس بنسبة % 94 ,52من فئة التقييم السلبي للذات بنسبة 
يلي ذلك بعد الميل اإلنطواء واإلنعزال و  % 88 ,05وفئة عدم تحمل اإلحباط بنسبة  % 64 ,17بنسبة 
عدوان من طرف ( حيث شمل كذلك فئتين منها فئة عدم التكيف مع جماعة األقران  % 18 ,18بنسبة 
، يلي ذلك وبنفس النسبة %25وفئة حب اإلنعزال والمعارضة تجاه الذات بنسبة  % 75بنسبة ) أقرانه 

 % 62,5فئة التبعية لآلخر بنسبة : شمل كذلك فئتينحيث  % 18 ,18بنسبة  انعدام الثقة بالذاتبعد 
يلي ذلك بعد المعاملة الوالدية للمفحوص كبعد جديد لم .  % 37,5بنسبة غياب األمن العائلي وفئة 

، والذي شمل فئة التعرض للنتاهي واألسلوب القاسي والتفضيلي بين %25يفترض له من قبل بنسبة 
و فئة التعرض للغياب األبوي بنسبة : لمسيطرة في هذا البعدوهي الفئة ا % 90 ,90األخوة بنسبة 

09 , 09 %     
  :المرحلة الثالثة – 3

ذات  بتقديريتضح من المرحلتين السابقتين لتحليل مضمون المقابلة أن المفحوص يشعر   
ات منخفضة قد يفصح عنه المعاملة الوالدية له والتي تتسم بممارسة لنظام تربوي متشدد، فقير للعالق

العاطفية المشبعة وللتواصالت التعبيرية الضرورية ولمشاعر الحاجة للحب والحماية 
واإلهتمام،فتعرضه للمعاملة الوالدين القاسية سواء في شكل عقاب جسدي بالضرب أو في شكل تعليق 

باآلخرين، مما صعب عليه بناء صورة بذاته وسلبي في شكل تفضيل أخوي عليه، جعله عديم الثقة 
بية لذاته قد تفصح عنها دونية مؤلمة دعمها نقد الوالدين الجارح والمخصي يظهر ذلك من خالل إيجا

تصرفاته السلبية ومعارضته لذاته التي تظهر من خالل سلوكاته وتصرفاته مع ومن طرف أقرانه التي 
ة جعلته فعدم تحملته المزيد من الوضعيات المحبطة العائلي. تتسم بالنبذ والضرب وعدم اإلستقرار

منعزال ومعارضا لذاته بهدف جلب إهتمام اآلخرين وإشباع حاجاتهم العاطفية والتي تضهر في تبعيته 
لآلخر مهما كان الطلب يسيئ لذاته فعدم إحساس المفحوص باألمن العائلي والحماية حال دون تأكيده 

بين حبهما تارة  لذاته، فمعارضته تتجه نحو الوالدين في شكل تناقض وجداني إتجاههما تأرجح
وكرههما تارة أخرى تعبيرا عن رفضه لسلوكاتهما التربوية السلطوية غير المشجعة على تحقيق 

ومعارضة المفحوص لذاته التي تفصح عنها سولكاته السلبية والغير ممتثلة لنواهي . اإلستقاللية
لرافض كعقاب وعدوانية إتجاه الوالدين، تظهر في ثنائية النشاط والفتور فترتبط األولى بسلوكه السلبي ا

الوالدين والثاني في رد فعلها إتجاه توبيخات ونواهي والتفضيل األخوي من طرف الوالدين الذي يكون 
غالبا بالمزاج الحساس والسكوت والبكاء وبهذا تتضح عدوانية إتجاه ذاته من خالل حاجاته للعقاب 

  .كإشباع نفسي وتخلصا من مشاعر ذنب مؤلمة 
صبحت إرتباطاته العالئقية مع أقرانه غير مستقرة وثابتة تجنبا لعدم شعوره بشخصيته وعليه ا  

راغبا العزلة والحياة الداخلية، خجول وغير قادر على إقامة عالقات  نعزالوإستقالليته جعله يميل لإل
  .ثابتة وميسورة ومستقرة بين أقرانه

لنجاح الدراسي كشكل دفاعي ضد رغم ذلك فإن المفحوص يميل إلى تحقبق ذاته من خالل ا  
  .دونية مؤلمة وكرغبة في تحقيق إستقالليته
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  . نتائج اختبار الرورشاخ: ثالثا
  تقديم بروتوكول الرورشاخ   - 1

  تقدير االستجابات
  المكان  العوامل المحددة  المحتوى  الشائعات البطاقات التحقيق

 ب 
 

 ب

 ح ب
 

 ح ب

 ج
 ج
 

ر هربو به لدا: إضافة/في الوسط
 األشرار دار روحو مات

ال حوه وراح لدار/في الجانبين  

  " 13زمن الرجع   Iالبطاقة 
زوج أشرار سرقو واحد الطفل و  

 "30هربو بيه 
 ب 

 
 دم

  ح ب 
  
  +ش

 

 ك 
 
 ح
 

كل الصورة رجليه أحمروين و 
 يديه وراء ظهرو و رأسه مدلي

  "  12زمن الرجع   IIالبطاقة 
واحد الطفل تجرح و خرجلوا  ^
  .و داوو لسبيطار.مالد

30 "  
 

 ب
 ك ح ب 

  
  كل الصورة

  "           2زمن الرجع  IIIالبطاقة 
زوج والد ھازین واحد  البیدون و   ^

راحو  بھ لدار و كي و صلوا  كالو 
  "                30فیھ    

  
  

)ب(   
 ب

 شيء

بح   
 ش+
 ش+

 ج
 ج
 ف

   كا ألغصان الجدع
 فراغ البطاقة

    "7زمن الرجع  IVالبطاقة
واحد الطفل جاء . واحد الشرير ^

من وراءه و قتل وكي قتلوا حفر قبر 
  "10والحو فيه 

 ك ح حي حي شاء
  كل الصورة 

  " 3زمن الرجع  Vالبطاقة 
   " 15.يفر راه واحد الخفاش  ^

 
)ب(   

 حي
 طبیعة

 ش+
 ش+
 ش+

 ج
 ك
 ج

vالشكل ،  الشرير مخبي وراء هذا
  الكل= الفراشة 

  .الوسط = الشجرة  

  " 10زمن الرجع  VIطاقةالب
  ما عرفتش هذا واش؟^
v  ^ واحد الحاجة راهي ؟  

قاعدة كي شافت شرير جرى  ^
موراها فرت لفوق ، و الشرير 

ضرب راسوا في الشجرة ألنها كانت 
  " 60.    قاعدة أمام الشجرة

 
  ب
  ئش

  ح ب
  +ش 

  ك
  ف

  بيض ألكل البطاقة ا
 الي يطيب أختهم الكبيرة للطفل ال 

 هأعرف      

   8زمن الرجع  VIIالبطاقة 
^ vواحد الدار فيها حفرة و يطيبو 

 في الرسوم  فيها الماكلة يوروها

  " 35)تاع وليد( 

 
  )ب ( 

  دم
  ح ب
  ل ش

  ك
  ج

  كل البطاقة 
 الدم : الوردية 

  " 8زمن الرجع  VIIIالبطاقة 
وجه واحد الشرير خرج من راسو ^

  "  20الدم خرجهولو واحد الطفل  

 

  حي
  شيء

  )يـ ح( 

  حي
  +ش 
   +ش 

  ج
  ج
  ج

األخضر الجزء األكبر هذا الدم في 
الحيط تع واحد الرجل آلي جا يأخذ 

 الفراشة خدى واحد الضربة 

  " 7زمن الرجع  IXالبطاقة 
فراشة تفر ، من بعد دارت للعش و ^

  دارت البيض و فقسو 

 
  شي
  شيء

  +ش 
  +ش 

  ج
  ج
  

  الوسط الكبير 
  الصغيرة الخضراء
  المساعدة الكبيرة

  " 7زمن الرجع  Xالبطاقة 
مركبة فضائية باش تطلع للفضاء ^ 

  "  30خرى وراها  / و طلعت وحدى
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  ألنهم أشرار يقتلون الناس   8-4البطاقتان المرفوضتان : االختبار التفصيلي
  .ألنه ال توجد سرقة و هناك إحترام للناس  9-10البطاقتان المفظلتان /                    

  

  
  البروتوكول  تفسير – 2
  التفسير الكمي  – 1- 2
  psycho grammeالبسيكو غرام  2-1-1

   إستجابة R  = (21( عدد اإلستجابات 
  T/R =  (30+"30+"30+"10+"15+"60+"35+20+30+"30= "  290    =13.80(متوسط زمن االستجابة          

                                                                   21                           21                                  
  :التقديرات المكانية

       x 100    =30 %   28.57%  06              06= ك        
                             21          

  13100x    =60 %   61.90%              13= ج 
                           21  

  00100x        =00%            00= جج 
                               21    

   % 100x     =9.52 02            02= فج 
                               21  

   21= المجموع  
   نمط المقاربة                      

  ج   جح   اسلوب معالجة الفحوص هو ك 
  :ت العوامل المحددة                            تقدير المحتوىتقديرا
  x  100   =30%  42.85% 09=    %ب        06=ب       x 100   =59.09%  6.5=  %+ ش      02+ = ش     
    21                                                     11                          00=  -ش 
  03) = ب(         % x 100  =52.38 11=     %ش      09=  +ش 

            00= بج                            21                                    
  07= حب 

   
  % x 100    =14.28 3=   %حي        03= حي                                                         00=  شل

  21                      00= حيج                                  1=   0+2+0= مج                01=  شل
        01) = حي(                                 2                          00=  ل 
  

    00= نب                                                         00= شظ 
  01= طبيع =                                  مج ظ            00=  ظ   

  00= معم                                                       00= ظ ش 
                            05= شيء                        07=   حب   = TRIنمط الرجع الحميم 

   00= نار                          1مج ل                                 
   00= جغ              x 100     =4.76% 01 =   %شاء   01= شاء

 02= دم                                    21                           
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                                        %  x100  =9.52) 00+00+2+ 0= (معادلة القلق                                                                        
                                                                              21 

 VI: قةصدمة االسود في البطا                                                                        
  

  
  التفسير الكيفي  2- 2
  :الهيكل الفكري 1- 2- 2
  :إنتاجية المفحوص – 2-2-1-1

كما أن عند . إستجابة و هي ضمن المعدل العام لإلستجابات عند الراشد 21أنتج المفحوص   
سنوات  10الطفل عدد اإلستجابات يكون أقل من معدل اإلستجابات عند الراشد ويتصاعد في حدود 

سنوات إذن عدد إستجابته في حدود المعدل العام لسنه، إذن إنتاجية  10مره والمفحوص في ع
  .المفحوص في حدود المعدل العام 

تعني عجز في مراقبة األفكار وأن "  20 <"  80 ,13أما عن متوسط زمن اإلستجابة فقدر ب 
  السلوك التصوري يغلب على تكيف مع الواقع 

  :نمط المقاربة 2-2-1-2
اربـة بالنسبـة للطفـل والمراهـق بالنسبـة لإلستجابـات الكليـــة إن نمـط المق  
loepfe وeschemburg عجز لإلعداد (ارة أقــل إجابيــة منه عند الراشــد وهي تعني شهي إ

  elaboration des détails ’carance de l) دقيق
ل أن نمط مقاربة وهذا ما يد.Dworetzkiفنجد أكثر ج ف والتي تتصاعد للتقدم في العمر حسب 

المفحوص تتطابق وعمره إذ يميل إلى الجزيئات والتدقيق والتي تدل على القدرة على ذلك وقلة الكليات 
التي تتناسب والشكل اإليجابي مع حركات بشرية تدل على حس فني وعلى نضج مبكر، اما بالنسبة 

زاعات عدوانية ال شعورية لإلستجابات الفراغ في نهاية كل بطاقة توضح أيضا على عقل نظامي ون
  .موجهة نحو الذات وذلك حسب نمط الخبرة التي تبين ميل لإلنطواء

  دراسة الذكاء – 2-2-1-3
إن اإلستجابات الحركية عند الطفل هي إشارة الذكاء مثل اإلستجابات الكلية عند الراشد حسب   

AWDER . وهي نسب  % 90 ,61= مع ج  % 09 ,38= ومنه فإن نسبة اإلستجابات الحركية ح
  .تدل على إرتفاع نسبة الذكاء مع نضج مبكر

  :الهيكل العاطفي-2-2-2
  :الطبع و المزاج -2-2-2-1

إلى طبع يميل إلى اإلنطواء واإلنعزال  7/0= مج ل /يشير نمط الرجع الحميم للمفحوص حب   
  " FORD"وهذا الميل لإلنعزال الذي يتميز به هذه المرحلة العمرية حسب 

  :المراقبة - 2- 2- 2- 2
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يتضح أن المفحوص ضعيف القدرة على ضبط إنفعالته والسيطرة عليها مع معدل زمن الرجع   
والتي تعبر عن عاطفة غير ثابتة وخضوعها لتغيرات المحيط نتيجة عدم إستثمارها "  20 "إستجابات 

  .على موضوعات فعالة مع صعوبة خلق روابط عالئقية
  
  
  :تصال البشريالتكيف اإلجتماعي و اإل -2-2-3

تعبر إنعدام الشائعات لدى المفحوص على صعوبة في التكيف مع الواقع وكذلك في مشاركة   
أفكار اآلخرين، كما يدل نسبة اإلستجابات الحركية ح أكثر من اإلستجابات اللونية ل على عدوانية 

القدرة على وموجهة نحو الذات حسب طبع المفحوص المائل لإلنعزال ونمط الخبرة مع .  مثبطة
  .تقمص اآلخر

  :النقاط الحساسة -2-2-4
التي  VIمن العالمات الدالة على نقاط حساسة بشخصية المفحوص صدمة األسود في البطاقة   

و طول زمن الرجع  II ،V ،VIIIتدل على إضطراب قلق داخلي و غياب الشائعات في البطاقة 
  .البطاقة في البطاقة السادسة 

  :كيالتفسير الدينامي – 3
  : بطاقة الدخول في وضعية جديدة، أو القلق من فقدان الموضوع :البطاقة األولى

قد تدل إستجابات الحركة البشرية في الوسط على جنسية مثلية كامنة مع موقف للنقد المنظم والشعور 
شرار  ومحتوى القتال والهجوم يدل على تعابير عن مشاعر عدوانية واأل. بالتهديد والنجدة أو اإلعتداء

  .دليل على عجز للتوحد  الوثيق بالناس في عالم الواقع 
وتكشف إستجابة األولى عن الصراعات : بطاقة العدوانية وقلق من االحداث البدائية :البطاقة الثانية

األساسية في الطفولة مع إستجابة الدم في أسفل البطاقة الذي يستمر إلى فقدان السيطرة على ردود 
  .خاصة في مراقبة اإلستجابات العــدوانية التي يفضل أن توجـه نحوه األفعـال وجدانية

  : بطاقة التقمص و قلق اتجاه نحو الموقف األوديبي: طاقة الثالثةالب
إن إستجابة الكائنات البشرية في حركة تشير إلى قوة في التطابق مع الكائنات البشرية مع   

لناحية المركزية السفلى فهذا يعني الخوف ممن التركيز على الشيء الذي هو محمول ثم أكله في ا
  .يحيطون به

  :البطاقة األبوية و قلق اتجاه السلطة أو األنا األعلى:  البطاقة الرابعة 
تكشف هذه اإلستجابة على " مدفن"إن ادراك الطفل لإلستجابة فراغ في هذه البطاقة في محتوى   

يض عنه باإللتجاء إلى الخيال و إلى الهرب للوقاية اإلحساس بعدم التكامل الداخلي يحاول الفرد التعو
  . وهي البطاقة المرفوضة. واإلحتماء و هذا قد يعبر عن مشكل في العالقة األبوية

  :بطاقة صورة الذات و قلق الحالة الوجدانية لألم  :البطاقة الخامسة
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لكن مع الحاجة  إن اإلستجابة االلشائعة في هذه البطاقة تدل على مدى تكيف الفرد والواقع  
  .القوية لألن يصبح أكثر نشاطا وحيوية حيث أن هذه البطاقة مفضلة

  :بطاقة الجنسية وقلق إتجاه إزدواجية الجنس :البطاقة السادسة
إن إستجابة اإلستفهام تدل على مشكل جنسي واألشكال الرديئة دليل على ضعف إما كامنا في   

  .ور الفرد ونموهشخصية الطفل أو أنه المرحلة الطبيعية لتط
أو أنه نمط تكيف الطفل بأن يى بأول فكرة في ذهنه باإلضافة إلى مشكل مع السلطة نتيجة ادراك 
اإلستجابة في الجزء السفلي مع تهديد واعتداء واألشرار دليل على عدم الشعور باإلرتياح إتجاه الذات 

  .واآلخرين، رغم أنها البطاقة المفضلة
  :األمومة و القلق إتجاه اإلنفصال عن األمبطاقة  :البطاقة السابعة

إن إستجابته للحفرة في وسط البطاقة دليل على حضن األم و رؤية المرأة في وضع مقلوب   
دليل على عدم نضج النمو اإلجتماعي التي يكون له صعوبة للوصول إلىعالقات مع اآلخر، مع 

  .محاولة لإلثبات استقالل الذات المفحوص
  :بطاقة التكيف العاطفي و قلق إتجاه الغرباء عن العائلة :البطاقة الثامنة

المفحوص وخلو هذه البطاقة من اإلستجابات الحيوانية دليل على  ىوهي البطاقة المرفوضة لد  
يحيطون به وخاصة وأن البطاقات تحتوي إستجابات  من مشكل في العالقة للمفحوص مع اآلخرين ومع

البطاقة  ي، وه% 20-10ام البالغ باآلخرين ومعدل نسبتها إنسان تدل على ميل المفحوص لإلهتم
  . المرفوضة

  :قلق إتجاه دافع الموت: البطاقة التاسعة
تشير هذه اإلستجابات إلى خضوع المفحوص للوالدين دون أي نزعة إلىالمعارضة أو الثورة   

  .ضد سلطتهما، مع ميل طفولي أما صراع، أو إحساس بالتهديد
  :لبطاقة العائلة و قلق تجاه التجزئةا: البطاقة العاشرة

قد تدل اإلستجابات الشكلية الجديدة على درجة التحكم الشعوري للفرد في عملياته العقلية ودرجة 
إحساسه بالواقع ألن غياب اإلستجابات اللونية والحيوانية والشائعة في هذه البطاقة قد يدل على عدم 

او ألن الموقف صعب وال . تسبب له إضطراب إنفعالي رغبة المفحوص في التعامل مع النواحي التي
  .يستطيع السيطرة عليه 

  :النتائج العامة
من خالل نتائج تطبيق إختبار الروشاخ تبين أن المفحوص يعاني من قلق إضطراب داخلي   

وصدمة اللون في البطاقة الملونة، مع اإلحساس بعدم  VIنستدل عليه في صدمة األسود في البطاقة 
مل الداخلي الذي يحاول المفحوص التعويض عنه باإللتجاء إلىالخيال والهروب للوقاية واإلحتماء التكا

وهذا قد يعبر عن مشكل في العالقة األبوية دون أي نزعة للمعارضة على السلطة االبوية التي تتسم 
يطون به بالصرامة والقساوة، مع ميل طفولي أمام صراع أو اإلحساس بتهديد نتيجة الخوف ممن يح
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في العائلة والذي يصعب عملية التقمص وكذلك يعاني المفحوص من عدم نضج إجتماعي التي يكون له 
صعوبة للوصول إلى عالقات مع اآلخر وفي المحاولة إلثبات إستقالله والتي يستدل عليها في بطاقة 

أكثر نشاطا وعدم  األمومة بإستجابة فراغ الذي يدل على حضن األم، مع اإلحساس بالحاجة ألن يكون
حسب البحث  [اإلرتياح تجاه الذات و اآلخرين الذي يشار إليه بإستجابات األشرار في البطاقة الجنسية

      ]اإلستذكاري الحيز الضيق و كثرة النواهي
من جانب آخر تبرز عدوانية المفحوص موجهة نحو ذاته أمام ضعف القدرة على ضبط إنفعاالته 

تعبر عن عاطفة غير ثابت وخضوعها لتغيرات المحيط نتيجة عدم إستثمارها والسيطرة عليها والتي 
على موضوعات فعالة مع صعوبة خلق روابط عالئيقية والتكيف مع الواقع وكذلك مشاركة أفكار 
اآلخرين وتستدل بنسبة اإلستجابات الحركية اكثر من اإلستجابات اللونية، قد تدل على قلق وحقارة مع 

إلنعزال تغلبا لالتكامل وصعوبة في اإلتصال اإلجتماعي لطبعه المائل  مبعد لذاتهيمة محاولة اعطاء ق
  .على الدونية والحاجة لألمن والخوف والتهديد
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  جدول تحليلي بانورامي لمغامرات
  خروف القدم السوداء

Marie – Claire COSTES 
 

  د.اسماعيل :    اسم الحالة  -لنفساني          االخصائي ا: الفحص تم من طرف -
  31/01/1994:    تاريخ الميالد   -                 15/06/2004:      تاريخ الفحص  -      
  .البحث العلمي :        دافعية الفحص  -     
  .بدون مالحظة تذكر :    السلوك خالل الفحص  -      
  Q.I           80.) ذ.م (نتائج لإلختبارات أخرى -     

  
   )االفتتاحية (تركيب الواجهة 

 

 

 

 

  األ ب
سنوات 9  

 ذكر
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  ر
 

   تركيب العائلة الحقيقية                                   

 .سنة   48األب  سباك عمره  -

  سنة ماكتة باليت 30األم عمرها -
  .سنوات ضمن ولدين و بنت 10الحالة عمره  -
  ت و االخ الثالث عمره عام و نصف سنوا 8األخ الثاني عمره   -
  .أشهر 4و األخت الصغيرة عمرها  -

 
  ) الحكاية(أعد تسجل دور وسن وجنس كل من أبطال الرواية : نصيحة  

  .سطر ما إذا كان هناك عكس للصور األبوية  •
 .سجل العائلة الحقيقية مع تسطير األعمار ورتبة الحالة  •

   .بين التمييز في تركيبة المجموعة  •

 دراسة ديناميكية للبروتوكول

 األم

سنوات 7  
 ذكر

سنوات 8  
 انثى

1الرضاعة  الرضاعة   الحمار    

  6معلف 
  5الوزة 

  3الحمل   4المعركة 

2التردد   
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   تصوير ديناميكي للقصة

.أبرز الصور المختارة مع ترتيبها اإلختياري في القصة  
 
 
 
 

  
  دراسة المواضیع الكبیرة

7اللعب القذر   9 الحفرة  10القبلة  8عربة  

14سلم قصير  

13حلم األب  12حلم األم    

11لليل ا  

 الرحيل   الساحرة 
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 مالحظات التحقيق الحكاية عنوان الصورة

 التماهي اإلختيار الصورة 
 3غير محبوبين أو 3-

 محبوبين 
رد فعل العاطفي -  

 
مقبولة غير 

 مقبولة
غير محبوب  المحبوب رقم

 رقم
 

 متماهى  
 غير

 متماهيا 
تعبيرات الدفاعية  -  
.الميمزات -  

    I دراسة موضوع الفمي 

محبوبة.غ ............ غير مقبول  1الرضاعة  خروف القدم  االم 
  السوداء

2الرضاعة  محبوبة.غ ............. غير مقبول  خروف القدم  خرفان بیض 
  السوداء

الخروف  معزة ............. محبوبة مقبول الحمار
  األبيض

محبوبة.غ ............. مقبول التردد خروف القدم  الكل 
  السوداء

محبوبة.غ ............. مقبولة الحمل الصغار و  الرجال 
  االباء

............ صورة إضافية  ............. ............. ............. ............  
 نمط سادي فمي II دراسة موضوع العدوانية 

محبوبة.غ ............ غير مقبول  العراك   خرفان بیض ............ 
محبوبة.غ ............. غير مقبول الوزة خروف القدم  خروف أبيض 

 جنس األب أو جنس األم السوداء

............. ............ صورة إضافية  ............. ............. ............  
محبوبة.غ ............. غير مقبول المعلف خروف القدم  األهل 

 السوداء
 النمط  سادي شرجي  

محبوبة.غ ............ غير مقبول ألعاب الوسخ   األبيض األهل 
ىصور أخر  ............ ............. ............. ............. ............  

عدوانية اتجاه االخوة.    الصراع األخوي 1

محبوبة.غ ............ غير مقبول  1الرضاعة  خروف القدم  االم 
  السوداء

2الرضاعة  محبوبة.غ ............. غير مقبول  خروف القدم  خرفان بیض 
  السوداء

اكالعر  ............ ............ ............. ............ ............  
مقبول.غ  الوزة محبوبة.غ  .............  خروف القدم  خروف أبيض 

  السوداء
  ............ ............ ............ ............. ............ العربة
مقبول.غ  الحمل محبوبة.غ  .............  الصغار و  الرجل 

  االباء
............. ............ صور أخرى  ............. ............. ............  

  عدوانية ضد الوالدان. 2 

مقبول.غ   ألعاب الوسخ محبوبة.غ  ............    خروف أبيض األهل 
مقبول.غ  المعلف محبوبة.غ  ............  خروف القدم  األهل 

  السوداء
............. صور أخرى  ............ ............. ............. ............  
    ............. ............ ............ الواجهة
 ............ في ما بعد

 
............ 
 

   

 الصراع األوديبي   
  الموضوع األوديبي

       

األم (الحمار 
)المثالية  

الخروف  المعزاة ............. محبوبة مقبولة
 األبيض
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 عدوان ضد الذاتبالذنب                                   موضوع الشعور. 3   

  ............ ............ ............ ............ ............  العربة
مقبول.غ الوزة محبوبة. غ  ............  خروف القدم  خروف أبيض 

  السوداء
مقبول.غ   حفرة محبوبة. غ  ............    ال أحد خروفة بیضاء 

موضع اللطخة 
 السوداء

............ ............ ............ ............ ............ 
ام الموضوعاإلتجاه أم  

  IIIدراسة الموضوع األوديبي   

مقبول.غ   القبلة محبوبة.غ  .............    أبيض اآلباء 
مقبول.غ   الليل محبوبة.غ  .............    أبيض االم 

مقبول.غ   حلم األبوي محبوبة.غ  .............    الأحد الأحد 
مقبول.غ   حلم األموي محبوبة.غ  .............    الأحد الأحد 
  ............ ............. ............. ............. ............ صور إضافية

 IV .  التبعية و اإلستقاللية. دراسة  موضوع تكميلي    

محبوبة    . مقبول      الرحيل  ............. الخروف  االهل      
  االبيض

مقبول.غ   العربة محبوبة.غ  .............    الفالح األبيض 
  ............ ............. ............. ............. ............ صور إضافية

  Vعالقات أخرى مع الوالد المغذي 

  الموضوع األب المغدي 
............ ............ ............. ............  الصورة الفمية  ............  
مقبول.غ   السلم القصير محبوبة.غ  ............    الأحد الأحد 
  ............ ............. ............. ............. ............ صور إضافية

.أسئلة التوليف     

إنتساب مع 
  تقييم أساسي

خروف  القدم  
السوداء و الخروف 

ضالصغير االبي  

    

  )لماذا،من(
النھما صغیران و  ............

یتربیان و الخروف 
األبیض حمى نفسھ 
 من الكالب

............ ............ ............  

  عدم التقييم
............ ............ االحمار و االبيض  

الذي هرب من 
منزله ألن الحمار 
يحمي الكالب و 
 يضربهم 

............ ............  

مستقبل خ 
  PNق

عندما يكبر ينتقم 
 من الكلب 

............ ............ ............ ............  

  نوعية األماني للساحرة  
  ............ ............ ............ األب ............  األمينة األولى
  ............ ............ ............ األم ............  األمينة الثانية
  ............ ............ أخوات ............ ............ األمينة الثالثة
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  :تحليل نتائج اختبار خروف القدم السوداء :رابعا
يتميز آيين إسماعيل البالغ من العمر عشرة سنوات بتمركز كثيف للمتون حول خروف األبيض 

ألقل سنا الذي عمره سبع سنوات، ففي اللوحة التمهيدية نجده قد إعتبر الخروف القدم السوداء عمره ا
عمره أي ثماني سنوات في حين  فياألبيض اليساري هو بنت  قريب من عمره الحقيقي وأن الخروف

  .أشهر 04 االواقع عمره
ه األخيرة التي بدأ بها القصة فقد اختار إسماعيل لوحتين فقط لوحة المعزاة ولوحة الرحيل، هذ  

يرى في لوحة المعزاة أنها الحمار الذي وجده و تكفل به قصد مساعدته في . وهو يبحث عن عائلته
إيجاد عائلته بعد أن رباه، فهو في هذين اإلختيارين يتماهى بالمعزاة واليتماهى بالخروف األبيض ألنه 

الذي يعبر . هذا اإلختيار فإن التماهي بالمعزاة هرب وكذب على والديه إلى أن ضاع في الغابة وحسب
عن تماهي بالقوي يوفر للمفحوص إشباعا كبيرا وتعبر عن تماهي بالمعتدي نفس الشيء بالنسبة 

مرات، كذلك نسجل تماهي بال أحد ثالث  08للتماهي باألهل الذي ظهر في اللوح المرفوض بمعدل 
الذي يكون سببه قلق أو عدوانية شديدة موجهة  مرات ضمن لوحات مرفوضة، هذا التماهي األخير

. نحو الغير أو نحو الذات هي التي تعطل تماهياته بسبب قوتها و التي تحرك قلقا مرتبطا بتوقع العقاب
وبالتالي الحل األمثل هو رفض تحمل مسؤولية الموقف ونالحظ أيضا عدم التماهي بالخروف القدم 

ا بعجزه عن اإلضطالع بالمواقف الذكورية، وبرغباتهم أن السوداء وهذا يدل على إعترافه ضمني
وبتأكيد إحساسهم بالعجز  - أشهر تثير هذا الميل 04ربما ألنه أخته الصغيرة التي عمرها -يكونوا إناثا 

الخروف : (من خالل رفضهم اإلضطالع بالنزوات الحيوية الناشطة التي ترمز إليها بعض اللوحات
تماهيات  6، فالتماهي بالخروف األبيض الذي وصل إلى حد )هو كبيرالقدم السوداء يرضع أمه و

  .يوضح التماهي الهروبي الذي يحميه من مشاعر الذنب المرتقبة و من العقاب المتوقع 
  .فقد اختار إسماعيل لوحتين فقط لوحة الرحيل و لوحة المعزاة

والهجر، ويشير متن الرحيل على اللوحة األولى التي تشير غالبا لمشاعر قوية من العزلة واالحباط 
رغبة الطفل العميقة بتغير محيطه، ولكنه يهدد غالبا في الطريق ويعاقب بشدة، فالعزلة بالنسبة للطفل 
هي الموت ويعبر عن ذلك بأن البطل ضائع، وأنه سوف يموت من الجوع بعيدا عن أهله، وأن دبا 

نها وصفت برحيل غير سعيد فإنها لوحة سوف يفترسه، فبالرغم من انها لوحة تثير قلق كبير وأ
محبوبة ألنها تشبع لديه ميول التسكع والتطواف والجوالن والحرية، وتدغدغ أحالمه بالحرية 
واإلستقاللية، فهي من جهة تثير مشاعر ذنب قوية، ومن جهة أخرى تثير قلقا عارما بسبب قناعة 

عن تحمل مسؤولية إستقاللية الكاملة، فهذه  الطفل الضمنية بأنه بحاجة إلى حماية أهله، وبأنه عاجز
اللوحة قد اختيرت في المقام األول وهذا يدل على الهروب من ثقل الحرمان الذي يزرحون تحته فهم 

وأكيد . يهربون من معاناتهم بتوظيف متون الهروب مما يخفي حاجاتهم الكبيرة للعاطفة التي خسروها
افس أخوي شديد إلى اختيار لوحة المعزاة بعد لوحة أنه قد تعترض لتجربة رفض فعلية أو لتن
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الرحيل،التي سوف تعطيه الحليب والحب اللذان منعا عنه، وقد أختيرت كثاني لوحة محبوبة وهذا يعني 
أنه وجد حال ومخرجا لالحساسه الشديد بالنبذ وباإلستعباد، فهو صار لديه اآلن أما متبنية تحل محل 

  .شعر بعدوانيتها اتجاههاألم التي رفضته، أو التي ي
  :ربط تحليل مضمون المقابلة بنتائج اختباري الروشاخ و خروف القدم السوداء:  خامسا

بعد تحليل كل من المقابلة النصف توجيهية بهدف البحث وإختباري الروشاخ وخروف القدم السوداء 
د عكسها تحليل مضمون تبين وجود نقاط مشتركة وأخرى مختلفة بين النتائج، كما أن بعض النتائج ق

المقابلة ولم تعكسها اإلختبارات وحتى بين اإلختبارين هناك نتائج عكسها إختبار الخروف القدم السوداء 
ولم يعكسها إختبار الروشاخ والعكس صحيح في كلى الحالتين وعليه يتبين أن المفحوص يعاني من قلق 

وصدمة اللون في البطاقات  VIاضطراب داخلي يستدل عليه في صدمة األسـود بالبطاقـة 
الملونة،مع اإلحساس بعدم التكامل الداخلي الذي يحاول المفحوص التعويض عنه باإللتجاء على الخيال 
والهروب للوقاية واإلحتماء وهذا قد يعبر عن مشكل في العالقة األبوية، كما نسجل ضمن نتائج اختبار 

نية شديدة موجه نحو اآلخر ونحو الذات التي خروف القدم السوداء أن المفحوص لديه قلق وعدوا
يستدل عنها بالتمهيات بال أحد ثالث مرات وثماني مرات باألهل ضمن اللوحات المرفوضة هذا القلق 
الذي يعطل تماهياته بسبب قوتها و التي تحرك قلقا مرتبطا بتوقع العقاب وبالتالي الحل األمثل هورفض 

عدم تماهي بالخروف القدم السوداء وهذا يدل على إعتراضه تحمل مسؤولية الموقف ونالحظ أيضا 
ضمنيا بعجزه عن اإلضطالع بالمواقف الذكورية قد يكون سببها حسب البحث اإلستذكاري ميالد أخته 

و يتأكد إحساسه بالعجز من خالل اإلضطالع بالنزوات الحيوية . أشهر 04الصغيرة التي عمرها 
الخروف القدم السوداء يرضع أمه وهو كبيـر : "1لوحات الرضاعةة التي ترمز إليها بعض الـالناشط

تماهيات يوضح التماهي الهروبي الذي يحميه  6وأن التماهي بالخروف األبيض الذي وصل الى حد " 
من مشاعر الذنب المرتقبة ومن العقاب المتوقع، وفي نتائج تحليل مضون المقابلة ضمن فئة التقييم 

زاج الحساس وفئة الغيرة وفئة عدم تحمل اإلحباط التي أنتجتها المعاملة الوالدية السلبي للذات و فئة الم
و باآلخرين مما صعب عليه  بذاتهالقاسية ذات التفضيل األخوي من طرف الوالدين جعلته عديم الثقة 

من بناء صورة إيجابية لذاته قد تفصح عنها دونية مؤلمة دعمها هذا النقد الوالدي الجارح المخصي له 
خالل سلوكاته و تصرفاته مع و من طرف أقرانه التي تتسم بالنبذ و الضرب و عدم اإلستقرار، فعدم 
تحمله المزيد من الوضعيات المحبطة العائلية جعلته منعزال ومعارضا لذاته بهدف جلب إهتمام 

تي تفصح عنها العاطفية التي تظهر في تبعية لآلخر فهذه المعارضة لذاته ال اآلخرين وإشباع حاجاتهم
سلوكاته السلبية وغير الممتثلة للنواهي الوالدية تظهر في ثنائية النشاط والفتور فترتبط األولى بسلوكات 
سلبية رافضة للعقاب وعدوانية إتجاه الوالدين، والثاني في رد فعلها إتجاه توبيخات النواهي والتفاضل 

كوت والبكاء فعدوانيته ومعارضته تجاه ذاته األخوي الذي يكون غالبا ظاهرا في مزاجه الحساس والس
تتضح من خالل حاجاته للعقاب كإشباع نفسي وتخلص من مشاعر ذنب مؤلمة وبالتالي أصبحت 
إرتباطاته العالئقية مع أقرانه غير مستقرة وثابتة تجنبا لعدم شعوره بشخصية وإستقالليته جعله يميل 
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ر قادر على إقامة عالقات ثابتة وميسورة ومستقرة بين راغبا العزلة والحياة الداخلية وغي نعزاللإل
كما يستدل على هذا النمط المائل لإلنطواء بنسبة اإلستجابات الحركية البشرية األكثر من . أقرانه

ل التي تبرز عدوانية موجهة نحو الذات أمام ضعف القدرة على ضبط  >اإلستجابات اللونية حب 
تعبر عنها عاطفة غير ثابة وخضوعها لتغيرات المحيط نتيجة عدم إنفعاالته والسيطرة عليها والتي 

استثمارها على موضوعات فعالة مع صعوبة خلق روابط عالئقية والتكيف مع الواقع وكذلك مشاركة 
بعدم التكامل وصعوبة في  لذاتهأفكار اآلخرين، قد تدل على قلق وحقارة مع محاولة إعطاء قيمة 

أما في نتائج إختبار .  لى الدونية والحاجة لألمن من الخوف و التهديداإلتصال اإلجتماعي تغلبا ع
خروف القدم السوداء لم يظهر الميل لإلنطواء و لكن يضهر ان المفحوص يعاني من مشاعر قوية من 
العزلة واإلحباط و الهجر ورغبة المفحوص العميقة بتغيير محيطه و لكنه يهدد غالبا في الطريق 

زلة بالنسبة للمفحوص هي الموت ويعبر عن ذلك بأن البطل ضائع و أنه سوف ويعاقب بشدة فالع
يموت من الجوع بعيدا عن أهله، و أن الدب سوف يفترسه ضمن لوحة الرحيل، فبالرغم من أنها لوحة 

نها تشبع لديه ميول التسكع ألتثير قلق كبير وأنها وصفت برحيل غير سعيد فإنها لوحة محبوبة 
ن والحرية وتدغدغ أحالمه بالحرية واإلستقاللية، فهي من جهة تثير مشاعر ذنب والتطواف والجوال

قوية ومن جهة أخرى تثير قلق عارم بسبب قناعة المفحوص الضمنية بأنه بحاجة إلى حماية أهله وبأنه 
الكاملة، فهذه اللوحة قد أختيرت في المقام األول قد يدل على  تهعاجز عن تحمل مسؤولية إستقاللي

هروب من ثقل الحرمان الذي يزرح تحته فهو يهرب من معاناته بتوظيف متون هروب مما يخفي ال
حاجته الكبيرة للعاطفة التي خسرها وأكيد أنه قد تعرض لتجربة رفض فعلية أو تنافس أخوي شديد 
يستدل عنه بإختيار لوحة المعزاة بعد لوحة الرحيل التي سوف تعطيه الحليب والحب اللذان منعا 

نه،وقد أختيرت كثاني لوحة محبوبة وهذا يعني أنه وجد حال ومخرجا لإلحساس الشديد بالنبذ ع
عاد، فهو صار لديه اآلن أما متبنية تحل محل األم التي رفضته أو التي يشعر بعدوانيتها تجاهه بواإلست

ذب على لألنه هرب وك" وهو ضمن هذين اللوحتين يتماهى بالمعزاة وال يتماهى بالخروف األبيض 
  "والديه إلى أن ضاع في الغابة 

و حسب هذا اإلختيار فإن التماهي بالمعزاة يعبر عن تماهي بالقوي الذي يفسر إشباعا كبيرا وتعبر عن 
تماهي بالمعتدي هذا اإلحساس بالتهديد نتيجة الخوف ممن يحيطون به في العائلة والذي يصعب عملي 

شاخ والذي يجعل المفحوص غير ناضج إجتماعيا والذي التقمص ظهر كذلك ضمن نتائج إختبار الرو
يكون له صعوبة للوصول إلى عالقات مع اآلخر وفي المحاولة إلثبات إستقالليته والتي يستدل عليها 
بإستجابات الفراغ في بطاقة األمومة الذي يدل على حضن األم مع اإلحساس بالحاجة ألن يكون أكثر 

  .واآلخرين الذي يشار إليه بإستجابات األشرار، في البطاقة الجنسيةنشاط، وعدم اإلرتياح تجاه ذاته 
وفي نتائج تحليل المضمون ضمن فئة التبعية لآلخر وفئة الخوف وعدم الشعور باألمان النفي العائلي 

  .الذي حال دون تأكيدده لذاته
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  )ي(الثالثة: تقديم الحالة: اوال

ية الشرقية لمدينة ورقلة، يدرس بالسنة السادسة سنة، يقطن بالناح 12يبلغ المفحوص من العمر 
  .ولدان وبنت إخوة، 03من ضإبتدائي يحتل المرتبة األولى 

ية تقطن بيت ضيق وتقليدي ومستأجر وغير مستقر مستواها اإلجتماعي وعائلة المفحوص نو
واإلقتصادي ضعيف، األب حارس بإحدى المؤسسات بحاسي مسعود، واألم عاملة تنظيف بإحدى 

  ).غير مترسمة(لمدارس اإلبتدائية ا
 ةلألسباب مادي هورحضث سنوات األخيرة كانت طول المدة بدون الاألب دائم الغياب خاصة خالل الث

  .األم فم بالغياب التام وكل الحاجات وضروريات تحقق من طرسعالقته بأوالده تت
إثر تطبيق اإلختبارات  اهم المالحظات التي تم تسجيلها على المفحوص إثر تطبيق على المفحوص

  .النظروإجراء المقابلة النصف وتوجيهه بهدف البحث هو التردد وإختطاف 
   :البحثنتائج تحليل مضمون المقابلة النصف توجيهه بهدف : ثانيا

  :في حضور المفحوص األمالمقابلة مع  -1
ليس لديه عالقة / 4.كل مرة لديه مجموعة من األصدقاء/ 3.يبدلو ثم يرجع له/ 2.كما يقلقو واحد .1

مع كل  يميل لكل الناس /8.يرفضونه /7.ى أصحابه ال يتقبلونهـحت /6.مع زمالء حميمين /5.ثابتة
 /11.سيء حتى لنفسهي ماليقاشحتى يمشي بطريقة  /10.وأصحابه يصبر لجرحهم له /9.األشخاص

حتى خالو /14.اتوكف/ 13.أنت سيادك يغلبوك: يقول له واخال /12.حتى أخته تقول له أن وال شيء
ون له أخوك ـكل العائلة يقول /16.كـل الضرب والشتــائمة أصبح يحمل ـإلى درج /15.رافضو

 /20.عالقته مع أبوه تنجمي تقولي ماكانش /19.فحل عليه /18.شاطرعليك /17.كـر منـخي"عبدو"
مع أخوه  /23.هوحتى هو ال يتقبل باباه ويرفض /22.ح يخاف منيــبص /21.أنا ما يسمعليش الهدرة

إلى درجة أن كل هداياه أغلى من  /25.له عليهفضويقول أننا ن /24.ــويغار منه ويضرب
لكن  /28.كل ما يفعله إما المراجعة أو اللعب /27.ربضكل عالقتي به نهي وأوامر و /26.هداياي

ما وخاصة عند /30.مع من يمشي نعرفإلى درجة يذهب دون أن  /29.يلعب كثيرا مؤخرا أالحظه
عكس عندما /31.يكون في المحيط العائلي لألباه ألن المحيط جدته من األب غير منظم وثابت ومستقر

 19/20بعدما كان  12/20معدله الدراسي  /32.يكون في محيط جدته من أمه كله منظم ومستقر
يتحمل  /35.يمشيهاالتيللمشة وذلك  /34.رانـيقولون له السك ئـهحتى أن أصدقا/33.

وال نصرخ  /38.يخاف لو كان نضربو /37.وال يقول لي /36.إلهانة من أصدقائهوا.الضرب
ويسكت  /42.ويزعف /41.رب يمشي ثقيلـبصح نحس بيه كي ينض /40.وه خير منوـخ /39.عليه

 /45.بصح يخاف مني كي نضربو/ 44.سيادو اللي يحيرني ما يخافش كي يضربوه /43.ويصمت
 /47.حتى أنا نقتلو بالضرب بصح كيف كيف /46.معايا ويحكيليروحو الذل على أن يهدر في يحملها 
بصح حتى ولو كان ما يحكيش  /49.واش يعرفغايب وكي جي يزيد يضربو هذا  /48.رثوباباه ك
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إلى درجة يحس  /51.ويبكي ألتفه األسباب /50.ي يكون مش ملييح يتحس ويجبد روحولنحس نهار
  ..ي رانا نكرهوهلب

مفحوص بوجود األم والتي اتسمت بالتردد واتخطاف النظر وتأكيد التفضيل لتالي المقابلة مع ال  
  ".هداييا أرخص من هدايا أخي"بين اإلخوة 

  
  :المرحلة الثانية -2
  

النسبة المئویة 
  %   للفئات     

  تواترالفئات
 االبعاد الفئات  ف )ك(

31.57%  
26.31%  
26.31%  
10.52%  
5.26%  

06  
05  
05  
02  
01  

  51.50.42.41.40.24 مزاح حساس •
 34.13.12.11.10: التقییم السلبي للذات •
  45.43.35.15.09: تحمل اإلحباط •
  25.23: الغیرة •
 01: الشعور بالقلق •
 

  
الذات  تقدير

  المنخفض
  

      %37.25                 19= ك                                                                  5=مج                  ف 
53.33%  

  
46.66% 

08  
  

07 

 33.7.6.5.4.3. 2 :عدم التكییف مع االقران •
          49 

 36.32.30.29.28.27.20 :المعارضة  •
  

  النعزالل لالمی
 

 % 29.41             15= كـ                                                                     2= ف     مج           
  
72.72%  
18.18%  
9.09%  
  

  
08  
02  
01 

 التعرض للنواھي واألسلوب القاسي والتفضیل •
47.46.45.39.26.18.17.16.14 

 48.19التعرض للغیاب األبوي  •
 22رفض األب  •
  

  معاملة
  الوالدین للمفحوص

  %21.56               11=كـ                                                        3= ف   مج           
33.33%  
66.66%  

02  
04 

 31.8 التبعیة •
 انعدام الثقة بالذات  44.38.37.21: والتردد الخوف •

 %11.76             06= كـ                                                    2= ف          مج 
  

  51= مج ت 
  

      بعاد مع تواترها ونسبتها يتضمن تبويب وحدات نص المقابلة تحت فئات مندرجة ضمن أ: 03الجدول 
   .المئویة            

  
الذي يشمل تبويب وحـدات نـص   ) 03(نادا لتحليل مضمون المقابلة الموضح في الجدول تإس

المقابلة تحت فئات، تم تشكيلها تبعا ألبعاد البحث من جهة ولمحتوى المقابلة المراد تحليلها مـن جهـة   
أبعاد ثالثة منها رئيسية وبعد تم تشـكيله أثنـاء التحليـل     4ت فئة مندرجة تح 12أخرى نالحظ تشكيل 

حيث شمل كـل فئـة المـزاح    % 37.25ذات منخفض بنسبة  تقديرفالبعد الرئيسي تحدد موضوعه في
تحمل اإلحبـاط بنسـبتين   فئة  فئة كل من التقييم السلبي لذات وكذتلك عل و% 31.57الحساس بنسبة 

وفئة الشعور بالقلق بنسبة % 10.52نب كل من فئة الغيرة بنسبة إلى جا% 26.31متعادلتين تقدران بـ
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شمل كذلك فئتين منها فئة عدم  ثحي% 29.41ويلي ذلك بعد اإلنعزال والميل لإلنطواء بنسبة % 5.26
المعارضـة  ووفئة حب العزلة % 53.33بنسبة ) من طرف أقرانه ان الموجهالعدو(التكيف مع األقران 

 هـا حيث شمل فئتـين من % 11.76بنسبة  انعدام الثقة بالذاتليلي ذلك بعد % 46.66تجاه الذات بنسبة ا
يلي ذلك بعد المعاملة الوالدية . %33.33وفئة التبعية آلخر بنسبة % 66.66بنسبة  والتردد فئة الخوف

والذي شمل فئة التعرض للنواهي واألسلوب  21.56للمفحوص كبعد جديد لم يفترض له من قبل بنسبة 
وهي الفئة المسيطرة في هذا البعد وفئة التعرض للغياب % 72.72التفضيل بين األخوة بنسبة القاسي و

  %.09.09وفئة رفض األب بنسبة % 18.18األبوي بنسبة 
  :المرحلة الثالثة-3

 .يتضح من المرحلتين السابقتين لتحليل مضمون المقابلة أن المفحوص يتسم بمزاح حساس جدا  
السلبية والمعارضة للمعاملة الوالدية التي تتميز بنظام تربوي قاسي وفقير  ه وتصرفاتهكيفصح عنه سلو

بعة وللتواصالت التعبيرية الضرورية لبناء الشخصية ولمشاعره الحاجة للحـب  شللعالقات العاطفية الم
أو ) مخصـية (فتعرضه لمعاملة الوالدين القاسية سواء في شكل نـواهي   .والحماية واإلهتمام واإلعتبار

له قلـق وغيـرة إتجـاه     يل اخوي في شكل تعليق سلبي على تصرفاته وذاته جعله حساس وكونتفض
العائلي أوال من طرف األم وبعدها أمام االتجـاه لتعـويض هـذه     تواصل العالئقيلإخواته أمام حاجة 

 لألب ولرمزيـة لذي كون رفض الحاجة من طرف األب الذي يحدث غيابا في الوسط العالئقي لألب وا
مـة  لة ودونية مؤيالشيء الذي صعب عليه بناء صورة إيجابية لجسمه وذاته قد تفصح عنها حساس األب

تحمله اإلحباط مـن طـرف   له، يظهر ذلك من خالل تقييمه السلبي لذاته ول دعمها النقد العائلي الجارح
ورضاهم عنه باع حاجاتهم ونيل قبولهم شهدف جلب إهتمامهم وإبله  أقرانه ولكل أنواع العدوان الموجه
  .طةبلتجذب مزيد من الوضعيات المح

تحقيق الحاجة لألمن ك نتج عنه تبعية مفرطة لآلخر بانعدام الثقة بذاتهفإحساس المفحوص 
ع على تحقيق ذاته بمشالير غة معارضا بذلك النظام التربوي السلطوي تواإلعتبار وتحقيق إستقاللي

  . ة اإلستدخالوالذي نتج عنه نماذج والديه سلبية التقمص صعب
  

ة نحو ذاته من خالل حاجته للعقاب كإشباع نفسي وتخلص هعدوانية موج إالة وإنعزاله ماهي تفمعارض
من مشاعر ذنب مؤلمة والتي قد ترتبط بعقدة الحضاء التي لم تخضع للتسوية والمتسببة فـي اسـتمرار   

  .يشزومرحلة المراهقة بهذا يتجسد الطابع السادي الما ىالتصرف الطفولي إل
وعليه أصبح تحديد المفحوص لإلرتباطاته العالئقية مع أقرانه دفاعا ضد قلق وتجنبا لإلحبـاط، فعـدم   
شعوره بشخصيته وذاته جعله يميل لإلنعزال والمعارضة غير قادر على التكيـف مـع أقرانـه إقامـة     

  .عالقات صداقة حميمية
  .في تحقيق إستقاللية ونضج شخصيتهورغم هذا فإن المفحوص يحقق نجاحا دراسيا قد يفسر كرغبة 
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  :نتائج إختبار الروشاخ: ثالثا
  :اخشتقديم بروتوكول الرو -1

  المكان  العوامل المحددة  المحتوى  الشائعات البطاقات التحقيق  تقدیر االستجابات

  كل البطاقة  ك  +ش  حي  شاء

  " 10زمن الرجع   Iالبطاقة 
  خفاش ^
^  v  فراشة  
 "  46 ؟؟

  شيء  
  شيء
  

  -ش
  -ش

  ج جـ
  ج جـ
  

 تحت
   59زمن الرجع   IIالبطاقة 

^  v  ^  v  نار  
  "  63حجارة 

  
  شاء

  جي
  ب
  حي

  -ش
  حب
  ش

  ك ف
  ك

  ج جـ
  

  بطنھ الفراغ
  یغسالن األسود

  رأس بومة

  "           10زمن الرجع  IIIالبطاقة 
 v    ضفدع  
  ءةاوإمر رجل ^ 
V      40بومة"  

  حي  
  حي

  -ش
  -ش

  ج جـ
  ج جـ
  

  في الوسط

  "38زمن الرجع  IVالبطاقة
^  v  ^   كلب رأس كلب  
 v     43نملة"  

  

  كل بطاقة  ك  +ش  حي  شاء

  " 45زمن الرجع  Vالبطاقة 
  خفاش ^
  v    ^     50"   
 

  حي  
  ج حي

  +ش
  -ش

  ك
  على الجانبین  ج جـ

  "             4زمن الرجع  VIالبطاقة 
  قط  ^  
  "60رأس ذئب   

  تناظرتینقطتین م  ك  )تناضر+ (ش  حي  
  "17زمن الرجع  VIIالبطاقة 

^  v  ^     30قط و قطة"  
   

  شــاء
  حي
  حي
  

  +ش
  +ش

  ج
  ج

على الجانبین في األعلى 
  واألسفل

  " 15زمن الرجع  VIIIالبطاقة
^   
v  46ضفدعین"  

  فراشتین

  "43زمن الرجع  IXالبطاقة   كل بطاقة  ك  +ش  )ب(  
^  v  ^     120وحش"  

  شاء
  حي

  طبیعة
  طبیعة

  +ش
  +ش
  -ش

  ك
  ج ف
  ج

  على الجانبین في الوسط
  في وسط طول البطاقة

  عقربین ^"  23زمن الرجع  Xالبطاقة 
  جبل       
  " 45نھر              

  االختبار التفصیلي
  .النھم غیر واضحتان  II  -  VIIالبطاقتان المرفوضتان   

  .النھما واضحتان  IX  -  Xالبطاقتان المفظلتان     / 
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  تفسير البروتوكول -2
 التفسير الكمي  2-1
  psycho grammeالبسيكو غرام  2-1-1

  استجابة   R = (18(عدد االستجابات  
  T/R =  (46 +"63 +"40 +"43 "+50+60+ "30+ "46+ "12+ "45" =543  =30.16(متوسط زمن االستجابة      

                                                                 18                                                       18                              
  

  :التقدیرات المكانیة
   100x07    =38.88%             07= ك  

                      18          
   % 03100x     =16.66              03= ج 

                      18  
   06100x        =33.33%            06= جج 

                       18       
  %  x  100     =5.55  1= ف            01،    ج ف    01= ك ف  

    18                                       18= المجموع  
   

                    نمط المقاربة      
  ف ،   جج، ج ،   ك     ص ھواسلوب معالجة الفحو  

  تقدیرات العوامل المحددة                                                تقدیر المحتوى
  
  
      % x  100   =11.11 02=    %ب         01= ب                                   % x 100   =29.41  5  %+ ش      07+ = ش
  18                                                                                               17                        08=  -ش

  01) =ب(                                  % x 100  =95.44 17=     %ش    02=  +ش 
            00= بج                                                               18                           

  01= حب 
   

    % x 100    =66.66  12=   %حي          11حي                                                                                                  
                                                                                                                                       18  

                                                             01=حیج                                                                                                   
  = تشر                                                                                                   

    00= نب                                                                                                   
  02= طبیع                                                                                            

  00= معم                                                                                             
  02= شيء                                                  01=   حب = TRIنمط الرجع الحمیم 

   01= نار                                                  00مج ل                                
   00= جغ                                    x 100     =27.72%  05=   %شاء   05= شاء

                        18 
     % 1x100 =5.55= معادلة القلق                                                                                                   

                                                                                                                       18    
                                       

  II في البطاقة: صدمة اللون األحمر                                                                                                       
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  :التفسير الكيفي -2-2
  الهيكل الفكري 2-2-1
  إنتاجية المفحوص -2-2-1-1

إستجابة قـد يعـود ذل    30ة جدا مقارنة بالمعدل إستجابة تبدو أنها منخفض 18أنتج المفحوص 
  .إلى عامل السن أو للمستوى الثقافي

  .قد يفسر بدرجة من التحفظ والحذر -1< " 30.16أما عن متوسط زمن اإلستجابة فقدر بـ 
  :نمط المقاربة -2-2-1-2

ية ج مواقف الحياة بصورة جزئية دقيقال، ف أن المفحوص يعجج، ج، كيبين نمط المقاربة 
التي قد تعبر عن طموح نحو الكم وحاجة للحشو % 33.33%=جالدقيقة ج الجزئية لنسبة اإلستجابات

لنقد المبالغ فيه نتيجة الشعور بالذنب، مع مستوى طموحات مرتفع أكثر من ابسبب القلق أو لنزعة 
  % 30> %  38.88=  %الكلية كاإلمكانيات لنسبة لإلستجابات 

  دراسة الذكاء -2-2-1-3
 وص ذكاء عادي مع مستوى طموح أكبر من إمكانيات، لنسبة إستجابات كليةـلمفحل

فقد تدل على مراقبة ضعيفة  1=وأما عن قلة عدد الحركات البشرية حب% 30> %38.88%=ك
فقد تعبر عن ضعف في القدرة على المالحظة والتركيز % 65< % 29.41+%= لتفكير أما نسبة ش

  .ربة ثريمع تتابع غير منتظم ونمط مقا
  :الهيكل العاطفي -2-2-2
  الطبع والمزاج-2-2-2-1

على نمط إنطوائي خالص مع عدم  1/0= مج ل /حب يشير نمط الرجع الحميمي للممفحوص
  .ارة والتحكم العقلي للفرد في هذه اإلنفعاالت البيئيةثإتزان بين قوة اإلنفعاالت المست

  المراقبة  -2-2-2-2
رة عليها خاصة مع إنعدام طإنفعاالته والسي ضبطرة على يتضح أن المفحوص ضعيف القد  

مع عدد  الذات ة الموجه نحوضعلى المعار "ف" اإلستجابات اللونية، كما قد تدل إستجابات الفراغ
  .نمط الرجع الحميميالوهذا ما يفسره . 1=بمحدود ح

  :التكيف اإلجتماعي واإلتصال البشري -2-2-3
  مع اإلستجابات الشكلية الجيدة% 16.66% لجزئية جاإلستجابات ا نسبة فاضإنخيدل  
الحذر لغ على نقص الحس العملي مع صعوبة التكييف اإلجتماعي مع إتجاه با% 29.41+% = ش 

  .لإلنطواء المائلوقد دعم ذلك طبع المفحوص ، والتحفظ
 1=من العالمات الدالة على نقاط حساسة بشخصية المفحوص عدد حب:الحساسةالنقاط  -2-2-4

  .مع صدمة اللون األحمر في البطاقة الثانية"ظ "، و"ل"وإنعدام اإلستجابات 
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  التفسير الديناميكي - 3- 2
  :بطاقة الدخول في وضعية جديدة وقلق من فقدان الموضوع: البطاقة األولى

  .البداية دمةص الذات أو البطاقة على حساسية إتجاه كشف آخرقد تدل إستجاب اإلستفهام في     
  .البدائيةبطاقة العدوانية وقلق تجاه األحداث  :ة الثانيةالبطاق
عدوانية ال شعورية مع الحاجة لإلعتماد على اآلخرين أمام  كبتاللون األحمر تدل على  دمةإن ص    

" نار"مع إضطراب إنفعالي وفقدان السيطرة على ردود افعال وجدانية امام استجابة " حجارة"إستجابة 
  .ةوهي البطاقة المرفوض

  :بطاقة التقمص وقلق تجاه الموقف االوديبي :الثالثةالبطاقة 
ة قد تكون اتجاه الحاجة ضان استجابة الفراغ المندمجة تدل على قدرة عقلية جيدة مع نزعة للمعار   
  .ثبات الذات وتاييد وجهة نظر في المواقف التي اختارهاإل

   :االعلىواالنا البطاقة االبوية وقلق تجاه السلطة  :الرابعةالبطاقة 
قد يعبر عن مشكل في ) بشريال شبهالكائن البشري والحيوان (ان عدم ادراك االستجابتين الشائعتين    

تتمثل في التردد بين الثورة  طفليةالعالقة االبوية كما قد تدل االستجابات االحيوانية على ردود فعل 
  .مجدية والخضوع للوالدينالغير 

   :لالمالقلق تجاه الحالة الوجدانية  ،صورة الذات بطاقة :الخامسةالبطاقة 
 دالبطاقة من كل جهة مع افتقار عد تدويررجع البطاقة مع  زمن هي البطاقة المفضلة مع ان طول  

  .التقرب إلى الذاتأمام العمق ومام صورة الذات وأشكال إفي هذه البطاقة قد يدل على  اتاالستجاب
   :وقلق تجاه ازدواجية الجنس بطاقة الجنسية :السادسةالبطاقة 

قد يدل  التظليليةعطاء المفحوص التقسيمات ذات الرمزية الجنسية مع غياب االستجابات إن عدم إ   
  .على كبت لفعالية ميكانيزم العقلنة الخاص بالمراهقة وهي البطاقة المفضلة

  :االمبطاقة االمومة وقلق تجاه االنفصال عن  :السابعةالبطاقة 
هذه البطاقة تدل على ات في اقة المرفوضة لدى المفحوص باالضافة إلى نوع االستجابهي البط   

فكرية ويسودها جمود وتعصب وعدم مرونة ونقص التلقائية وهي تمثل  حياة انفعالية تحدها عوامل
  .األمالعالقة مع 

   :العائلةبطاقة التكييف العاطفي وقلق تجاه الغرباء عن  :الثامنةالبطاقة 
غياب االستجابات اللونية في هذه البطاقة قد يدل على عدم قدرة المفحوص على تكوين  نإ     

  .البيئةثير في أعالقات ميسورة مع االخرين والت
  :الموتالبطاقة تجاه دافع  :التاسعةالبطاقة 
واستجابة شكلية  شتدوير البطاقة من كل جهة مع استجابة وحالبطاقة مع ن طول زمن رجع إ        

الوثيق بالناس في  توحدتجاه الذات واالخرين مع عجز عن اإلى عدم ارتياح المفحوص  شيرئة قد يردي
  .عالم الواقع
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   :التجزئةالبطاقة العائلية وقلق تجاه  :العاشرةالبطاقة 
هذه البطاقة تدل على الحاجة لالعتماد على العالقات  في" جبل، نهر"ن االستجابة الطبيعية إ      

د ان جوامام استجابة الفراغ المندمجة ن واصلية،واالخرين مع الحاجة إلى اشياء متينة العائلية 
  .رضا عالقاته العائليةاالمفحوص يرتد إلى نفسه مع

  
  :العامةالنتائج 

تبين ان المفحوص يعاني حساسية اتجاه كشف ذاته  إختبار الروشاخمن خالل نتائج تطبيق 
 :الذاتفقدان الموضوع وبطاقة صورة  قلقل :البطاقتينتدل بها في وامام العمق والتقرب إلى ذاته المس

مجدية والخضوع الكل في العالقة االبوية التي تتسم بالتردد بين الثورة غير افهو يعاني من مش
لسيطرتها كما يعاني من مشاكل عالئقية امومية تتسم بحياة انفعالية تحدها عوامل فكرية ويسودها 

فالمفحوص يعاني من ضعف القدرة على ضبط انفعاالته و  التلقائية،ونقص التعصب وعدم المرونة 
وهناك جانب اخر يظهر عدوانية مكبوتة مع  .السيطرة عليها ويستدل بها من انعدام االستجابات اللونية

 .لبدائيةاتجاه األحداث ا في البطاقة العدوانيةحجارة الحاجة لالعتماد علىاالخرين امام استجابة 
  .ثير في بيئته أضة اتجاه ذاته مع صعوبة في تكوين عالقات ميسورة مع االخرين والتوالمعار

الوثيق بالناس  حدتجاه ذاته واتجاه االخرين على عجز عن التواكما يعاني المفحوص من عدم ارتياح 
يرتد  فنجده واالصلية،في عالم الواقع، فهو في حاجة إلى االعتماد على االخرين وإلى االشياء المتينة 

والحماية  لألمن إلى نفسه معارضا عالقاته العائلية في طابع مائل إلى االنطواء الخالص معوضا حاجته
  .في اتجاه بالغ الحذر والتحفظ
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  جدول تحليلي بانورامي لمغامرات
  خروف القدم السوداء

Marie – Claire COSTES 
 

  ت.ايوب :    اسم الحالة  -     المختص النفساني    : الفحص تم من طرف -
  22/08/1992:    تاريخ الميالد  -                      15/06/2004:      تاريخ الفحص -
  .البحث العلمي :        دافعية الفحص -
  .بدون مالحظة تذكر :    السلوك خالل الفحص -
  Q.I           100.) ذ.م( نتائج لإلختبارات أخرى -

  
   )االفتتاحية (اجهة تركيب الو

 

 

 

 

 

 

 

 

   تركيب العائلة الحقيقية                                   

  األ ب

 األم

 شھر و نصف ذكر

 عام
 انثى
 

 سنتین
 ذكر
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 ىسنة حارس مؤسسة 62األب عمره  -

  .سنة عاملة تنظيف بمدرسة البتدائية 40األم عمرها -
  .سنة 12البكر عمره  الحالة هو -
  سنوات ذكر  10ثم األخ الثاني عمره  -
  .يرة عمرها عامثم األخت الصغ -
  ) الحكاية(أعد تسجل دور وسن وجنس كل من أبطال الرواية : نصيحة  

  .سطر ما إذا كان هناك عكس للصور األبوية  •
 .سجل العائلة الحقيقية مع تسطير األعمار ورتبة الحالة  •

   .بين التمييز في تركيبة المجموعة  •

 دراسة ديناميكية للبروتوكول

2الرضاعة  الحمار   1الرضاعة    

  الحمل  1المعركة   الوزة  معلف

 التردد
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   ر ديناميكي للقصبةتصوي

 
.أبرز الصور المختارة مع ترتيبها اإلختياري في القصة  

 
 
 

  
  دراسة المواضیع الكبیرة

 عربة
2اللعب القذر   4الحفرة   5القبلة   

9سلم قصير  

8حلم األب  7حلم األم    

6لليل ا  

11الساحرة  10الرحيل     
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عنوان 
 الصورة

 مالحظات التحقيق الحكاية

 التماهي اإلختيار الصورة 
 3غير محبوبين أو 3-

 محبوبين 
رد فعل العاطفي -  

 
مقبولة غير 

 مقبولة
غير محبوب  المحبوب رقم

 رقم
 
اهى  متم  

 غير
 متماهيا 

تعبيرات الدفاعية  -  
.الميمزات -  

 I  دراسة موضوع الفمي   

خروف القدم  ............. محبوبة مقبولة  1الرضاعة 
 السوداء

............  
2الرضاعة  خروف القدم  ............. محبوبة مقبولة 

 السوداء
............  

محبوبة.غ   مقبولة الحمار خروف القدم  
 السوداء

............  
  ............ االب ............. محبوبة مقبولة التردد
  ............ الفالح ............. محبوبة مقبولة الحمل

  ............ ............. ............. ............. ............ صورة إضافية
 نمط سادي فمي II دراسة موضوع العدوانية 

  ............ األهل ............. محبوبة مقبول  العراك

 الوزة

مقبول.غ  محبوبة.غ  .............  جنس األب أو  ............ األبيض 
 جنس األم

  ............ ............. ............. محبوبة ............ صورة إضافية
............. ............. مقبول المعلف  النمط  سادي شرجي   ............ الأحد 

محبوبة.غ ............. . غ مقبول ألعاب الوسخ خروف القدم  االب 
  السوداء

  ............ ............. ............. ............. ............ صور أخرى
عدوانية اتجاه االخوة.    الصراع األخوي 1

خروف القدم  ............. محبوبة مقبول  1الرضاعة 
ءالسودا  

............  
2الرضاعة   ............ ............ .............  ............  
  ............ األهل ............. محبوبة مقبول العراك
مقبول.غ  الوزة محبوبة.غ  .............    ............ االبيض 
مقبول.غ  العربة محبوبة. غ .............  خروف القدم  

 السوداء
............  

محبوبة. مقبول الحمل   ............ الفالح ............ 
  ............ ............. ............. ............. ............ صور أخرى

  عدوانية ضد الوالدان. 2 

مقبول. غ  ألعاب الوسخ محبوبة.  خروف القدم  ............. 
 السوداء

............  
محبوبة. مقبول المعلف   ............ االهل ............. 

  ............ ............. ............. ............. ............. صور أخرى
  ............ ............. ............. ............ ............ الواجهة
............ ............. ............ ............. ............ في ما بعد  

 الموضوع األوديبي الصراع األوديبي  
 

    
 

)األم المثالية(الحمار  محبوبة. غ  ............. مقبول    ............ خروف القدم السوداء 
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 عدوان ضد الذاتموضوع الشعور بالذنب                              . 3   

مقبول.غ   العربة محبوبة. غ  ............   
خروف القدم 

  ............ السوداء
مقبول.غ  الوزة محبوبة. غ  ............    ............ األبيض 

مقبول.غ   حفرة محبوبة. غ  ............  خروف القدم  
  ............ السوداء

موضع اللطخة 
 السوداء

............. .............. التضھر كثیرا مقبول  اإلتجاه أمام الموضوع ............ 

 III دراسة الموضوع األوديبي      

  .............. األبيض ............ محبوبة مقبول  القبلة
خروف القدم  ............. محبوبة مقبول  الليل

  ............ السوداء
  ............ االب ............. محبوبة مقبول  حلم األبوي
  ............ االم ............. محبوبة مقبول  حلم األموي
صور 
 إضافية

............ ............. ............. ............. ............ 
 

.  التبعية أو اإلستقاللية. دراسة  موضوع تكميلي  IV  

مقبول.غ   الرحيل  ............. محبوبة.غ   خروف القدم  
  االھل السوداء

مقبول.غ   العربة محبوبة.غ  .............  خروف القدم  
  ............ السوداء

صور 
 إضافية

............ ............. ............. ............. ............ 
 

  Vعالقات أخرى مع الوالد المغذي 

  الموضوع األب المغدي 
............ ............ ............. ............  الصورة الفمية  ............  

خروف القدم  ............ محبوبة مقبول  السلم القصير
  ............ السوداء

  ............ ............. ............. ............. ............ صور إضافية
.أسئلة التوليف     

إنتساب مع 
  تقييم أساسي

االب النه غير ...
............ ............ ............ موجود و سعيد  ............  

  )لماذا،من(
و خروف القدم 
السوداء النه لم 
يتخاصم مع 

.الخروفين  

............ ............ ............ ............ 
 

البيضاء الخرفان   عدم التقييم
  ............ ............ ............ ............ النهم صغار

مستقبل خ 
  PNق

سعید و امن و 
 ............ ............ ............ ............ لعب مع االب

 

  نوعية األماني للساحرة  
  ............ ............ ............ ............ االم  األمينة األولى
..االب...  األمينة الثانية  ............ ............  ............ ............  
  ............ ............ ............ ............ االخوة األمينة الثالثة

  
  



  تقديم الحاالت وعرض النتائج                                                                         الفصل الخامس 

 120

  
  

  :تحليل نتائج أختبار خروف القدم السوداء:رابعا
من وقلق كبير من العزلة يدافع المفحوص عن نفسـه منهـا   إلى حنين قوي لال يرأيين أيوب يش

أن يرى في أغلب اللوحات عائلة متحدة فخروف القدم السوداء هو الشخصية الرئيسة المحورية لهـذه  ب
التماهيـات، وفـي   . العائلة المثالية، فهو األكثر توضيف في أغلب المتون وكذلك في أسئلة التفضيالت

ديـة نجـد   فـي اللوحـة التمه  : رائزه مثير جدا لإلهتمام ألنه يفشي نكوص ونرجسـية .أسئلة التوليف
مالحظتين مهمتين من جهة تقديم خروف القدم السوداء كأنثى، وهي فكرة ال يتمسك فيها المفحوص في 

  .اللوحات ومن جهة أخرى األعمار التي ترافق عمر االخت الصغيرة في الواقع التي ال تتعدى العام
اء تتمركز حـول خـروف القـدم السـود     يأكثر صورة محبوبة هي لوحة السلم القصير، وه

أو إلى الحاجة للمتن األب أو لتعويض ما " القلب الى الضد"فالصورة لم تختر كمحبوبة إال على حساب 
لم يجده عند األم هذا يعني أن الخروف القدم السوداء لم يعد هنا في موقف الوحيد، و أنمـا هـو فـي    

  .إجتماع عائلي
تبـرز عائلـة متحـدة    . لمعزاةة المعلف، الحمل، التردد، ابلالق وكل الصور التي تلت، كصورة

متمركزة دائما و بقوة حول خروف القدم السوداء يشير هذا القلب إلى الضد إذا ما تكرر بإسـتمرار أن  
  .المفحوص يعاني من قلق كبير من الوحدة و العزلة و عدم الشعور باألمن

عتبر خروف القدم إن التمركز حول خروف القدم السوداء قد لوحظ حتى في لوحة الوزة حيث أ        
: السوداء كاشاهد وحزين على األحداث العقابية التي يتعرض لها أخوه وعدم وجود األمن األبوي

ل إلى الخروف الصغير األبيض، وخروف القدم السوداء حزين زعندما أتى نسر طائر من الجو فن"
حداث وال يدافع وفي فهو يجد نفسه مفروضة عليه األ" على أخوه وأبوه الذي يدافع عنه غير موجود 

فهو يرضع في لوحة  :كل اللوحات األخرى المختارة فخروف القدم السوداء هو محور القصة
والمعزاة بعد موت أمه، وهو وحيد في لوحة الحفرة، وهو الحائر إليجاد حل  2والرضاعة  1الرضاعة

ما أخد كل الخرفان ، وهو الوحيد في لوحة العربة بعدرألخوه الخروف األبيض في لوحة اللعب القذ
الفالح، وهو الذي يحلم باللعب مع والده ومع العاصفير في لوحة السلم القصير وهو يبحث عن عائلته 

  . في لوحة الرحيل
مرات بخروف القدم السوداء ومرتين بالخروف  10يتماهي أيوب : في أسئلة التماهيات والتفضيالت

ألختيارات التوظيف المتطرف لخروف القدم األبيض وثالث مرات باألب، نالحظ من خالل هذه ا
السوداء في المتون وكذلك في التماهيات، فهو كاألب األكثر سعادة واألكثر تفضيل نرى في أسئلة 
التوليف تضامنا قويا جدا بين الخروف واخواته الذين لم يكن لهم عالقة أخوية في المتون الفمية ولكن 

العالقة والتضامن مع اإلخوة وتمنى حضور األب كآمان في المتون العقابية السادية ضهرت هذه 
ومدافع، يبدو هذا التضامن يشير إلى أن أيوب يرغب بأن يتحد مع أبيه ربما لألنه فقد ما لم يجده لدى 
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أمه أو لغياب أبوه في الواقع ألن في المتون الفمية يكون متحدا بأمه وسعيد ثم تموت أمه ويأتي الفالح 
م التي لألة يوالعاطفالفمية يتام يتمنون الحاجة أالبيضاء ك الخرفانويرى  ه الثانيةبالمعزات لتكون أم
بحنين قوي  ألنه يشعرجتماعي عائلي إ نيوسع بحدة متنا عزيزا عليه وهو مث نذإكان يتمتع بها فهو 

  .عامجدا لعائلة متحدة وامن داخلي 
ونالحظ ايضا في لوحة  .القدم السوداء انثىان جنس  ،ةاالمعز ،الحفرة ،الليل :نالحظ ايضا في اللوحات

فهذا يوحي  ،تعاسة خروف القدم السوداء وبكائه وبقائه وحيدا ،القائمة على النبذ والحرمان العربة 
 .ولية دفاعية مهمة تسمى بالقلب إلى الضدأا وفق يضهبشكل واضح إلى قلب النزوة العدوانية إلى نق
 امحبوبة وهذا يعني ان اللوحة تثير ضيقا واضحا مرتبطال وهي اللوحة التي صنفت ضمن الصور غير

  .جداي قوي شبميل مازو
محبوبة وأن الكذلك ضمن لوحة الرحيل التي توحي باالستقاللية والتي صنفت ضمن الصور غير 

بالنبذ والحرمان الذي يؤدي إلى نكوص  المتن يوحي هله وهذاأمه وأخروف القدم السوداء يبحث عن 
ن جهة تثير مشاعر ذنب قوية، وهي من جهة اخرى تثير قلقا عارما بسبب قناعة الطفل فهي م .الطفل

نه عاجز عن تحمل مسؤولية استقالليته الكاملة وبالتالي فان أهله، وبأنه بحاجة إلى حماية أالضمنية ب
صنفت  الخصاءكذلك لوحة  .الرحيل يعني خسارة رعايتهما وهي رعاية ال يستطيع االستغناء عنها

ير غكل الخروف االبيض والخروف القدم السوداء أمحبوبة الذي يرى ان الطائر يالمن الصور غير ض
ن أموجود، وذلك العتقاده ان الذي يتفرج هو قريب جدا من ساحة االعتداء والمعتدي مما يعني 

من ولهذا السبب فهو يلجأ إلى اتخاذ مسافة وقائية  .المتفرج قد يتعرض بدوره بعد ذلك لالعتداء
الموقف بالقول انه خروف القدم السوداء غائب، وهذا يعني انه ضمنيا يدعم اخويه، وبالتالي فهو مهدد 

نه يحاول أائي من قبل الوزة، وصخن لديه هو ايضا اسباب وجيهة ليخشى العقاب المثلهم باالعتداء أل
  .االخويير بشكل غير مباشر الى التنافس شت أيضا ي ثمن وهي لوحةأفالت من ذلك بإلا

عمار التي اعطاها للخروف البطل ألاهي نكوصي الذي يظهر بوضوح في امايوب يتميز بت آييناذن 
فنالحظ غيرة المفحوص من اخته وذلك بتماهيه المكثف بالغريم  من اقل بكثير من سنه ومن اخوته

لفتور من حيث ا) الغريم( همه فيميل لالكتساب صفات جنسأالصغير الذي يقاسمه محبة ورعاية 
  .واالنسحاب والتبلد

  :السوداءالقدم خروف اخ وشربط تحليل المضمون القابلة بنتائج اختباري الرو :خامسـا
اخ وخروف القدم شبعد تحليل كل من المقابلة النصف توجيهية بهدف البحث واختباري الرو

قد عكسها تحليل ن بعض النتائج أما كالسوداء تبين وجود نقاط مشتركة واخرى مختلفة بين النتائج 
مضمون المقابلة ولم تعكسها االختبارات، وحتى بين االختبارين هناك نتائج عكسها اختبار الخروف 

الحالتين وعليه تبين ان المفحوص  الاخ والعكس صحيح في كشالقدم السوداء ولم يعكسها اختبار الرو
من فقدان  القلقدل عنها في بطاقة تجاه كشف ذاته وامام العمق والتقرب لذاته المستايعاني من حساسية 

وفئة  لذات اخ وفي نتائج تحليل المضمون ضمن فئة التقييم السلبيشالموضوع في نتائج اختبار الرو
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ما اختبار الخروف القدم أالحساس وفئة عدم تحمل االحباط وفئة الغيرة وفئة الشعور بالقلق،  جالمزا
من الذي يدافع عن نفسه ألل من العزلة والحنين القويالسوداء فيبين ان المفحوص يعاني من قلق كبير 

بوية تتسم بالتردد بين الثورة أغلب اللوحات عائلة متحدة، فهو يعاني مشاكل عالئقية أن يرى في أمنها ب
مومية تتسم بحياة انفعالية تحدها امجدية والخضوع لسيطرتها كما يعاني من مشاكل عالئقية الغير 

عصب وعدم المرونة ونقص التلقائية فالمفحوص يعاني من ضعف القدرة على عوامل فكرية يسودها الت
  .اخشام االستجابات اللونية ضمن نتائج اختبار الرودعإنضبط انفعاالته والسيطرة عليها ويستدل عنها ب

هذا الوصف العالئقي العائلي يتضمن وصفا ديناميكيا ضمن نتائج اختبار خروف القدم السوداء 
خوه وعدم أحداث العقابية التي تصيب ألذي لوحظ في لوحة الوزة كشاهد وحزين على اهذا الخروف ال

وخروف  ،لخروف الصغير االبيضاعندما اتى نسر طائر من الجو فنزل إلى " بوي ألمن األوجود ا
ة عليه ضفهو يجد نفسه مفرو" بوه الذي يدافع عنه غير موجود أخوه وأالقدم السوداء حزين على 

مرات بخروف  10يالت يتماهى المفحوص ضالتماهيات والتف ةقابية وال يدافع وفي اسئلاالحداث الع
ب، نالحظ من خالل هذه االختيارات ألالقدم السوداء ومرتين بالخروف االبيض وثالث مرات با

كثر سعادة ألب اوكذلك في التماهيات، فهو كاأل .التوظيف المتطرف لخروف القدم السوداء في المتون
خوته الذين لم يكن لهم إسئلة التوليف تضامنا قويا جدا بين الخروف وأتفضيل فنالحظ في  كثرواأل

في المتون العقابية السادية ظهرت هذه العالقة والتضامن مع  لكنو الفميةخوية في المتون أعالقة 
ه ين يتحد مع ابأامن إلى رغبة المفحوص بضمن وكمدافع يشير هذا التأاالخوة وتمنى حضور االب ك

مه أيكون متعينا ب الفميةفي المتون  ألنربما النه فقد مالم يجده لدى امه أو لغياب ابوه في الواقع، ل
يتام يتمنون أمه الثانية، ويرى الخرفان البيضاء كأة لتكون اتي الفالح بالمعزأمه ويأوسعيد ثم تموت 

دة متنا عزيزا عليه وهو متن يوسع بح م التي كان يتمتع بها فهو اذنة لأليالحاجة الفمية والعاطف
غير  اتضمن لوحة الرحيل التي توحي باالستقاللية والتي صنفت ضمن اللوح ككذ. اجتماعي العائلي

وان خروف القدم السوداء يبحث عن امه واهله وهذا المتن يوحي بالنبذ والحرمان الذي يؤدي  محبوبةال
رى تثير قلقا عارما بسبب قناعة الطفل إلى نكوص، فهي من جهة تثير مشاعر ذنب قوية من جهة اخ

اخ شالضمنية بانه بحاجة إلى حماية اهله وبانه عاجز عن تحمل مسؤولية استقالليته وفي اختبار الرو
تجاه االخرين من التوحد الوثيق اتجاه ذاته وامان في عدم ارتياح المفحوص تظهر الحاجة إلى اآل
وفي تحليل نتائج مضمون المقابلة  .ياء المتينة و االصليةفهو بحاجة إلى االش. بالناس في عالم الواقع

من والحماية تعوض بارتداد المفحوص أللهذه الحاجة  ،و التردد وفئة الخوفالتبعية لالخر  فئتي ضمن
النطواء الخالص في اتجاه بالغ الحذر والتحفظ لإلى نفسه معارضا عالقاته العائلية في طابع مائل 

ما بالنسبة لتحليل نتائج اختبار خروف القدم السوداء أ .اخشختبار الرونتائج ا ل ضمن> حبحسب 
هذا فوضمن لوحة العربة القائمة على النبذ والحرمان تعاسة خروف القدم السوداء وبكائه وبقائه وحيدا 

بالقلب إلى ولية دفاعية مهمة تسمى أيوحي بشكل واضح إلى قلب النزوة العدوانية إلى نقيضها وفق 
محبوبة وهذا يعني ان اللوحة تثير ضيقا واضحا الي اللوحة التي صنفت ضمن اللوحة غير وه الضد
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 الوزةلوحة ي ضمن من الموقف العقابي الخاصمسافة وقائية مع اخذ  .مازوشي قوي جدا مرتبط بميل
  .األخويلوحة تثير بشكل غير مباشر الى التنافس  المحبوبة وهيغير 

ن المفحوص أ: القدم السوداء دون سواه هي خروف ختبارومن بين النتائج التي وضحها ا
من جهة تقديم خروف القدم : ذ في اللوحة التمهيدية نجد مالحظتين مهمتينإ ونرجسيةيخشى نكوص 

وافق ي الذي ر، ومن جهة اخرى العماتوهي فكرة ال يتمسك بها المفحوص في اللوح أنثىالسوداء ك
ي نكوصي الذي يظهر هامن المفحوص يتميز بتأتتعدى العام و خت الصغيرة في الواقع التي الألعمر ا

اخوته فنالحظ غيرة  سناعطاه للخروف البطل سن اقل بكثير من سنه و الذيبوضوح في العمر 
مه، فيميل أالمفحوص من اخته وذلك بتماهيه المكثف بالغريم الصغير الذي يقاسمه محبة ورعاية 

لفتور االنسحاب والتبلد وهي نتائج قد تدعم الميل لالنطواء من حيث ا) الغريم(الكتساب صفات جنسه 
  .واالنعزال في شكله الفاتر االنسحابي المتبلد
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  )هـ(الرابعة :تقديم الحالة: أوال
ربية بمدينـة ورقلـة، يـدرس    غثمانية سنوات، يقض بالناحية ال: 08يبلغ المفحوص من العمر 

عائلة المفحوص نووية  . بنتان وولدان: ية ابتدائي يحتل المرتبة األولى ضمن ثالثة إخوةبالسنة الثان
ماكثـة بالبيـت،   :واألم بناء: بيت ضيق مستواها اإلجتماعي و اإلقتصادي متوسط ،األب عامل حر

  .بالرفض والنبذ لهمعالقة بينه وبين أوالده بل تتسم العالقة  داألب حاضر  بالبيت لكن ال توج
هم المالحظات التي تم تسجيلها على المفحوص إثر تطبيق االختبـارات وإجـراء المقابلـة    وأ

  .النصف توجيهية بهدف البحث هو لحظات من عدم التركيز وتشتت االنتباه والتنهد العمييق
  : نتائج تحليل مضمون المقابلة النصف توجيهيه بهدف البحث: ثانيا

  :في حضور المفحوص المقابلة مع االم -1
ولكن اليقول اال إذا أخوه قاللي كي / 3.ولكن بين اقرانه محقور/  2.هو يحقر اللي صغار عليه/1

أحس به عندما يأتي غضبان أو يرمي اللي في يديه نعرف بالي / 5.لكن هو ما يهدرش/ 4.ينضرب
أو / 8.أعرف أنه قد ضرب في حدود لعبه/ 7.أو عندما أطلب منه شيء ال يحب/  6.راه مضروب

هو ال يتكلـم واليقـول األ اذا سألته أو إذا أخبرني أحد أصدقائه أو /  9.تضرب فقطي نشحا
ويعمل / 12.في شارع يغني ويسب ويجبب اإلنتباه إليه/ 11.لكن هو اليتحدث على نفسه/ 10.أخوه

ه يخاف من/ 14.وفي عالقته مع باباه بعيدة جدا/ 13.أشياء كثيرة استغربها فيه فيما يقال عليه أو يفعل
/ 17.حتى أنت يتأثر سريعا عندما أضرب أخوه / 16.لكنه حنين على خواتوا/ 15.ومن صراخه

وما / 20.يهدر أين كان حتى ولو تكن مفهومة/ 19.يحب يهدر يحكي يجب النظر إليه/ 18.حساس
الكبار يقولون له / 22.من صغره وهو على هذا الطبع/ 21.دابيه كل انسانن عزيز عليه اليغاذر البيت 

) أريد حلوى(وهي كلمات كان يقولها عندما كان صغير يقصد بها / 23."حي حي "او ' بحي حوا " 
/ 25.ويرفضـها/ 24.افي مـا سبق كان يفضل هذه التسميـات لكـن اآلن ال يفضله" جـدي يحى"و
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له واندفاعه يجع/ 27.لقد أصبح عنيفا/26.ويريدحتى أن يضرب الذي يناديه بهذه التسميات او الكلمات
في عالقة بإخوته قاس / 30.ويخاف من الخطأ أمام األخر/29.وبالتالي يخطئ/ 28.يسرع في الكالم

فهو اليفضل أو يحب أن أضرب إخوانه مهما / 32.لكن حساس أمام معاملته  لإلخوته / 31.وخشين
ثم / 35.طوأمام االمتحانات يهرب الى النوم اندفاعيتة تخليه يغل/ 34.فهو يحب اللعب كثيرا/ 33.كان

/ 39.دائما يعمل أشياء بدون ثبات ورزانة حتى يسيئ لنفسه/38.ويهرب/ 37.ويتردد/ 36.يخاف
وما /  42.باباه ما يعرفوش خالص/ 41.نعيا نضربو ونهدرمعاه ما كان حتى فايدة/ 40.ويحقر نفسه

ضها لكن هو اليفضلها و يرف/ 44.ينادوه بتسميات كان يذكرها في صغـره/ 43.عالبالو بوالو
/  48.ويبكي بسرعة/ 47.ويتقلق/ 46.حساس لكل ما يخصه/ 45.بالرغـم أنها التسيئ له كثيـرا

ومرفوض من طرف اقرانه واليحبون اللعب / 50.وبالتالي يكون منبوذ/ 49.وإذا لم اراه يضرب
  .ويسيؤون له /51.معه

  
تشتت االنتباه و التنهد لتلي المقابلة مع المفحوض في غياب االم و التي اتسمت بعدم التركيز و 

  ...العميق
  :المرحلة الثانية -2

  
النسبة 
المئوية 

  للفئات     
 %  

  تواترالفئات
)ك(  

 االبعاد الفئات  ف

%41.66 
 
37.5%  
12.5%  
4.16%  
4.16%  

   
  
 

10  
 

09  
03  
01  
01  

 

 42.38.37.32.28.27.23.19.18.11: تقييم  سلبي للذات  •

 . 46. 43.44. 24. 23. 17. 16. 15. 5: : مزاج حساس •
 . 47. 26. 25: عدوانیة •
  45: الشعور بالقلق •
 30:  غيرة •

  
  
  

 

  
  دير ذات منخفضتق

       %47.05                 24= ك                                                               5=مج                   ف                   
53.33%  

%46.66 
 
 

  
 

08  
07  
 
 
 

  51.50.49.48.8.7.2.1 :عدم  التكيف مع األفراد •
      31.12.10.9.6.4.3 :معارضة الذات •

  
  

  النعزاللالميل 
 

 % 29.48            15= كـ                                                   2= مج              ف                   
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75 %  
25 %  

 

03  
01  
 

   41.40.13 :التعرض لغياب األبوي •
    39ي و األسلوب القاسيهالتعرض للنوا •

  

  معاملة الوالدين
  للمفحوص

  %7.84              04=كـ                                           2= ف   مج                            
75 %  
25 % 

06  
02 

                               36.35.34.33.29.14 والتردد الخوف •
 .   21.20  التبعية •

 انعدام الثقة بالذات

 %15.68            08= كـ                              2= ف              مج                             

  51= مج ت 
بتها سيتضمن تبويب وحدات نص المقابلة تحت فئات مندرجة ضمن أبعاد مع تواترها ون: 04جدول

  .المئوية
  
  
  
  
الذي يشمل تبويب وحدات نص ) 04(تنادا لتحليل مضمون المقابلة الموضح في الجدول رقم اس

المقابلة تحت فئات، رقم تشكيلها تبعا لألبعاد البحث من جهة ولمحتوى المقابلة المراد تحليها من جهـة  
ء التحليـل  أبعاد ثالثة منها رئيسية وبعد تم تشكيله أثنا 4فئة مندرجة تحت  11ى نالحظ تشكيل  ىأخر

حيث يشمل كـل مـن التقيـيم    % 47.05ذات منخفض بنسبة  تقدير فالبعد الرئيسي تحدد موضوعه في
وفئة عدم تحمل اإلحباط بنسـبة  % 37.05وفئة المزاج الحساس بنسبة % 41.66السلبي للذات بنسبة 

ويلي ذلك %. 04.16وكذلك على كل من فئة الغيرة فئة الشعور بالقلق بنسبتين متعادلة بنسبة % 12.5
عـدوان  (حيث يشمل كذلك فئة عدم التكليف مع األقران % 29.41بعد اإلنعزال والميل لإلنطواء بنسبة 

ويلـي  % 46.66وفئة حب العزلة ومعارضة الذات بنسبة % 53.33بنسبة ) موجه من طرف األفراد 
وفئـة  % 75بنسـبة   حيث شمل كذلك فئتن منها فئة الخوف%15.68بنسبة  انعدام الثقة بالذاتذلك بعد 

، يلي ذلك بعد المعاملة الوالدية للمفحوص كبعد جديد لم يفترض له من قبل  % 25التبعية لآلخر بنسبة 
وفئـة التعـرض للنـواهي    % 75والذي يشمل فئة التعرض لغياب األبوي بن نسـبة  % 07.84بنسبة 

  %.25واألسلوب التفضيلي بين األخوة بنسبة 
  :المراحلة الثالثة– 3

ذات  بتقـدير من المرحلتين السابقتين لتحليل مضمون المقابلـة أن المفحـوص يشـعر    يتضح 
فهـو يعـيش   . منخفض وأن تقيمه لذاته سلبي وقد يفصح عنه مزاجة الحساس وشعوره بالقلق والغيرة

 تبعة وللتواصـال شوفي وسط عائلي يمارس النظام تربوي شديد وال مبالي وفقيرللعالقات العاطفية الم
بناء الشخصية مشاعر الحاجة للحب والحماية واإلهتمام، فتعرض لمعاملة الوالدين  ةالضروري التعبيرية

كبديل  يال مباالت للدور األبواالقاسية سواء في شكل نواهي ونفد وتعليقات سليبية أو في شكل غياب و
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ـ . خرينآلوبا بذاتهعديم الثقة  صوحللحاجة للألم واألمان والعطف، جعل المف راع بـين  فاصبح في ص
حاجاته الطفولية للحب والعطف والحماية من جهة وبين ما تتطلبه مراحل نمـوه مـن الحاجـة الـى     
التواصل العالئقي واالتصالي واللغوي مع الوالدين من جهة اخرى، كون لديه صعوبة في تحقيق لذاتـه  

الميـل  مـن خـالل   يظهر ذلك . صورة ايجابية تفصح عنها دونية مؤلمة دعمها نقد الوالدين الجارح له
من النفسي لمواجهة مواقف الحياة لعدم قدرتـه علـى   لالنطواء فاصبح يخاف وال يشعر باألوالنعزال ل

فحتى تبعيته لالخـر تهـدف   . تحمل المزيد من النقد الوالدي امام الحاجة الملحة لهذا القطب أي الوالدين
  .درجة االحباط امام هذا الطلب لجلب اهتمامهم واشباع حاجاتهم العاطفية مهما كانت الطريقة او

حال دون تأكيده لذاته، فمعارضته لذاته تفسر بعدوانية ال  الثقة بذاتهم اعدانفاحساس المفحوص ب
شعورية موجهة نحو ذاته في شكل تناقض وجداني اتجاههما تأرجح بين تحمل اإلحباط الذاتي 

هم التربوية والسلطوية غير المشجعة الخارجي وعدم تحمل االحباط الوالدي تعبيرا عن رفضه لسلوكات
على تحقيق االستقاللية حيث شكل منهما نماذج تقمصية سلبية صعبة االستدخال من ما عرقل عملية 
التخلي عن الموضوعات الوالدية الطفولية، فهو في عالقاته مع اقرانه دائما المضروب، المرفوض، 

اتر مرتبطا بمزاجه الحساس وعدم تحمله كما تتضح معارضة المفحوص لنفسه في شكل ف. المنبوذ
ت الوالدين الذي يكون غالبا بالسكوت والبكاء وبهذا تتضح خايبلالحباط من خالل ردة فعله اتجاه تو

العدوانية الموجهة لذاته من خالل حاجته للعقاب كإشباع نفسي واتصالي تخلصا من مشاعر الذنب 
وعليه فقد اصبح ارتباطه العالئقي باقرانه خاضعا .شيةالمؤلمة كما تتاكد حاجاته للعقاب في شكل مازو

فعدم شعوره بشخصيته يجعله يميل لالنطواء وراغبا في العزلة . وتابعا دفاعا ضد قلق وتجنب لالحباط
والحياة الداخلية، قليل الكالم وغير قادر على التكيف مع اقرانه وفي اقامة عالقات صداقة فالمفحوص 

رغبته في تحقيق استقالليته ونضج شخصيته كشكل دفاعي ضد تهديدات يفصح عن طريق سلوكه عن 
  .  العالم الخارجي
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  :نتائج إختبار الرو شاخ : ثالثا  

  :تقديم بروتوكول الروشاخ  –
  تقدير االستجابات

  المكان  العوامل المحددة  المحتوى  الشائعات البطاقات التحقيق

 
  حي 

 ي ح

  + ش 
 + ش 

  ج
 ج

  الجزء األوسط 
 في الجزء األيمن 

  " 40زمن الرجع  Iالبطاقة 
  " تثاؤب " ^

  فـعـة أهـذا رأس 
  " 80كلب    - ^
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 ك +  ش  حي 
  كلب ، ال يوجد  ال

 أفاعي

  " 40زمن الرجع  IIالبطاقة 
  "تثاؤب " 
  فاعي  ألكال  ^

120"  

 )ينظر إلى بعض(األسود  ك ح ب ساكة ب 
  "36زمن الرجع  IIIالبطاقـة 

  " 120)إثنان ( التالميذ   ^

  ار سإنه فراشة في اليـ:  ال ج +ش  حي شائع
  " 5زمن الرجع  IVالبطاقة 
v   إثنان ( الكلب (  

10 "  

 الكل ك +ش  حي شائع

  " 17زمن الرجع  Vالبطاقة 
        v   فراشة  

18 "  

 
  " 7زمن الرجع  VIالبطاقة   الكل ك +ش  حي

  "10اشة كبيرة  فر^        

 أعلى جانبي الصورة   ك  +ش   نبا 
  " 6زمن الرجع  VIIالبطاقة 
v  10شجرة "  

 

  حي
  حي 
  حي

  +ش 
  +ش 
 +ش 

  ج
  ح
  ج

  في الوسط
  الوردي حيوانات  

 قردة

  " 20زمن الرجع VIIIالبطاقة 
v   فراشة وحيوانات  

30  "  

 
  حي 
  نبا

  +ش 
 +ش 

  ج
  ج

  البرتقالي مقلوب 
 األخضر 

  " 17من الرجع ز IXالبطاقة 
v   20ضفدع شجرة  "  

 شائع 
  حي
  نبا

  +ش 
  +ش 

  ج
  ج
  

  عقرب
 الوردي غامق

  " 11زمن الرجع  Xالبطاقة 
  "  20عقرب شجرة ^ 

  .غير واضحتانألنهم    VII - IIالبطاقتان المرفوضتان : االختبار التفصيلي
  .ألن الفراشة مليحة V - VIالبطاقتان المفظلتان /                    

  
  
   

  
  
  تفسير البروتوكول  – 2
  التفسير الكمي  – 1- 2
  psycho grammeالبسيكو غرام  2-1-1

   إستجابة R  = (15( عدد اإلستجابات 
  T/R =  (180+"120+"10+"18+"10+"30+"20+"28="  546    =36.04(متوسط زمن االستجابة          
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                                                                   15                    15                              
  :التقديرات المكانية

          % 05x 100    =33.33               05= ك        
                             15          

    % 10100x    =66.66              10= ج 
                           15  

  00100x        =00%            00= جج 
   15   

  00= ف 
   15= المجموع       
   نمط المقاربة                     

  جح    ج  كاسلوب معالجة الفحوص هو 
  :تقديرات العوامل المحددة                             تقدير المحتوى

  x  100   =20% 03=    %ب       03=ب    0.5x 010   =96.42%+ 13=  %+ ش      13+ = ش     
                             15                                                       14                          00=  -ش 

15  
  00) = ب(         % x 100  =93.33 14=     %ش      01=  +ش 

          00=  بج                            15                                   
   01= حب 

   
  % x 100 =73.33 11= %حي        11= حي                                                       00=  شل
  15                    00= حيج                                        00= مج         00=  لش
                                                            00=  ل 

   03= نب                                                          00= شظ 
  00= طبيع                                    00=مج ظ            00=  ظ   

  00= معم                                                        00= ظ ش 
                            05= شيء                         01=   حب   = TRIنمط الرجع الحميم 

   00= نار                           0مج ل                                 
   00= جغ                 x 100     =20% 03 =   %شاء   03= شاء

                            15                                     
  .I  ،II: صدمة اللون االسود و االحمر في البطاقتين                                                                       
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  التفسير الكيفي  - 2

  :الهيكل الفكري 2-2-1
  :ة المفحوصإنتاجي – 2-2-1-1

إستجابة قد يعود ذلك إلى عامل  30إستجابة تبدو أنها منخفضة مقارنة بالمعدل  15أنتج المفحوص 
  .قد يفسر بدرجة من التحفظ والحذرد  1 <"  4 ,36السن أما عن متوسط زمن اإلستجابة فقدر بـ 

  :نمط المقارنة 2-2-1-2
مواقف الحياة بصورة جزئية مع الميل ، جج، ف أن المفحوص يعالج ج، كيبين نمط المقاربة   

للذكاء التطبيقي أكثر من النظري و تشير اإلستجابات الجزئية ج على الذوق المحسوس 
دليل  % 30 > % 33,33  %و نسبة ك   %  60  %> 66 ,66=  %الملموس،وذلك لنسبة ج 

ع أكثر من تدل على مستوى طموحات مرتف % 20=  %على قدرة عقلية على التنظيم ، مع شاء 
  . اإلمكانيات 

  :دراسة الذكاء – 2-2-1-3
أما عن قلة الحركات  % 33 ,33= %للمفحوص ذكاء متوسط له قابلية التجريد بنسبة ك   

فقد تعبر عن  % 42 ,96=  %+ فقد تدل على مراقبة ضعيفة للتفكير أما نسبة ش 1=البشرية حب
 % 50 > % 33 ,73= %الحيوانية حي ضعف في القدرة على المالحظة والتركيز واإلستجابات 

  .يدل على ذكاء عادي % 20=  %والتتابع المتفكك و نسبة الشائعات شاء 
  :الهيكل العاطفي-2-2-2
  : الطبع و المزاج -2-2-2-1

لمجيشير نمط الرجع الحميم للمفحوص       
حب
. =0

إنعدام إلى نمط إنطوائي مختلط، أما  1
اإلستجابات اللونية قد تدل على ميل لإلنطواء الذي يمتاز بخضوع شديد للمنطق ومحدودية الحياة 

  الخيالية مع ذكاء جد متوسط إلى جانب صراعات عميقة وضجر مستمر ومزاج دائم التغيير 
  :المراقبة -2-2-2-2

خاصة مع إنعدام يتضح أن المفحوص ضعيف القدرة على ضبط إنفعاالته و السيطرة عليها   
والتي تعبر عن  1= مع حب  % 20=  %اإلستجابات اللونية وقلة النسبة لإلستجابات البشرية ب 

عاطفة غير ثابة وخضوعها للتغييرات المحيط نتيجة عدم إستثمارها على موضوعات فعالة مع 
  .صعوبة ربط عالئقية

  :التكيف اإلجتماعي و اإلتصال البشري -2-2-3
لدى المفحوص على صعوبة في التكيف مع  % 20=  %ائعات المنخفضة شاء تعبر نسبة الش  

على  % 66 ,66=  %الواقع و كذلك في مشاركة أفكار اآلخرين كما تدل نسبة اإلستجابات ج 
اإلهتمام بالمشكالت العملية الواضحة العامة في الحياة اليومية وإلى إندفاعية المفحوص البدائية 
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لونية تدل على برود الشخصية مع كبت للردود افعال اإلنفعالية، وقد دعم وانعدام االستجابات ال
  .ذلك طابع المفحوص المائل لإلنطواء

  :النقاط الحساسة -2-2-4
من العالمات الدالة على نقاط حساسة بشخصية المفحوص هو عدم تواجد اإلستجابات اللونية ل 

على قلق إضطراب داخلي صدمة األحمر في  التي تدل Iوالتظليلية ظ مع صدمة األسود في البطاقة 
  .التي تدل على كبت عدوانية ال شعورية IIالبطاقة 

  :التفسير الديناميكي – 3
  : بطاقة الدخول في وضعية جديدة و قلق من فقدان الموضوع :البطاقة األولى

دون أي  قد تدل إستجابة كف على صدمة البداية مع الميل لتجنب مواقف النقد، والخضوع للوالدين
  .نزعة للمعارضة أو الثورة ضد سلطتها

  :بطاقة العدوانية وقلق تجاه األحداث البدائية  :البطاقة الثانية
إن إستجابة الكف على صدمة اللون األحمر تدل على كبت للعدوانية اللشعورية، وفي البطاقة 

  . المرفوضة
  ي  بطاقة التقمص و القلق تجاه الموقف األوديب :البطاقة الثالثة

إن إستجابة الحركة البشرية الساكنة، تدل على فكرة المفحوص عن دوره في الحياة والتي على 
  .أساسها يحاول أن يتكيف مع الواقع، وهي السمة التي تؤدي على استقرار العالقة بين الفرد و بيئته

  :البطاقة األبوية أو قلق اتجاه السلطة أو األنا األعلى:  البطاقة الرابعة
دم إدراك اإلستجابتين البشرية أو الشبه البشرية قد يعبر عن مشكل في العالقة األبوية كما إن ع  

قد يدل التردد في اإلستجابة بين الكلب والفراشة إلى التردد بين الثورة الغير المجدية والتي تعبر عن 
ضد  رة،نفسها في صورة نشاط مقنع، غير مباشر وبين الخضوع دون أي نزعة للمعارضة أو الثو

  السلطة الوالدية 
  :بطاقة صورة الذات وقلق إتجاه الحالة الوجدانية لألم  :البطاقة الخامسة

وهي البطاقة المفضلة والتي تحوي إستجابة شائعة لكن زمن اإلستجابة البطاقة كان منخفض   
مع األم  بالنسبة للمعدل، والتي قد تبين أشكال وصورة ذات المفحوص أمام مواضيع السلطة والعالقة

  . وكذا موضوع الجنسية التي سوف نتطرق لها في البطاقة القادمة
  : بطاقة الجنسية أو قلق إتجاه إزدواجية الجنس :البطاقة السادسة

إن عدم إعطاء المفحوص التقسيمات ذات الرمزية الجنسية مع غياب اإلستجابات التضليلية قد   
  .فضلةيدل على كبت أو لعامل النمو، وهي البطاقة الم

  :بطاقة األمومة أو قلق تجاه اإلنفصال عن األم :البطاقة السابعة
وهي البطاقة المرفوضة لدى المفحوص فغياب اإلحساس بالحركة األنثوية قد يدل على مشاكل   

  .فإستجابة، نبات قد تدل على اندفاعية طفولية للمفحوص.عالئقية مع األم
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  :قلق تجاه الغرباء عن العائلة بطاقة التكيف العاطفي أو :البطاقة الثامنة
يطرح غياب اإلستجابة الشائعة مشكل في التكيف العاطفي فقد تدل إستجابات الحيوانية على   

  .إندفاعية طفيلية
  :قلق إتجاه دافع الموت :البطاقة التاسعة

قد تدل اإلستجابات الحيوانية و الجزئية على إندفاعية لدى المفحوص وعاطفة متمركزة حول   
  .ت لعدم نضج العاطفيالذا

  :البطاقة العائلة أو قلق تجاه التجزئة: البطاقة العاشرة
إن قلة اإلستجابات وإنخفاظ زمن رجع اإلستجابة في هذه البطاقة قد يدل على وجود ضيق في 

  . اإلرتباط العائلي
  

  :النتائج العامة
ب داخلي ناتج في من خالل تطبيق إختبار الروشاخ تبين أن المفحوص يعاني من قلق إضطرا  

دين، فهو يعاني من مشاكل عالئقية أبوية في صورة نشاط مقنع غير مباشر والعالقة مع السلطة وال
بين الخضوع دون أي نزعة معارضة أو الثورة ضد السلطة الوالدية و كذلك يعاني من مشاكل عالئقية 

حوص يعاني من ضيق اإلرتباط فالمف. ية في بطاقة األمومةوأمومية تستدل عنها بغياب الحركة األنث
 –العائلي فيتضح من ذلك أن المفحوص يعاني من ضعف القدرة على ضبط إنفعاالتة والسيطرة عليها 

وخضوعها لتغيرات المحيط نتيجة  –خاصة مع إنعدام اإلستجابات اللونية وقلة اإلستجابات البشرية 
  .تقمصيةعدم استثمارها على موضوعات فعالة مع صعوبات ربط عالئقة و

فالمفحوص يعاني صعوبات في اإلتصال اإلجتماعي ومشاركة أقكار اآلخرين وإهتمامه فقط 
  .بالمشكالت العملية الواضحة في الحياة اليومية

فالمفحوص يتميز ببرودة شخصية مع كبت لردود أفعال إنفعالية في إطار طابع يميل لإلنطواء 
  .ة واألمنتغلباً على الحاجة الطفلية للحب وعدم الحماي
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  جدول تحليلي بانورامي لمغامرات
  خروف القدم السوداء

Marie – Claire COSTES 
 

  ب .هاشمي :   اسم الحالة -     االخصائي النفساني :الفحص تم من طرف -
  15/02/1995: تاريخ الميالد -                   05/06/2004:  تاريخ الفحص -
  .البحث العلمي  :      دافعية الفحص -
  .بدون مالحظة تذكر:    السلوك خالل الفحص -
  Q.I :  90.)  ذ.م( نتائج لإلختبارات أخرى  -

  
   )االفتتاحية (تركيب الواجهة 

 

 

 

 

 

 

 

 

   تركيب العائلة الحقيقية                                   

 غير مستقر في عمله. األب بناء -

  األم ماكثة بالبيت-
  .ضمن ولدين وبنت سنوات وهو البكر 09عمره الحالة  -

  األ ب

 األم
سنوات 7  

 ذكر
 

سنوات 6  
 ذكر
 

سنوات 5  
 ذكر
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  سنوات و االخ الثاني عمره عام و نصف  8األخ عمره  -
  .و األخت الصغيرة عمرها عامين -
  ) الحكاية(أعد تسجل دور وسن وجنس كل من أبطال الرواية : نصيحة  

  .سطر ما إذا كان هناك عكس للصور األبوية •
 .سطير األعمار ورتبة الحالةسجل العائلة الحقيقية مع ت •

   .بين التمييز في تركيبة المجموعة •

 
  دراسة ديناميكية للبروتوكول

2الرضاعة   الحمار   1الرضاعة    

  الحمل   المعركة   الوزة  معلف 

 التردد 



  تقديم الحاالت وعرض النتائج                                                                         الفصل الخامس 

 136

  
   تصوير ديناميكي للقصبة

.أبرز الصور المختارة مع ترتيبها اإلختياري في القصة  
 
 
 

  دراسة المواضیع الكبیرة

عربة  اللعب القذر   فرة الح  القبلة 

 سلم قصير

 حلم األم  حلم األب 

 الليل 

 الرحيل   الساحرة 
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 مالحظات التحقيق الحكاية عنوان الصورة

 
 التماهي اإلختيار الصورة

 3وبين أو غير محب3-
 محبوبين 

رد فعل العاطفي -  
مقبولة غير  

 مقبولة
غير محبوب  المحبوب رقم

 رقم
 

 متماهى  
 غير

 متماهيا 
تعبيرات الدفاعية  -  

.الميمزات -  
دراسة موضوع الفمي     I  

محبوبة.غ ............ غير مقبول  1الرضاعة  خروف القدم  
 السوداء

  أبيض
2الرضاعة  خروف القدم  ............ محبوبة مقبول 

 السوداء
............  

خروف القدم  المعزة ............. محبوبة غير مقبول الحمار
  السوداء

محبوبة.غ ............. غير مقبول التردد خروف القدم  االهل 
  السوداء

محبوبة.غ ............. غير مقبول الحمل   الصغار  األم 
  ............ ............. ............. ............. ............ صورة إضافية

دراسة موضوع العدوانية                                II نمط سادي فمي 

محبوبة.غ ............ غير مقبول   العراك خروف القدم  األب 
  السوداء

محبوبة.غ ............. مقبولة  الوزة خروف القدم  أبيض 
ءالسودا جنس األب أو  

 جنس األم
  ............ ............. ............. ............. ............ صورة إضافية

مقبول  المعلف خروف القدم  الوالدين ............. محبوبة 
 السوداء

 النمط  سادي شرجي  
............ ............ ألعاب الوسخ  ............. ............. ............  
  ............ ............. ............. ............. ............ صور أخرى

عدوانية اتجاه االخوة                                  .    الصراع األخوي 1

مقبول.غ   1الرضاعة  محبوبة.غ  ............  خروف القدم  
 السوداء

  األبيض
2الرضاعة  خروف القدم  ............. محبوبة مقبول 

 السوداء
............  

مقبول.غ  العراك خروف القدم  األب ............. محبوبة 
  السوداء

محبوبة.غ  ............. مقبول الوزة األبيض   خروف القدم  
  السوداء

بولمق.غ  العربة محبوبة.غ  .............  خروف القدم  الرجل 
  السوداء

مقبول.غ  الحمل محبوبة.غ  .............    الصغار  األم 
  ............ ............. ............. ............. ............ صور أخرى

  عدوانية ضد الوالدان. 2 

  ............ ............. ............. ............. .............  ألعاب الوسخ
روف القدم خ الوالدين ............ محبوبة مقبول المعلف

  السوداء
  ............ ............. ............. ............ ............. صور أخرى

    ............. ............ ............ الواجهة
 الصراع األوديبي    ............ ............ في ما بعد

)األم المثالية(الحمار  قدم خروف ال المعزاة ............. محبوبة مقبول 
 السوداء
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 عدوان ضد الذاتموضوع الشعور بالذنب                                  . 3   

محبوبة. غ  ............ مقبولة.غ   العربة خروف القدم  الرجل 
  السوداء

............ مقبول الوزة محبوبة. غ   خروف القدم  األبيض 
  السوداء

محبوبة. غ  ............ مقبول  حفرة خروف القدم  األبيض 
  السوداء

موضع اللطخة 
 السوداء

مقبولة.غ   ............ ............ ............ ............ 

 اإلتجاه أمام الموضوع

 III .  دراسة الموضوع األوديبي   

  ............ األم  ............. محبوبة مقبول  القبلة
  ............ األب ............. محبوبة مقبول  الليل

مقبول.غ   حلم األبوي خروف القدم  األم ............. محبوبة 
  السوداء

مقبول.غ   حلم األموي خروف القدم  األم ............. محبوبة 
  السوداء

............. ............ صور إضافية  ............. ............. ............  
 IV .التبعية واإلستقاللية  . دراسة  موضوع تكميلي   

  ............ ............ ............. ............ ............  الرحيل
مقبول.غ   العربة محبوبة.غ ............  خروف القدم  الرجل  

  السوداء
............. ............. ............ صور إضافية  ............. ............  

 V.عالقات أخرى مع الوالد المغذي  

  الموضوع األب المغدي 
  ............ ............ ............ ............. ............  الصورة الفمية
مقبول.غ   السلم القصير   األبيض األب ............ محبوبة 
............ ............. ............. ............. ............ صور إضافية   

   أسئلة التوليف  

إنتساب مع 
  تقييم أساسي

  ............ ............ ............ ............ األب ألنه كبير 

  ............ ............ ............ ............ ............  )لماذا،من(

  عدم التقييم
خروف القدم 

السوداء والخروفة 
الصغيرة ألنها 

تريد القبض على 
 العصافير

............ ............ ............ ............  

مستقبل خ 
  PNق

مستقبله سوف 
 يذهب إلى أمه

............ ............ ............ ............  

  نوعية األماني للساحرة  
............ ............ ............ ............ الحليب   األمينة األولى   
  ............ ............ ............ ............ العشاء  األمينة الثانية
  ............ ............ ............ ............ الماء األمينة الثالثة

 
 

 



  تقديم الحاالت وعرض النتائج                                                                         الفصل الخامس 

 139

  
  :خروف القدم السوداءتحليل نتائج اختبار :رابعا

آيين يعكس المشاكل الجسيمة التي يعيشها المفحوص مع أمه، والتي ينتج عنها مشاكل 
بوضوح عن رغبته بأن يكون طفال وحيدا ) هاشمي(يعبر . مع أفراد آخرين من العائلة

ه لوالديه، وبأن يحتكر وحده حليب األم اللذيذ الطيب، ولكن وبما أن النواحي الفمية هي مأزمي
  . بتطرف عنده، تظهر مقنعة بإحباط عميق وشديد

يشير آيين هاشمي إلى ضعف كبير لألنا فالتماهيات التي قام بها خالل كل الرائز تؤكد 
في لوحة ( ذلك وخاصة التماهيات بخروف القدم السوداء التي لم تتجاوز تماهيين إثنين فقط 

ء لم يتم في اللوحات اآلخرى، وكذلك والمالحظ أن التماهي بخروف القدم السودا) 1الرضاعة 
فأنا هذا الصغير تغرق في  .هو ليس بطل اللوحات التي تعبر عن العدوانية والعقاب

المشاكل،فهو ينجح فعال ولكن بشكل سيء، في حل هذه المشكالت، أو على األقل في تخفيف 
حتكر لنفسه هذا القلق الالمحتمل الذي يشعر به وهو يعتبر أن عالقته بأمه جيدة حتى أنه ي

  .وبالتالي تبعيته لها وعدم إستقالليته . الحب
مرات باألب  3في أسئلة التفضيالت والتماهيات، يتماهى الهاشمي أربع مرات باألم و

نالحظ من هذه اإلختيارات أن التماهي لألم التي  ومرتين بالخروف األبيض و مرة للمعزاة،
لي فإن التماهي بها يحدث وفق أولية دفاعية مسماة هي رمز العطاء واإلشباع والحماية، وبالتا

بالتماهي بالمعتدي أي بالقوي، وهو نوع من قلب النزوة إلى الضد، مما يشير إلى رغبة 
المفحوص بالتعويض عن خوفه وقلقه وإحساسه بالعجز والقصور، وكذلك الحال بالنسبة 

ي و الخاصي في أن واحد، فاألب للتماهي باألب الذي يشير أحيانا إلى التماهي بالقوي الحام
يصادر السلطة، و يذكر الطفل في كل لحظة بعجزه وأن التماهي بالخرفان البيضاء الصغيرة 

  . هو تماهي هروبي لحماية نفسه من مشاعر الذنب المرتقبة ومن العقــاب المتوقع
ن كما نالحظ أن المفحوص ال يتحدث إال عن األكل، وعن رغبته بأن يأكل وحده و دو

تنافس فما يميز هذا اآليين هو سلبية المفحوص وغياب ديناميكية وفتوره و بطئه في كل 
شيء، وحذره من القيام بأي مجهود وحاجته الملحة إلى الحماية، وصعوبة الدراسة بالرغم من 

  .قدرته الجيدة على الفهم
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  خروف القدم السوداءربط تحليل مضمون المقابلة بنتائج اختباري الروشاخ و : خامسا

بعد التحليل كل من المقابلة النصف توجيهية بهدف البحث واختباري الروشاخ وخروف القدم 
السوداء تبين وجود نقاط مشتركة وأخرى مختلفة بين النتائج كما أن بعض النتائج قد عكسها تحليل 

عكسها إختبار الخروف  مضمون المقابلة ولم تعكسها اإلختبارات وحتى بين اإلختبارين هناك نتائج
القدم السوداء و لم يعكسها إختبار الروشاخ والعكس صحيح في كلى الحالتين وعليه يتبين أن 
المفحوص يعاني من قلق اضطراب داخلي في عالقته مع السلطة والوالدين، فهو يعاني من مشاكل 

لثورة ضد السلطة عالئقية أبوية ي صورة نشاط مقنع بين الخضوع دون أي نزعة للمعارضة أو ا
الوالدية ومشاكل عالئقية أمومية يستدل عنها بغياب الحركة األنثوية في بطاقة األمومة وكذلك ضيقا في 

هذه المعانات توضح ضمن اختبار الروشاخ وكذلك .اإلرتباط العائلي ضمن بطاقة العائلة وقلق التجزئة
الغيرة وفئة عدم تحمل اإلحباط وفئة  ضمن نتائج تحليل مضمون المقابلة في كل من فئة القلق وفئة

الحساس وفئة التقييم السلبي للذات موضوع الفئة هذا األخير الذي نتج عن نمط تربوي خاصي  اجالمز
وشديد والمبالي وفقير للعالقات العاطفية المشبعة وللتواصل التعبيري الضروري والذي خلقا من 

ختبار خروف القدم السوداء فلم يسجل شدة قلق معين ، أما في نتائج ابذاتهالمفحوص شخص عديم الثقة 
ولكن تم تسجيل أن المفحوص يعاني مشاكل جسيمة في عالقته مع أمه والتي ينتج عنها مشاكل مع 
أفراد آخرين، فهو يعاني إحباط عميق وشديد ولكنه مقنع في نواحي فمية مؤزمة فآيينه يشير إلى 

تي لم تتعدى اإلثنين للخروف القدم السوداء في لوحة ضعف كبير لالنا الذي يؤكد بتماهياته ال
أما في اللوحات األخرى وخاصة لوحات العدوانية والعقاب فلم يتم التماهي )  2الرضاعة  1الرضاعة (

بالخروف القدم السوداء إذن أناه يغرق في مشاكل فهو ينجح فعال ولكنه بشكل سيء أو على األقل في 
ل الذي يشعر به وهو بعتبر أن عالقته بأمه جيدة، حتى أنه يحتكر لنفسه التخفيف من القلق الال محتم

أما بالنسبة لنتائج اختبار الروشاخ فيوضح أن . هذا الحب، وبالتالي تبعيته لها وعدم إستقالليته
المفحوص يعاني من ضعف القدرة على ضبط إنفعاالته والسيطرة عليها خاصة مع إنعدام إستجابات 

ستجابات البشرية، وخضوعه لتغيرات المحيط نتيجة عدم إستثمارها على موضوعات اللونية وقلة اإل
ة، مما جعل المفحوص يعاني من صعوبات في اإلتصال يفعالة مع صوعبات ربط عالئقية وتقمص

وفي نتائج . اإلجتماعي ومشاركة اآلخرين وإهتمامه فقط بالمشكالت العملية الواضحة في الحياة اليومية
  .وفئة التبعية لآلخر والتردد ن المقابلة ضمن فئة الخوفتحليل مضمو
والقلق وإحساسه بالعجز الذي يرغب المفحوص التعويض عنه بتماهيه  بانعدام الثقة بذاتههذا الشعور

للمعتدي أي القوي وهو نوع من قلب النزوة إلى الضد كأولوية دفاعية، ضمن نتائج اختبار خروف 
إذ يتماهي المفحوص أربع مرات : خالل أسئلة التفضيالت والتماهيات التي يضهر من. القدم السوداء

مرات لألب و مرتين للخروف األبيض ومرة للمعزات وبالتالي نالحظ أن تماهيه لألم يحدث  03باألم و
وفق أولية دفاعية مسماة بالتماهي بالمعتدي، وأن تماهيه باألب الذي يشير إلى تماهي بالقوي الحامي 
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ويذكر الطفل في كل لحظة بعجزه، وتماهيه بالخرفان . ن واحد فاألب يصادر السلطةالخاصي في آ
البيضاء الصغيرة هو تماهي هروبي لحماية نفسه من مشاعر الذنب المرتقبة ومن العقاب المتوقع، 
الشيء الذي يجعل من المفحوص أن يكون سلبي وفاتر وبطئ في كل شيء وحذر من القيام بأي 

الملحة إلى الحماية، هذه الديناميكية تضهر في نتائج اختبار الروشاخ ككبت لردود مجهود مع حاجته 
األفعال اإلنفعالية في إطار نمط يميل لإلنطواء تغلبا على الحاجة الطفيلية للحب والحماية 

  . واألمن،وضمن نتائج تحليل مضمون المقابلة في فئة المعارضة نحو الذات وعدم التكيف مع األقران
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  ) ش(تقديم الحالة الخامسة : أوال
يبلغ المفحوص من العمر عشر سنوات، يقطن بالناحية الشرقية لمدينة ورقلة، يدرس بالسنة الخامسة 
ابتدائي يحتل المرتبة األولى ضمن ثالث إخوته بنت وولدان، عائلة المفحوص نووية تقطن بيت ميسور 

واألم ماكثة بالبيت األب غائب معظم الوقت ) مقاول(تماعي واالقتصادي جيد، األب عامل مستواه االج
  .عن البيت، وعالقته بأبنائه تتسم بالالمباالت

أهم المالحظات التي تم تسجيلها على المفحوص إثر تطبيق االختبارات وإجراء المقابلة النصف 
  . توجيهية بهدف البحث هو التردد

  يل مضمون المقابلة النصف توجيهية بهدف البحث نتائج تحل: ثانيا
  : في حضور المفحوص المقابلة مع االم

حتى أنه / 3.خوه هو اللي يقــولي كل شيء/ 2. مايحكيش معايا على ما يجرالو في المدرسة/ 1
/ 6. في الدار عاقل/ 5. ويتهرب من الضـرب/ 4.عندما يتحدث معي يتـردد ويريـد أن يبكي

/ 9. بصح في الشارع ولما يشوف زايد عليه يولي جن/ 8. ومايهدرش خالص /7.ويعس خاوتو
/ 12.الن اذنيـه خارجين/ 11.حتى أنه صحابو وقرانو مسميونو القرد/ 10. ونولي مانعرفوش

حتى أنه في المرة / 15. ومايعرفش صالحو/ 14. بصح ديما يرجعلهم/ 13. ونقولـو ماتلعبش معاهم
ولما / 18. وهو ماقالش/ 17. حسروه صحابو/ 16. ا أنه قد ضرب وأنهالماضية لوال خوه ما عرفن

يقول خوه ماعاودوش ضربــوه وال / 20. حب يقتلو لما هدرش/ 19. خبرني خوه قلت ألبوه
وألن هو ال يحكـي لوال أسمع من / 22. لكن دائما مشاكل تجيني منعند اللي انتاجو/ 21. حسروه
. وهناك أبناء عمو يلعب وهما كل صغار عليه/ 24.ا واسعـةيحـب دار جـداتو ألنه/ 23. آخرين

وهو ينضرب / 28.حتى نخليلو أثار على جسمو/ 27.والنهـي/ 26.أنـا ثاني زايدتو بالضـرب/ 25
/ 31.حتى أنه ال يحكي معايا/ 30. نقولو راك غير تعلم خاوتك الطبايع الشينين/ 29. كثر من خاوتو
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كل يوم أنا أمام هذه / 33. عليا باباهم ماعالبالوش بهذه المشاكلحتى أنا بزاف / 32. يخاف نضربو
ولوكان ما خوه ما نعرف / 35. مع أصحابو في الحي والشارع في المدرسة/ 34.المشاكل والمضايقات

نقولو خالص ضربتو ماتزيدشش عليه / 36. واش يصرالو وكي نحكي لباباه هو ثاني يحب يضربو
في حين هو كان / 40. وقافز عليك/ 39. ويقولو خوك خير منك /38. وهكذاك ويضربو/ 37. أنت

سنين لحد اآلن  08خير من خوه قبل وكان يواجب واجتماعي ويحس بيا ولكن ملي كان في عمره 
وهو ثاني بصح ما / 43. يحس بلي انفضل خاوتو اعليه/ 42. أصبح ال يحكي وال يقولي واش اللي بيه

  . و عمرووهو بلخف يبكي وتغيض/44.دخل روحو
لتلي المقابلة مع المفحوص في غياب األم والتي اتسمت بتردد المفحوص وحساسيته اتجاه   

  ".أنا دائما غالط، و أنا دائما مسؤول على ما يجري في البيت وبين اخوتي"معاملة والديه 
  

 

  
  :المرحلة الثانية – 2
  

النسبة المئوية 
   للفئات     

%  

  تواترالفئات
)ك(  

البعادا الفئات  ف  

%66.66 
  

20%   
20% 
 

04  
  

01  
01  

 

 43.  14. 11. 10: تقييم  سلبي للذات  •

 . 44: : مزاج حساس •

  17: تحمل عقاب  •
  
  

 

  
  دير ذات منخفضتق

      %13.65                 06= ك                                                                3=مج                   ف 
61.53%  

  
  

%38.46 
 
 

  
 

08   
  
  

05  
 
 
 

. 8. 1:  ميل للعزلة و المعارضة •

9 .13 .22. 30 .40 .41  
. 16. 15 عدم التكيف مع األقران •

21 .34  .24 
  

  النعزاللالميل 
 

 % 61,53             13= كـ                                                    2= مج              ف 
88.88 %  

  
  

11.11 %  
 

16  
  
  

02  
 

ي و األسـلوب القاسـي و   هالتعرض للنوا •
ــيل . 26. 25 20.19. 18. 12. 2 :التفض

27 .28 .29 .35 .36 .37 .38 .39 .42  

   33. 32التعرض للغياب األبوي  •
  

  معاملة الوالدين
  للمفحوص
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  40,90%                 18=كـ                                            2= ف   مج           
57.14 %  
46.85 % 

04  
03       

 23. 7. 6. 5 التبعیة  •
                                   31. 4. 3  والتردد الخوف •
 

 انعدام الثقة بالذات

 %15.90             07= كـ                                                 2= ف              مج 
  

  44= مج ت            
يتضمن تبويب وحدات نص المقابلةتحث فئات مندرجة ضمن أبعادمع : 05جدول 

  .تواترها و نسبتها المئوية
  

الذي يمثل تبويب وحدات )  05( إستنادا لتحليل مضمون المقابلة الموضح في الجدول رقم 
تحليلهـا من  نص المقابلة تحت فئات، تم تشكيلها تبعا لألبعاد البحث من جهة ولمحتوى المقابلة المراد

ابعاد ثالثة منها رئيسيـة وبعد تم تشكيله أثناء  4فئة مندرجة تحت  11جهة أخرى، نالحظ تشكيل 
حيث  % 13,63ذات منخفض بنسبة مؤية تعادل  تقديرالتحليل فالبعد الرئيسي تحدد موضوعه في 
حساس وفئة تحمل ، إلى جانب فئة المزاج ال % 66,66شمل كل من فئة التقيم السلبي للذات بنسبة 

و يلي ذلك بعد اإلنعزال و الميل لإلنطواء بنسبة  % 16,66اإلحباط بنسبتين متعادلتين تقدران بـ
وفئة عدم التكيف مع  % 61,53ويشمل فئة الميل لإلنعزال و المعارضة تجاه الذات بنسبة  % 29,54

 15.90بنسبة  الثقة بالذاتانعدام يلي ذلك بعد  % 38,46بنسبة ) عدوان من طرف أقرانه (األقران 
يلي ذلك بعد  % 42.85بنسبة  والتردد وفئة الخوف % 57.14ويشمل  فئة التبعية لالخر بنسبة   %

والذي يشمل فئة  % 40,90المعاملة الوالدية للمفحوص كبعد جديد لم بفترض له من قبل نسبة 
وفئة التعرض للغياب األبوي  % 88,88التعرض للنواهي واألسلوب القاسي والتفضيل األخوي بنسبة 

  .% 11,11بنسبة 
  :المرحلة الثالثة – 3

يتضح من المرحلتين السابقتين لتحليل مضمون المقابلة أن المفحوص يشعر بقيمة ذات   
لعقاب واأللم، هذه القيمة التي تكونت من النمط لمنخفضة قد يفصح عنهاالمزاج الحساس ودرجة تحمله 

القات العاطفية المشبعة وللتواصل التعبيري الضروري، فتعرض المفحوص التربوي المتشدد الفقير للع
لمعاملة الوالدين القاسية سواءا في شكل عقابي جسدي متكرر بالضرب أو في شكل تعليق يلبي أو 

واالخرين وبالتالي صعب عليه بناء  بذاتهتفضيل بين اإلخوة أو لغياب أبوي جعل المفحوص عديم الثقة 
جسمه ولذاته قد تفصح عنها شعور بالدونية التي خلقها االسلوب التربوي والنقد الجارح صورة ايجابية ل

محاوال تجنب كل ما يظهر مساوئه لالخرين في . له، يظهر ذلك من خالل التقييم السلبي لذاته ولجسمه
لمحبطة طابع يميل للعزلة هيابا للمواجهة مواقف الحياة لعدم قدرته على تحمل المزيد من الوضعيات ا

  .فحتى حبه لمساعدة االخرين يهدف الى جلب اهتمامهم واشباع حاجاتهم العاطفية
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ونتيجة التبعية المفروضة للوالدين بسبب االسلوب القاسي الناهي تولدت لدى المفحوص 
حال دون تأكيده لذاته فعدوانيته تتوجه نحو الوالدين في شكل  بانعدام الثقة بالذاتعدوانية،فاحساسة 

وجداني اتجاههما تأرجح بين حبهما تارة وكرههما تارة اخرى تعبيرا عن رفضه وسلوكاتهم  تناقض
ة والقاسية غير المشجعة على تحقيق استقالليته حيث شكل منهما نماذج تقمصية لالتربوية غير العاد

حساسية، (سلبية صعبة االستدخال من ما عرقل عملية التخلي عن الموضوعات الوالدية الطفولية 
كما تتضح معارضة المفحوص لذاته كشكل عدوانية ال شعورية موجهة نحو ذاته ) بكاء،تبعية لالخر 

من خالل حاجاته للعقاب كاشباع نفسي وتخلصا من مشاعر ذنب مؤلمة والتي قد ترتبط بعقدة الخصاء 
  .التي لم تخضع للتسوية وبهذا يتجسد الطابع المازوشي للتصرف المفحوص

االعالئقي للمفحوص وخاصة مع اقرانه محدود، تجنبا لالحباط، ولعدم  رتباطوعليه قد اصبح اال
من، جعله غير الشعور بشخصيته جعله يميل لالنطواء والعزلة مياال للحياة الداخلية ولعدم شعوره باأل

قادر على اقامة عالقات حميمية واقرانه رغم ذلك فهو يحقق نجاحا دراسيا قد يكون دفاعا ضد دونيته 
  ؤلمة رغبة في تحقيق ذاته واستقالليته   الم
  
  

  :نتائج إختبار الرور شاخ : ثالثا 
  :تقديم بروتوكول الرور شاخ  – 1

  تقدير االستجابات
  المكان  العوامل المحددة  المحتوى  الشائعات البطاقات التحقيق

 
  )ب ( 
 )ب ( 

  + ش 
 + ش 

  ك
 ك

  كل 
 كل

  " 21زمن الرجع  Iالبطاقة 
   ^فحص ^ 

  رأس  وحش ،
  "30وحش كامل 

 
  شيء
 شيء

  + ش 
 + ش 

  ف 
 ف

  في الوسط 
 في الوسط

  " 30زمن الرجع  IIالبطاقة 
^ vركبة فضائیة م

  "60غواصة

 
  تشريح

 )ب ( 

  + ش 
  +لش 

  ك
 ج

 كل األحمر 
  " 30زمن الرجع  IIIالبطاقة 

 ^v 60جهاز هضمي شرير"  
  

 

  إنسان 
  إنسان
 نبات

  ح ساكنة
  ح ب
 +ش 

  ك
  ك
 ج

  كل الصورة 

  " 50زمن الرجع  IVالبطاقة 
 ^v  رجل قاعد في كرسي

  يدة ررجل يمشي وراءه ج
120 "  

 شائع
  يح
 يح

  + ش 
 + ش 

  ك
 ك

  كل 
الكل خاصة لما ننزع الجزء 

 السفلي و الجزء العلوي 

  " 10زمن الرجع  Vالبطاقة 
   ^v < خفاش  

  زوج لفاعي السقين في بعضهم 



  تقديم الحاالت وعرض النتائج                                                                         الفصل الخامس 

 146

60 "  

 
  شيء
 شيء

  +ش 
 +ش 

  ج
 ك

  في الفوق
  الكل

  " 45زمن الرجع  VIالبطاقة 
   ^v ^   ع الماء من لط اللي

  "60تمثال  ، ھنا فوارة

  ك ف  +ش   شيء 
في الوسط نجلس فيه و على 

 الجانبين نضع أيدينا 

  " 36زمن الرجع  VIIالبطاقة 
 ^v  أريكة  

35 "  

 كل الصورة   ك  + ش   شيء 
  " 45زمن الرجع VIIIالبطاقة 

 ^v   ^ v يضحك"لم أعرف"  
  "  120كرسي تاع أمير 

  البرتقالي  ك  +ش   )ب ج (  
 الفراغ 

  " 30زمن الرجع  IXالبطاقة 
 ^v  ^ اذني شرير عينه رأسه  

60 "  

 
  )ب ( 
  )ب ج ( 

  +ش 
  +ش 

  ك
  ج
  

 األزرق 

  " 1زمن الرجع  Xالبطاقة 
  شريرة يديها^ 

60  "  
  رة و الوحشألنها الشري   X - I البطاقتان المرفوضتان: االختبار التفصيلي

  .لأللوان، األريكة تريح VIII – VIIالبطاقتان المفظلتان /                    
  
  تفسير البروتوكول  –2
  التفسير الكمي – 2-1
  psycho grammeالبسيكو غرام  2-1-1

   إستجابة R  = (18( عدد اإلستجابات 
  T/R = (30 +"60 +"60 +"120+"60+"60 +"53+"120+"60"+"60= 665   =13.94(متوسط زمن االستجابة  

                                                            18                                   18                              
  :التقديرات المكانية

          11x 100    =61.11%               11= ك        
                             18          

    % 04100x    =22.22              04= ج 
                           18  

  00100x        =00%            00= جح 
           18    

   x100   =13.88% 0.5+02= ف          01= ك ف       01= ، ك  0.5+02= ف 
  18                                             18= المجموع  

   نمط المقاربة                 
  ج   جج   كاسلوب معالجة الفحوص هو 

  :تقديرات العوامل المحددة                             تقدير المحتوى
  x  100   =22.22% 04=    %ب         00=ب    x 100   =70% 3.5+ 7=  %+ ش      07+ = ش     
  18                                                    15                         01=  -ش 
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  04) = ب(         % x 100  =83.33 15=     %ش      07=  +ش 
         02=   بج                            18                                   

  02= حب      
   

  x 100 =11.11% 02= %حي      02= حي                                                     01=  شل
   18                 00=  حيج             1.5=  3= 0.3+1.2+1.1= مج         01=  لش
                     2        2                        00=  ل 

  01=  تشر                                                             
    00=  نب                                                        00= شظ 
   00= طبيع  =                                مج ظ            00=  ظ   

  00= معم                                                      00= ظ ش 
                            00= شيء                        02=   حب   = TRIالحميم نمط الرجع 

   00= نار                        1.5مج ل                                 
   00= جغ                 x 100     =5.55% 01 =   %شاء  = .. شاء

  % x 100   =11.11 0+0+1+1: معادلة القلق                                18                                 
                                                                                            18   

        
  IV: البطاقةصدمة اللون االسود في                                                                  

 
 

  
  التفسير الكيفي  - 2
  :الهيكل الفكري 2-1
  :إنتاجية المفحوص – 2-1-1

إستجابة قد يعود ذلك إلى  30إستجابة تبدو أنها منخفضة مقارنة بالمعدل  18أنتج المفحوص   
  .عامل السن أو المستوى الثقافي

  .التحفظ و الحذر قد يفسر بدرجة من 1 <"  94 ,36أما عن متوسط زمن اإلستجابة فقدر بـ 
  :نمط المقارنة  2-2-1-2

، ج، جج، ف أن المفحوص يعالج مواقف الحيـاة بصورة كليـة كيبين نمـط المقاربة   
الدالة على مستوى أعلى من الطموحات أثر من القدرات أما عن قلة  % 11 ,61=  %لنسبـة ك

فقد تعبر عن كبت )  % 55 - % 45( مقارنة بالمعدل  % 22 ,22=  %اإلستجابات الجزئية ج 
 ,13=  %الجزئيات وعدم إرتياح الفرد و ميله للمعارضة حسب نسبة ف  نثر مكوميل للعموميات أ

88 %   
  :دراسة الذكاء – 2-2-1-3

فقد تدل  2= وعدد حب % 11 ,61= %للمفحوص ذكاء متوسط له قابلية للتجريد لنسبة ك   
قد تعبر عن ضعف في القدرة على المالحظة ف % 70=  %مراقبة ضعيفة للتفكير أما نسبة ش 
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والتتابع المتفكك ونمط مقاربة ثري نسبيا مع نسبة  % 50 < % 11 ,11والتركيز ورغم نسبة حي 
قد يدل على مشكل في اإلرتباط بالواقع أنخفاض، مع ال مباالت للمألوف، والعجز  % 5,55الشائعات 

  .عن رؤيته 
  :الهيكل العاطفي -2-2-2
   :لطبع والمزاجا -2-2-2-1

لمجيشير نمط الرجع الحميم للمفحوص       
حب
.

  =
5,1

 %إلى نمط إنطوائي مختلط، أما نسبة ل  02

  تدل على إنطواء المفحوص  30% < % 8,33
  :المراقبة -2-2-2-2

عوبة في خفض يتضح أن المفحوص ضعيف القدرة على ضبط إنفعاله والسيطرة عليها مع ص  
ش ل مع عدم وجود ك ل محضة، كما قد تدل إستجابة ف على المعارضة مع = روابط عالئيقية لش 

دليل على المعارضة تتجه نحو الذات وإلى إفتقار المفحوص إلى الثقة  5 ,1= و مج ل  2= حب 
  .بنفسه

  
  
  
  
  
  
  :التكيف اإلجتماعي و اإلتصال البشري -2-2-3

لدى المفحوص على صعوبة في التكيف  % 55 ,5=  %منخفضة شاء تعبر نسبة الشائعات ال  
على نقص الحس  % 22 ,22=  %مع الواقع وكذلك في مشاركة أفكار اآلخرين كما إنخفاض نسبة ح 

العملي مع صعوبة في التكيف اإلجتماعي، وقد دعم ذلك طابع المفحوص المائل لإلنطواء، مع إهتمام 
  .بشكل مفرط % 20 > % 22 ,22=  %نسبة ب المفحوص باآلخرين وهذا تؤكده 

  :النقاط الحساسة -2-2-4
 0=ب > 2= و بج  2= من العالمات الدالة على نقاط حساسة بشخصية المفحوص عدد حب   

  التي تدل على قلق إضطراب داخلي، مع عدم إنعدام إستجابات ظ التظليلية  IVوصدمة البطاقة 
  :التفسير الديناميكي – 3

  : بطاقة الدخول في وضعية جديدة و قلق من فقدان الموضوع :ولىالبطاقة األ
تدل إستجابات البشرية دون الحركة على بحث قلقي للعالقات البشرية أو مشكل في العالقات           

  وهي البطاقة المرفوضة 
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ألبيض فقد يدل بطاقة العدوانية وقلق إتجاه األحداث البدائية انجذب المفحوص بالفراغ ا :البطاقة الثانية
على نزعات عدوانية مضادة ال شعورية فقد تكون موجه نحو الذات، كما يمثل الطبع المائل لإلنطواء 

  مع إستجابة الفراغ األبيض تدل على شعور الدونية كذلك غياب الشائعات يطرح مشكل 
  بطاقة التقمص و القلق تجاه الموقف األولي  :البطاقة الثالثة

الجزئية دليل على الخوف من من يحيطون بالمفحوص ومحتوى اإلستجابة اإلستجابة السفلى   
قد يكون تعبير عن مشاعر عدوانية إسقاطا لمشاعر مكبوتة نحو الناس، مع عدم الشعور " شرير"

  .باإلرتياح تجاه الذات واآلخرين
  :البطاقة األبوية و قلق اتجاه السلطة و األنا األعلى  :البطاقة الرابعة

ن رجع في هذه البطاقة توضح صدمة تجاه السلطة واألنا األعلى مع إستجابات إن طول زم  
بشرية توضح درجة إهتمام المفحوص باآلخرين وخاصة بالسلطة واألنا األعلى، فقد تعبر عن مشكل 

  في العالقة األبوية 
  :بطاقة صورة الذات و قلق إتجاه الحالة الوجدانية لألم  :البطاقة الخامسة

ملة الكبار له ارتياح الفرد لمعإألفاعي في هذه البطاقة دليل على عدم الثقة وعدم فإستجابة ا  
وإلى قبول المفحوص لسيطرة الوالدين عليه من الناحية العقلية والمادية، الشيء الذي قد يكون له مشكل 

  مع ذاته 
  : بطاقة الجنسية و قلق إتجاه إزدواجية الجنس :البطاقة السادسة

، وغياب التقسيمات ذات رعتباة تدل على إتجاه نحو السلطة مع الحاجة لإلإستجابة البطاق  
  الرمزية الجنسية مع غياب إستجابات التظليلية قد يدل على الكبت 

  :بطاقة األمومة و القلق إتجاه اإلنفصال عن األم :البطاقة السابعة
وثية قد يدل على وهي البطاقة المفضلة للمفحوص، بالرغم من غياب اإلحساس بالحركة األن  

   .مشكل عالئقية مع األم، قد تدل على الحاجة لألمن واإلحتماء و اإلرتياح
  :بطاقة التكيف العاطفي و قلق إتجاه الغرباء عن العائلة :البطاقة الثامنة

اإلستجابة اإلستفهامية واإلبتسامة مع زمن الرجع المطول وكذا غياب اإلستجابات الشائعة قد   
عتبار، بالرغم من تكيف العاطفي، فقد تدل إستجابة كرسي األمير على الحاجة لإليضهر مشكل في ال

  .أن البطاقة مفضلة ايضاً
  :قلق إتجاه دافع الموت :البطاقة التاسعة

إن غياب اإلستجابات اللونية وكذا اإلستجابات الشائعة قد تدل على صدمة اتجاه موضوعات   
  . يالحب الطفل

  :  العائلة و قلق تجاه التجزئة البطاقة :البطاقة العاشرة
إن قلة اإلستجابات في هذه البطاقة قد يدل على وجود ضيق في اإلرتباط العائلي، وإستجابة 

  شريرة قد تدل على العالقة مع األم وهي البطاقة المرفوضة 
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  :النتائج العامة

راب داخلي من خالل نتائج تطبيق إختبار الرور شاخ تبين أن المفحوص يعاني من قلق إضط  
ناتج عن عدم شعور المفحوص بالثقة واإلرتياح لمعاملة الكبار له وإلى قبوله السيطرة الوالدية عليه من 
الناحية العقلية والمادية، ويستدل على هذا بإستجابة األفاعي في بطاقة صورة الذات، فالمفحوص يعاني 

ة أمومية تتسم بالحاجة لألمن من مشاكل عالئقية أبوية تتسم بالخوف وكذلك من مشاكل عالئقي
  .واإلرتياح 

أما استجابة األشرار في بطاقة التقمص فهي تعبيرا لمشاعر عدوانية إسقاط لمشاعر مكبوته 
  .نحو الناس، مع عدم الشعور باإلرتياح تجاه الذات واآلخرين

تقاره إلى من جانب آخر تبرز عدوانية المفحوص في نزعات مضادة ال شعورياً تجاه الذات، وإلى إف
فلية للحب ط، فهو يميل لإلنطواء واإلنعزال تغلباً عن الدونية كما قد يدل على الحاجة البذاتهالثقة 

  .والحماية
   
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  جدول تحليلي بانورامي لمغامرات

  خروف القدم السوداء

Marie – Claire COSTES 
 

  م.شرف    :اسم الحالة -االخصائي النفساني         : الفحص تم من طرف -
  03/10/1994: تاريخ الميالد -               15/06/2004:      تاريخ الفحص -
  .البحث العلمي:        دافعية الفحص -
  .بدون مالحظة تذكر:    السلوك خالل الفحص -
   Q.I  :  111.) ذ.م( نتائج لإلختبارات أخرى  -
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   )االفتتاحية (تركيب الواجهة 

 

 

 

 

 

 

 

 

   تركيب العائلة الحقيقية                                   

 األب  مقاول -

  األم ماكثة بالبيت-
  .ضمن ولدين و بنت سنوات وهو البكر 09عمره الحالة  -
  سنوات  7األخ عمره    -
  .سنوات 03و األخت الصغيرة عمرها  -
  

   )الحكاية(أعد تسجل دور وسن وجنس كل من أبطال الرواية : نصيحة 
  .سطر ما إذا كان هناك عكس للصور األبوية •
 .سجل العائلة الحقيقية مع تسطير األعمار ورتبة الحالة •

 .  بين التمييز في تركيبة المجموعة •

 دراسة ديناميكية للبروتوكول

  األ ب

 األم

سنوات 3  
 ذكر
 

سنوات 6  
 ذكر
 

سنوات 5  
 أنثى
 

2الرضاعة   3  الحمار 1الرضاعة    

  5الحمل   6المعركة   الوزة  7معلف 

4التردد   



  تقديم الحاالت وعرض النتائج                                                                         الفصل الخامس 

 152

  
   تصوير ديناميكي للقصبة

.أبرز الصور المختارة مع ترتيبها اإلختياري في القصة  
 
 
 
 

 
  سة المواضیع الكبیرةدرا

عربة
 اللعب القذر   8لحفرة ا  9القبلة 

  12سلم قصير
 الليل 

   13الرحيل  الساحرة 

  11حلم األب   10حلم األم 
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 مالحظات التحقيق الحكاية عنوان الصورة

 
 التماهي اإلختيار الصورة

 3غير محبوبين أو 3-
  محبوبين 

 رد فعل العاطفي -
مقبولة غير  

 مقبولة
غير محبوب  المحبوب رقم

 رقم
 

 متماهى  
 غير

 متماهيا 
  تعبيرات الدفاعية  -
 .الميمزات -

 I.  دراسة موضوع الفمي  

1الرضاعة  خروف القدم  ............ محبوبة مقبول 
 السوداء

............  
2الرضاعة    األم االبيض ............ محبوبة مقبول 
خروف القدم  بال أحد ............ محبوبة مقبول الحمار

  السوداء
  بال احد األب ............ محبوبة مقبول التردد
حبوبةم مقبول الحمل   األم الرجل ............ 

  ............ ............. ............. ............. ............ صورة إضافية
  II .                             نمط سادي فميدراسة موضوع العدوانية 

  ............ ............. ............. ............ ............  العراك

خروف القدم  ............. محبوبة مقبول  الوزة
 الوزة السوداء

أو  جنس األب
 جنس األم

  ............ ............. ............. ............. ............  صورة إضافية
مقبول   المعلف خروف القدم  ............. محبوبة 

 السوداء
 النمط  سادي شرجي   بال أحد

............. محبوبة مقبول  ألعاب الوسخ   االبيض االب 
  ............ ............. ............. ............. ............  صور أخرى

 الصراع األخويعدوانية اتجاه االخوة                                  . 1 

محبوبة.غ  محبوبة مقبول  1الرضاعة  خروف القدم  
 السوداء

.............  
ألما األبيض ............. محبوبة مقبول  2الرضاعة    
خروف القدم  األبيض ............. محبوبة مقبول  العراك

  السوداء
خروف القدم  ............. محبوبة مقبول  الوزة

  الوزة السوداء
خروف القدم  ............. محبوبة مقبول  العربة

  الرجل السوداء
............. محبوبة مقبول  الحمل   األم الرجل 

  ............ ............. ............. ............. ............ صور أخرى
  عدوانية ضد الوالدان. 2 

  األبيض األب ............ محبوبة مقبول  ألعاب الوسخ
خروف القدم  ............ محبوبة مقبول  المعلف

 السوداء
  بال أحد

  ............ ............ ............ ............ ............  صور أخرى
  ............ ............ ............ ............ ............  الواجهة
 ............ ............ ............ ............ ............  الموضوع األوديبي الصراع األوديبي   ............ ............ ............ ............ ............ في ما بعد

األم (الحمار 
  )المثالية

خروف القدم  بال أحد ............ محبوبة مقبول
 السوداء
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 عدوان ضد الذاتموضوع الشعور بالذنب                                  . 3                                       

خروف القدم  ............ محبوبة مقبول  العربة
 السوداء

  الرجل
خروف القدم  ............ محبوبة مقبول  الوزة

 السوداء
  الوزة

  ........... بال أحد ............ محبوبة  مقبول  حفرة
موضع اللطخة 

  السوداء

مقبول ألنه حلم  مقبولة. غ 
بوجودها بعد ما 

 كانت غير موجودة 

............ ............ ............ 

 اإلتجاه أمام الموضوع

 III .  دراسة الموضوع األوديبي   

  صغيرة البيضاء االبيض محبوبة.غ  ............. مقبول.غ   القبلة
  بال أحد االبيض .............  محبوبة مقبول  الليل

خروف القدم  ............. محبوبة مقبول  حلم األبوي
 السوداء

............  
خروف القدم  ............. محبوبة مقبول  حلم األموي

 السوداء
............  

  ............ ............. ............. ............. ............ صور إضافية
 IV .التبعية أو اإلستقاللية. دراسة  موضوع تكميلي   

مقبول. غ  الرحيل محبوبة.غ  ............    بال أحد األبيض 
خروف القدم  ............. محبوبة مقبول  العربة

 السوداء
  الرجل

  ............ ............. ............. ............. ............ صور إضافية
 V.عالقات أخرى مع الوالد المغذي  

  الموضوع األب المغدي 
............. ............  الصورة الفمية  ............ ............ ............  
مقبول.غ   السلم القصير محبوبة.غ  ............    ............ االبيض 
  ............ ............. ............. ............. ............ صور إضافية

  أسئلة التوليف  

إنتساب مع 
  تقييم أساسي

الخروفة 
البيضاء ألنها 
 ترضع أمها

نه والحالب أل
أتى لهم بالحليب 

 والحشيش 

............ ............ ............  

  ............ ............ ............ ............ ............  )لماذا،من(
  عدم التقييم

خروف القدم 
السوداء ألنه 

 صغير

............ ............ ............ ............  

مستقبل خ 
  PNق

  ............ ............ ............ ............ سعيد

  نوعية األماني للساحرة  
  ............ األب ............ ............ ............  األمينة األولى
  ............ ............ ............ األم ............  األمينة الثانية
............ ............ أخواتي ............ ............ األمينة الثالثة   
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  :تحليل نتائج اختبار القدم السوداء:رابعا

سنوات، له طابع نكوصي، يتميز بتركيز فمي  09إن آيين شرف الذي يبلغ من العمر 
  والمطالبة العاطفية بأحد الوالدين 

صورة العراك والتي ادرك ضمنها على أن لوحة محبوبة، األولى هي  13اختار شرف 
الوالدين مجتمعين واألوالد سعداء، هذا النقد في وصف الصورة قد يعبر عن إخفاء التنافس األخوي 

  الذي عطل بسبب رقابة الوالدين، و الذي يعيشه المفحوص بشكل ضمني مع مشاعر ذنب قوية 
ات في لوحات غير محبوبة وهو يتماهى بالخروف األبيض ستة مرات من بينها ثالثة تماهي

تماهي هروبي يتوافق مع رفض تحمل المسؤولية، وفي نفس الوقت هو يحمي نفسه من مشاعر الذنب 
المرتقبة ومن العقاب المتوقع، وكذلك يحمي نفسه بوضع نفسه في موقع القوة والسلطة التي نجدها في 

ماهي لألب والقوى التي تعبر عن قلب تماهيته باألهل التي تظهر في اللوحات المحبوبة وذلك بالت
النزوت إلى الضد التي تشير إلى رغبة المفحوص بالتعويض عن خوفه وقلقه وإحساسه بالعجز 

، أن معظم اللوحات التي توحي بالعدوانية هي مصنفة ضمن "شرف " والقصور، والمالحظ ضمن آيين 
فمعظم تماهياته هي تماهيات الصور المحبوبة مع تماهي بالخروف األبيض وهو موقف هروبي، 

هروبية قد تكون سببها أحكام مسبقة أو أحكاما ثابة من المحيط العائلي التربوي ان العدوانية هي من 
سنوات و التي تحضى  03الجنس الخشن أوألن التنافس األخوي، خاصة من جهة االخت التي عمرها 

ده لوحة القبلة التي صنفت ضمن اللوحات بكل عطف وحنان األم واإلمتياز والتفضيل، الشيء الذي تؤك
الغير محبوبة والتي تشير إلى غيرة اوديبية حتمية، خاصة وأن المفحوص يتماهى بالخروف األبيض 
الصغير الذي عمره ثالث سنوات والذي هو حزين وينظر إلى إخوته يتعانقان ضمن ميكانيزم القلب 

  . إلى الضد
  :تائج اختباري الرور شاخ و خروف القدم السوداءربط تحليل مضمون المقابلة بن:  خامسا

بعد تحليل كل من المقابلة النصف توجيهية بهدف البحث وإختباري الرورشاخ وخروف القدم السوداء 
تبين وجود نقاط مشتركة وأخرى مختلفة نسبيا بين النتائج، كما أن بعض النتائج قد عكسها تحليل 

ات وحتى بين اإلختبارين هناك نتائج عكسها إختبار الخروف مضمون المقابلة و لم تعكسها اإلختبار
القدم السوداء ولم يعكسها إختبار الرورشاخ والعكس صحيح في كلى الحالتين وعليه يتبين أن 
المفحوص يعاني من قلق اضطراب داخلي ناتج عن عدم شعوره بالثقة واإلرتياح لمعاملة الكبار له 

ه من الناحية العقلية والمادية، ويستدل على هذه النتيجة بإستجابة وإلى قبوله السيطرة الوالدية علي
األفاعي في بطاقة صورة الذات ضمن نتائج اختبار الرورشاخ، أما ضمن نتائج اختبار الخروف القدم 
السوداء فنسجل أن المفحوص يعبر عن إخفاء تنافس أخوي الذي عطل بسبب رقابة الوالدين والذي 

ضمني مع مشاعر ذنب قوية التي يستدل عنها بإدراك المفحوص للوحة العراك يعيشه المفحوص بشكل 
 تقديرالمحبوبة على أن الوالدين مجتمعين واألوالد سعداء، وهي نتائج تحليل المضمون ضمن فئة ال
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 عنه السلبي للذات وفئة المزاج الحساس وفئة تحمل اإلحباط، إذن فمشاعر الذنب والقلق الداخلي ينتج
باألمن يستدل عليها في نتائج اختبار الرورشاخ على أن المفحوص يعاني من الشعور  دمخوف وعال

مشاكل عالئقية أبوية تتسم بالخوف وكذلك مشاكل عالئقية أمومية تتسم بالحاجة لألمن 
واإلرتياح،واإلستجابة األشرار في بطاقة التقمص التي تعبر عن مشاعر عدوانية إسقاطاً لمشاعر 

رتياح تجاه الذات واآلخرين، وفي نتائج إختبار الخروف القدم ناس مع عدم الشعور باإلمكبوته نحو ال
السوداء نجد أن المفحوص يحمي نفسه بوضع نفسه في موقع القوة والسلطة التي نجدها في تماهيته 
 باألهل التي تظهر في اللوحات المحبوبة وذلك بالتماهي لألب والقوي التي تعبر عن قلب النزوة إلى

الضد التي تشير إلى رغبة المفحوص بالتعويض عن خوفه وقلقه وإحساسه بالعجز والقصور، وفي 
الذي بانعدام الثقة بذاته نتائج تحليل المضمون ضمن فئة التبعية لآلخر وفئة الخوف، هذا الشعور 

فتقاره عدوانية، ذات نزعات مضادة ال شعورية تجاه الذات وذلك لإلعن طريق ال عليهيحاول التغلب 
فهو يميل لإلنطواء واإلنعزال تغلبا على دونيته كما تدل أيضا على الحاجة الطفولية  بذاتهإلى الثقة 

للحب و الحمياية حسب نتائج إختبار الرورشاخ، أما بالنسبة لنتائج إختبار خروف القدم السوداء فيبين 
وبة، مع تماهي بالخروف أن معظم اللوحات التي توحي بالعدوانية هي مصنفة ضمن الصور المحب

مرات تماهيات في لوحات غير  03األبيض فهو يتماهى بالخروف األبيض ستة مرات من بينها 
محبوبة وهو تماهي هروبي يتوافق مع رفض تحمل المسؤولية وفي نفس الوقت يحمي نفسه من 

بها أحكام مسبقة أو مشاعر الذنب المرتقبة و من العقاب المتوقع، هذه التماهيات الهروبية قد تكون سب
أحكام أحكام ثابتة من المحيط العائلي التربوي أن العدوانية هي من الجنس الخشن أو لسبب التنافس 

سنوات والتي تحضى بكل عطف وحنان األم  03األخوي خاصة من جهة األخت التي عمرها 
وحات الغير محبوبة التي صنفت ضمن الل" القبلة " واإلمتياز والتفضـيل ويستـدل على هذا بلوحـة 

بالخروف  –القبلة  –لوحة  فيوالتي تشير إلى غيرة أديبية حتمية وخاصة وأن المفحوص يتماهى 
سنوات الذي هو حزين بالنظر إلى إخوته يتعانقان ضمن ميكانيزم  03األبيض الصغير الذي عمره 

نطواء و فئة عدم لإلول إلنعزال الميل القلب إلى الضد، وفي نتائج تحليل مضمون المقابلة ضمن فئة
  .التكيف مع االقران، في عدوان موجه نحوه
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  )ف :( الحالة األولى 
هنا أمه ترضعه، والعتاريس آتين، واحد يشرب الماء واآلخر يرضع أمه وخروف   

القدم السوداء يأكل الحشيش، الرجل أتى لهم بالحشيش، العتاريس ينظرون إلى األم، التي 
ترضع أوالدها خروف القدم السوداء هو كذلك ضمن العتاريس لقد أتوا ليرضعوا أمهم، البطة 

بض العتروس وخروف القدم السوداء  وراء الحائط األمهات نائمات وأوالدهم اإلثنين تق
مستيقضون، إنهم يأكلون، أمه أتت إلى ولدها لتشده ألنهم لم يناموا خروف القدم السوداء ليس 
له أم هو نائم أماهاتهم باعوهم إلى رجل العربة ، هنا نار و حشيش والعتروس نائم ليس له 

والعتروس ينظر إليهم الكل نائم  ]...صمت، تردد ، نظرة خاطفة  [األب معاً أمه واألم و
العتروس نائم و األم و األم داخل اإلطار ضرب وكسر . والعتروس مستيقظ لم يريد النوم
  .الحيط باش يجيب ولد العتروس

  .العتروس فوق األب، ال هو فوق األم كي يأتي بالعصفورات يضعهم في قفص 
  .لم يجد أمه فهو يبكي ويطلب م الساحرة األم، األب، ثم إخوته هنا العتروس 
  )إ : ( الحالة الثانية 

أخوه الصغير األبيض راح للغابة ومن بعد جاء كلب يجري وراءه وهرب ودخل في 
حفرة تاع أرنب، لكن خرجلو ذيب من حفرة األرنب فهرب إلى دار الحمار، ثم هذا الحمار 

هار داه راح يحوس هو وياه على والديه، شافوه والديه، فخب دارو ولدو ورباه، واحد الن
ار، كي شافوه والديه قالوا للحمار شفت ولدهم، لحمار قالهم لم أراه وكذب Jروحو في دار الحم

الخروف أصبح يلعب مع ولد الحمار ولما رأى الكلب أتى  –وهو في دار الحمار –م Jعليه
ة ، فهربو إلى دار الحمار والحمار الكبير بدأ يصارع ليتعدى على الحمار بدأ يضربه بالحجار

في الكلب، ومن بعد جاء هذا الحمار الكبير لم ينم حتى يعس عليهم وأصبح الكلب يخاف من 
الحمار الكبير فذهب الكلب لعائلة الخروف وقال لهم أن ولدهم عند الحمار، وعندما أتوا كسرو 

دوهم في البيت، وإخوته يحوسو عليه لكن صاحبوا باب الحمار وخلّو الباب محلولة لكن لم يج
قالو له أختك ماتت فرجع إلى البيت لكن لم يمت أحد كي شافوه والديه هما هربوا وأخته 
ردوها ميته وهي راقدة ثم جائت أمه من األمام وأبوه من الخلف وحكموه، ولما رأى أبوه 

باش يقعد معاهم الخروف كي  ذهب يهرب ليأتي بالحمار و ابنه يسكن معهم ألنهم صحابوا
 كبر وشويه قتل الذئب و الكلب ألنه كان حاب يأكلوه كي كان صغير  
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   )ي :( الحالة الثالثة
كان يعيش في مزرعة خروف لونه أبيض وقليل من األسود ، حتى ولدت الخروفة   

مولنة عجالً صغيرا، ثم اشترى الفالح كبش وخروفين وكانت العجلة الصغيرة التي أمها 
باألبيض واألسود ترضعها دائما وكان الخرفان التي اشتراها الفالح ال توجد لهم أمهم ،حتى 
ماتت أمها، فإشترى الفالح معزة أخرى وأصبحت ترضع منها، ولكن الخروفين الصغيرين 
اللذان اشتراهما الفالح عندما يروى العجل التي ماتت أمها تشرب الحليب يتشوقون إلى 

التي ترضع ( ل معهم حتى أصبحو يعيشون مع بعضهم يأكلون مع األم الخروفة الشرب واألك
ويعيشون معهم بآمان فكان أم الخروفة والخروف األب يمشيان ) سنوات  05عمرها 

وعندما أتى نسر طائر من الجو ) األبناء و اآلباء ( معا،عندما يرون أوالدهم يذهبون إليهم 
وأبوه ) الملطخ باألسود ( ألبيض، واآلخر حزين على أخوه فنزل إلى العجل الصغير الملون با

الذي يدافع عنه غير موجود وحينما كان الخرفان نإمان، إستيقضت العجلة فرأى سكين فقفزت 
وصاحت ألمها، وذات يوم خرجوا من المزرعة فوجدوا مجاري مياه، فسقط فيه الخروف 

تى جاء الخروف الكبير أبوهم فبدأ يعوي األبيض وأراد اآلخر الملطخ باألسود أن يساعده ، ح
ويحاول كيف يجد حيلة يساعد بها الخروف الصغير حتى جاء الفالح وحمل األوالد الثالث 
وأصبح الخروف والكبش حزينين، وأصبحت إال العجلة الملطختة باألسود، فأصبحت تعيش 

ت تعوي في ظالم لوحدها وذات يوم خرجت حتى وجدت نفسها ساقطة في البئر، وبدأ
  .وتغوث

عندما اشترى الفالح الخروفين لكي يعيشان معا الخروف األسود الصغير وكان فرحا 
الخروف الملطخ وكذلك اشترى الخروف الكبير أبوهم فأصبح يتمنى ألمه السالمة وألبيه 

إلى درجة اصبح يلعب مع أبوه  وحتى مع العصافير يحمله فوق ضهره ويسلقه . السالمة
  .شجرة 

م دعا الخروف الصغير وذهب إلى غابة آخرى، حتى وجد خروف يطير قال وذات يو
له أي أمي ؟ أتمنى أن تعطي لي أمي فأتى له بأمه ألن أمه باعها الفالح وأصبحت وحدي 

  .وأصبحوا يعيشون في أمان بعد تحقيق األمنية . حتى أبوه و أخوته 
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  )ه :(  الحالة الرابعة
يرة تشرب الحليب واآلخرون آتون إليها، الحمار يشرب الصغير النعجة ترضع بنتها والصغ

الحليب، فالنعجة الصغيرة تشرب الحليب والكبيرة تشرب الماء وخروف القدم السوداء يبـول 
، فأتى الرجل يحمل الحشيش لنعاج والصغيرة يرضع أمهم، وهذا الرجل يدفق ]إني عطشان  [

والصغيرة أيضا، وخروف القدم السوداء نائم، خروف  الماء باش يشربوا الماء، النعاج الكبيرة
القدم السوداء تحكمه البطة والنعجة األخرى تنظر، النعج الكبيرة والصغيرة نائمة وخروف 

الخروف . القدم السوداء يبول، الكبش الكبير يصك والنعجة راقدة على التراب واألخرى واقفة
الحافلة هذه النعاج واقفة، النعجة حابطة في  األسود يلد وقاعد يشوف الرجل يحمل النعاج فوق

األم تنظر إلى ابنتها .الماء وحدها، هذا الخروف القدم السوداء يبوس األخر و األخر ينظر 
  .الراقدة إنها آتية إليها 

خروف القدم السوداء يمشي يأكل  ]األب لم يذكر  [النعجة تصعد بنتها فوق الشجرة 
  .ليب، العشاء، الماءالحشيش ثم طلب من الساحرة الح

  
  )ش :( الحالة الخامسة 

الخروفة تشرب حليب أمها ثم جاء أخواها يجرون ثم شربو الحليب، الخروفة 
تشرب من أمها واآلخرين يشربون الحليب، ثم أتى الحالب وأعطاهم الحليب واألب 
 أعطاهم الحشيش ثم أكلو الحشيش، حتى أتى نسر كبير وشد بفمه ذيل الكبش، الكبشين

صمت طويل ثم مواصلة ( –أمام لوحة اللعب القذر  -نائمين واآلخرين مستيقضين 
قفز الخروف الكبير وولده على الماء وكان الخروف الصغير نائم يحلم بأنه إشتراه ): القصة

ثم كبر أكثر  ]تنهد   [رجل ويحلم بأبوه وأمه وإخوته، ثم كان يحلم لما يكبر أي عندما يكبر
روف وصار ينطح بقرونه، ثم الكبشين الصغيرين يتحاضنان والكبش وذات يوم جاء الخ

الصغير غرق وصار يصيح، ثم مشى الكبش الصغير في الطريق طويلة وبعها طلع فوق أمه 
  .      وأخير أصبح مع أمه فوق الشجرة . ليطلع فوق الشجرة لجلب العصافير 



  :ملـخـص الـبحـث
تعد هذه المذكرة مساهمة في دراسة بعض سمات شخصية الطفل المعتدى عليه جسديا بالتكرار 

الشخصية، العدوان : من طرف أقرانه وتحتوي على إطار نظري تضمن مفاهيم البحث الجوهرية
لبحث االعتداء الجسدي بين األقران، ليحتوي اإلطار التطبيقي على وجه الخصوص على منهجية ا

المقابلة اإلكلينيكية النصف الموجهة بهدف البحث واختباري الرورشاخ : المعتمدة و أدوات مستخدمة
والخروف القدم السوداء اللذان طبق على خمس أطفال معتدى عليهم جسديا بالتكرار من طرف أقرانهم 

ل لالنعزال تقدير ذات منخفض ومي: األمر الذي سمح ببروز سمات شخصية أساسية والمتمثلة في
  .وانعدام الثقة بالذات

الشخصية، العدوان، االعتداء الجسدي من طرف األقران، الرورشاخ،خروف : الكلمات الحاكمة
 .القدم السوداء، تقدير الذات، االنعزال

RÉSUMÉ : 
Ce mémoire est une contribution à l’étude de certains traits de la 

personnalité de l’enfant victime d’agressions répétés par ses pairs. La partie 
théorique porte sur les concepts de la recherche : La personnalité- l’agression-  
l’agression physique entre les pairs. La partie pratique comprend en substance 
une présentation de la méthodologie, les outils d’investigation (entretien 
clinique- Rorschacha et patte noire), dont l’application sur cinq enfants agressés 
physiquement par répétition par ses pairs  a fait ressortir essentiellement les 
traits de personnalité suivants : faible estime de soi- tendance à l’isolement- 
manque de confiance en soi. 

Mots clef:   personnalité- agression- agression physique par les pairs – 
Rorschacha - patte noire- estime de soi- isolement. 
 
 
RÉSUMÉ: 

This memory is a contribution to study of certain features of the 
personality of the child victim of aggressions repeated by children of his age’s; 
the theoretical part relates to the concepts of research: the personality- the 
aggression- the physical aggression between the children of same age’s. The 
practical part includes/understands in substance a presentation of methodology, 
the tools for investigation (clinical interview- Rorschacha and black leg), whose 
application on five child attacked physically by repetition by children of his 
age’s, emphasized primarily the following features of personality: weak regard 
of oneself-tendency to isolation- lack of self- confidence. 

Key Words: Personality- aggression- physical aggression by children of 
same age’s - Rorschacha- black leg- weak regard of oneself- Isolation. 

 
   

  



  
  

 اإلهــــــداء 
  
  

 ءإلى كل من كان ورا. إلى من أنار أمامي الدرب الطويل و كان دافعا لي 
هذا العمل المتواضع بما فيه أبي الغالي غالوة كل ما يصدر منه من تصرف 
وسلوك و كالم و إصغاء، الذي جعلني أراى فيه أن العلم موجود في كل 

  مكان  و في كل حيز نشغره
  ت عاطفتها و حنانها كل من عرفها  ومن لم يعرفهاإلى أمي التي أحتضن

  .إلى اخوتي الذين أجدهم دائما إلى جانبي 
شاليف اللذان أجد فيهــم قمـة . بوعروج و ف .إلى كل من األستاذ ، هـ

  العطــاء و الحب و المساعدة
  حشفــة .كذلك إلى كــل األحباب واالصحـاب نذكـر من بينهــم ، ن

  بن عودة . غ  
شرود . بومعزة ، س . بومليط، س . لوزي، ك . حفصي ، م . بن زاهي ، د  .م 
نايت أالمارا   الذين اتسموا . بالح، ن.بيندير، ر.نوي، نوييات نصري عمار، ن.ح

بتشجيعاتهم المتواصلة  ومساندتهم الفعالة إلى كل فريق العمل بمصلحة طب 
كل زمالء العمل دون إستثناء األطفال بورقلة وكل فريق الدراسة بجامعة قسنطينة و
  وإلى كل طالب علم وباحث

  إلى كل ضحية تعاني مرارة اإلعتداء الصامت
  إلى كـل مساعـد يلتمـس الوسيلة للمسانـدة
  .أهـدي هــذا الجهـــد المـتــواضـع 

  
  
  
  



  
  
  
  
  

 كـلـمــة شــكــر 
 

    

 نصر الدين.طويجين ، م. بن مجاهد ، ن . ع: ( إلى كل من السادة   
على مساعدتهم وتشجيعاتهم المتواصلة ) بوعروج  و فايزة شاليف ،. األخضاري، هـ

  .والدائمة للمضي قدماً 
 شعيب و تجاني و بخلوف . شول و م. أ - : إلى كل من السادة 

  بن شامة قاضي األحداث بالمحكمة -                
  سماتي بمديرية التربية  - 
 نايت أالمارا   . ن - 

 .  مساعدتهم الفعالة على إهتمامهم  و
الهاشمي وإلى السيد كادي على مساعدته .ن.  إلى السيد مدير القطاع الصحي 

  وتفهمه 
  .بن مجاهد على مجهوداتها في إخراج هذا العمل معلوماتيا . إلى س

  .و كل من مكتب بن حمزة على مساعدته الالمحدودة 
  لمتواضع وجود إلى أولياء األطفال الذين بدونهم ما كان لهذا العمل ا
  . إلى هؤالء جميعا و غيرهم ممن نسيتهم و ما كان ينبغي

  
  

                                                               
  شـكـراً

  



  
  
  
  
  

 
 

 كـلـمــة شــكــر
 

    

إلى أستاذي الدكتور محمد شلبي تقديرا وعرفانا على تكريمه لي بقبول 
  .مله عبئ متابعة وقراءته وتصويبهاإلشراف على هذا البحث وتح

  .رواق على المناقشة األولية للموضوع. ع: إلى أستاذتي
قوادرية على تواضعه وجهده الذي ال يقدر بثمن و على قبوله . إلى أستاذي ع

  .ترأس  مناقشة هذا البحث  المتواضع
  .لوكيا على قبوله مناقشة هذا البحث المتواضع . إلى أستاذي ه
  .هاروني على قبوله مناقشة هذا البحث المتواضع .إلى أستاذي م

  .إلى هؤالء جميعا وغيرهم ممن نسيتهم وما كان ينبغي
  
  
  

  شـكـراً
  

  
  
  
  


