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  مقدمة    

تعتبر الصحة حالة اكتمال سالمة الفرد من الناحیة البدنیة و العقلیة والنفسیة 

االخر تأثیرا بحیث یؤثر كل جانب على  فاإلنسان وحدة نفس جسدیة ،واالجتماعیة

مباشرا على صحة الفرد  و سالمتھ الجسمیة و النفسیة في جمیع مراحل حیاتھ خاصة 

ترة انتقالیة حرجة ملیئة بالتغیرات الجسمیة و النفسیة مرحلة المراھقة بحیث تعتبر ف

الطارئة المتمثلة في النمو الجسمي الفیزیولوجي و النمو االنفعالي و العقلي و النفسي 

لكال الجنسین سواء ذكورا أو إناثا، مما یتسبب في حساسیة كبیرة اتجاه الجسد الذي 

اھق إلى سالمة جسمیة كافیة لتشكیل یعتبر واجھتھ االجتماعیة و التي یحتاج فیھا المر

على أنھا الصورة الذھنیة  ")1991( بروزینصورة سلیمة عن ذاتھ و كما یفسرھا 

السلبیة أو اإلیجابیة التي یكونھا الفرد عن ذاتھ و تعلن عن نفسھا من خالل مجموعة 

  )15،صR.perron ،1991.(من السلوكیات

األساسیة للسالمة النفسیة و العقلیة فإذا كانت السالمة الجسمیة تمثل الركیزة  

و ھي بدورھا تعرضت إلى خلل عضوي وظیفي و المتمثل في اإلعاقة الحركیة 

فسوف تتأزم بشكل كبیر نفسیة المراھق و قد تنعكس على صورتھ الذاتیة وعلى 

   ·معاشھ النفسي

  :ویحتوي بحثنا ھذا على جانبین األول نظري والثاني تطبیقي

  :الجانب النظري -1

ففیما یخص الفصل األول فقد تعرضنا فیھ لدراسة  ،حیث یحتوي على ثالثة فصول 

أما الفصل الثاني فیخص المراھقة و  ،···مفصلة عن صورة الذات بمفھومھا الواسع

و في الفصل الثالث تعرضنا  ،أنواعھا واھم مشكالتھا ،أھم التغیرات المصاحبة لھا

    ·واھم أسبابھا أنواعھا ،فیھ لمفھوم اإلعاقة الحركیة

  :الجانب التطبیقي -2
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خصصنا الفصل األول منھ لمنھجیة البحث حیث حددنا فیھ  ،یحتوي على فصلین 

مكان ومجموعة البحث واھم األدوات المستعملة و المتمثلة في المقابلة  ،منھج البحث

العیادیة و اختبار الرورشاخ ثم الفصل الثاني والذي خصص لعرض و تحلیل 

  ت التي أجریتالمقابال

 ·صل إلیھا ثم مناقشة فرضیات البحثحمع الحاالت  واھم  النتائج المت



  :ملخص البحث

موضوع بحثنا ھو صورة الذات لدى مراھق معاق حركیا و ھدف ھذا البحث ھو 

الكشف عن طبیعة ھذه الصورة الذاتیة و تسلیط الضوء على شریحة من المجتمع أال وھي 

فئة المعاقین حركیا و معاشھم النفسي في ھذا السن الحرج وھو سن المراھقة، وقمنا بدراسة 

  :اإلشكالیة التالیة صیاغة من اانطالقھذا الموضوع 

كیف تظھر من خالل المقابلة الذات لدى المراھق المعاق حركیا و ـ ما طبیعة صورة

  العیادیة و إختبار الرورشاخ؟ 

  :ما یلي افترضناومن خالل صیاغة اإلشكالیة 

  صورة الجسد اختالل - 

   سوء التوافق العالئقي - 

نظري و الثاني تطبیقي، أما فیما یخص حیث تناولنا في بحثنا ھذا جانبین األول 

الثاني خصص لدراسة المراھقة و الجانب النظري فقسم لثالث فصول، األول لصورة الذات 

  أما الفصل الثالث و األخیر فقد تناولنا فیھ اإلعاقة الحركیة 

أما فیما یخص الجانب التطبیقي فیحتوي على فصلین، األول منھ خصص لمنھجیة 

  البحث  

الثاني منھ خصص لعرض وتحلیل نتائج المقابالت العیادیة و بروتوكوالت أما    

الرورشاخ و ختمنا بحثنا بمناقشة الفرضیة المعتمدة في البحث حیث توصلنا إلى النتائج 

الصورة التي یكونھا المراھق عن ذاتھ سلبیة و ظھرت من خالل المقابلة العیادیة و  :التالیة

  :بـ  إختبار الرورشاخ في تمیزھما

  إختالل صورة الجسد  -  

   .سوء التوافق العالئقي - 
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  :إشكالیة البحثتحدید 

التقییم االیجابي للفرد یعتبر مؤشر من مؤشرات الصحة النفسیة فإذا كان 

تقییمھ لذاتھ سلبیا فھذا سوف یؤثر علیھا خاصة في مرحلة المراھقة التي تمثل فترة 

االقتراب من النضج الجسمي و العقلي و النفسي و االجتماعي كما یشیر إلیھا 

ة البحث عن الذات وإنما ھي نوع من أنواع الصراع الجدلي على  أنھا فتر اریكسون

 )27ص، 2000ح.محمد ادم·(مع المجتمع و مع الظروف الداخلیة والخارجیة

حیث یبدي المراھق في ھذه الفترة اھتمام بالغ بمظھره الخارجي وجسده الذي  

ة ھذا وسالمتھ النفسیة ترتبط بسالم ،یعتبر واجھة اجتماعیة ونوع من إثبات للذات

وفي حالة تعرضھ لعجز ما كاإلعاقة الحركیة والتي تمثل حالة  ·الجسد من أي علة

من عدم القدرة على تلبیة الفرد لمتطلبات أداء دوره الطبیعي في الحیاة وذلك نتیجة 

إذن  ·إصابة أو خلل في أداء الوظائف الفیزیولوجیة أو السیكولوجیة في الحیاة

  :اليإشكالیة بحثنا نلخصھا في الت

 ؟ما طبیعة صورة الذات لدى المراھق المعاق حركیا

  وكیف تظھر من خالل المقابلة العیادیة واختبار الرورشاخ؟

  :فرضیة البحث تحدید

 :لدراسة اإلشكالیة المطروحة نفترض ما یلي

نفترض أن تكون صورة المراھق المعاق حركیا عن ذاتھ سلبیة و التي تظھر من 

  :ابلة العیادیة و إختبار الرورشاخ بتمیزھما بما یليخالل المق

 -ورة الجسداختالل ص 

  ـ سوء التوافق العالئقي
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  :دوافع البحثـ 

الدافع الذي دفع بنا لدراسة ھذا الموضوع ھو أن المراھقة بشكل خاص یمر 

             بھا الفرد كمرحلة من مراحل عمره ملیئة باألزمات و التغیرات الفیزیولوجیة 

و التناقضات النفسیة و من خالل ھذا یمكن دراسة المراھق المعاق و إلى أي مدى 

  ·یمكن أن تؤثر مدى إعاقتھ على صورة الذات لدیھ

إن للمراھق حین وصولھ لمرحلة المراھقة تأثیر على صورة الذات لدیھ 

  فكیف إذا كان یعاني إعاقة حركیة؟ 

دراسة بسیكولوجیة معمقة ونحن أیضا إن ھذه الفئة من المجتمع تحتاج إلى 

  ·األولى بھا باعتبارنا كأخصائیین نفسانیین وكباحثین

  :ـ أھداف البحث

أو دراسة تكمن في الھدف الذي یرمي إلي تحقیقھ وھذا إن أھمیة أي بحث 

وكشف  البحث ھدفھ ھو معرفة أثر اإلعاقة الحركیة على المعاش النفسي للمراھق

ذاتھ بتسلیط الضوء على شریحة عریضة من  طبیعة الصورة التي یشكلھا عن

المجتمع وھي فئة المعاقین حركیا و تعایشھم باإلعاقة في ھذا السن الحرج أال وھو 

   ·المراھقة

  ·ـ اإلجابة على إشكالیة البحث

ـ تسلیط الضوء على شریحة من المجتمع تحتاج إلى عنایة معنویة ومادیة و تكفل 

  ·طبي و نفسي مكثف ومستمر
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  :مفاھیم اإلجرائیةـ ال

  :ـ صورة الذات

ھو انطباع الذي یحصل علیھ الفرد عن ذاتھ من خالل انعكاسات أراء 

   ·األخرین و استجاباتھم

  :ـ المراھقة

وسیكولوجي  فیزیولوجيھي مرحلة من المراحل العمریة یطرأ علیھا تحول 

  ·الرشد، تبدأ عند نھایة مرحلة الطفولة و تنتھي عند بدایة مرحلة يو إجتماع

  :ـ اإلعاقة الحركیة

یتسبب في عدم إمكانیة الفرد القیام بالوظائف الجسمیة أو الحركیة  زجھي ع

العادیة و التي تمس العضالت أو العظام أو المفاصل و تكون كنتیجة لحادث أو 

  ·مرض أو خلقیة
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  تمھید: 

إن الذات تنمو عبر الزمن و یتعلق نموھا باألدوار المختلفة و المتنوعة التي 

یلعبھا الفرد طول حیاتھ، فھذه األدوار تھیئ الفرصة الن یكتشف الفرد نفسھ أي من 

  ھو؟ 

  فیتصرف بالشكل الذي یرید أن یكون علیھ فیكتسب رضا و تقدیر األخرین

ة صادقة عن نفسھ لتتكون في األخیر صورة عن وھذا ما یدفع الرد بأن ینمي صور

 ·الذات وھذا ما سوف نتطرق لھ في ھذا الفصل وھو صورة الذات
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 مفھوم الصورة  -1 

 لغة: -1-1

الصفة یقال صورة األخر  ،رة جمع صور بمعنى الشكل على ما یصوروالص
 ·أي الصفة

 -·صوره بمعنى یجعل لھ صورة و شكال و نفسھ   

  :اصطالحا -1-2

تبقى الصورة شيء  ،لصورة ھي التصویر أو التمثل الذھني لشيء غائبا 

إنھا الصورة الوھمیة للشيء و غالب األحیان الصورة ھي تألیف أو  ،من الملموس

انطالقا من ذكریات مختلفة تحت ھذا الشكل تظھر غالبا  إبداع أصلي مھیأ  خلق أو 

  )134ص،N. Silamy) ،1991 ·في األحالم

اثان  "أن الصورة الھوامیة تتشكل عن طریق التنشئة ویرى یونغ جون

االجتماعیة وھي عملیة إدماج للتراث الثقافي في تكوینھ و توریثھ إیاه أي أن 

درب على طرق التفكیر و یت ،الشخص یتعلم السلوك في المجتمع الذي ینتسب إلیھ

یعرف السائد و غرس المعتقدات و األسالیب فال یستطیع التخلص منھا ألنھ ال 

و ألنھ قد شب علیھا و تكون بدورھا قد تغلغلت في نفسھ و أضحت من  غیرھا

فالتنشئة االجتماعیة ھي عملیة تربیة و تعلیم و ترتكز على  ·مكونات شخصیتھ

ضبط سلوك الفرد و ذلك بالثواب و العقاب وكفھ عن األعمال التي ال یتقبلھا 

   ·قة مع الثقافة التي یعیشھاالمجتمع و تشجیعھ على ما یرضاه حتى تكون متواف

   )224ص،1983،حسین السعاتي .س(

   :مفھوم الذات -2

                  soi في اللغة ذات الشيء نفسھ وعینھ وجوھره و یقابلھا بالفرنسیة    
  Self  و باالنجلیزیة

    )18ص،1996،خیر هللا .س(·الثقة بالنفس ،الثقة بالذات
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ات فھي التكوین المعرفي المنظم الموحد لمجموعة أما المفھوم االصطالحي للذـ  

و التصورات  و تشمل المدركات ،األفكار و التصورات التي یشكلھا الفرد عن نفسھ

التي تحدد خصائص الذات كما تنعكس إجرائیا في وصف الفرد لذاتھ كما یتصورھا 

لشخص و المدركات و التصورات التي تحدد الصورة المثالیة ل ،ھو الذات المدركة

المدركات و التصورات التي یعتقد أن  ،الذي یود أن یكون وھي الذات المثالیة

االجتماعي من اآلخرین  اآلخرین یتصورونھا و التي یمثلھا الفرد من خالل التفاعل

   )83ص،1998زھران .ح( ·االجتماعیة وھي الذات

دي وظیفة أن الذات نظام إدراكي متعلم یؤ )1943( فكتور شارل ریمي ویرى      

  ·على أساس إدراك الفرد لذاتھ على أنھا موضوع

الذات ھي أن یشعر الفرد أن لھ ذاتا خاصة  )1996( إوارت فرنون فلیب ویرى

ذات مركبة من أجزاء كثیرة ویجمعھا إحساس الفرد  تتمایز عن سواھا وھي
   )20ص ،نفس المرجع·(بالكینونة

د منظمة تتعلق لیس فقط بالشعور أو الذات حسبھ ھي الوحدة الج  یونغ جوناثان أما
الفرد كشخص واعي أو األنا أو الشخصیة  ،الالشعور بل أیضا متعلقة بھدف الحیاة

   )640،صSilamy) N · ،1983  بھویتھ و استمرار یتھ و صورتھأو وعي الفرد 

  مراحل نمو الذات:  -3

یرى جوردن البورت أن المعیار الوحید الصادق لوجودنا الشخصي ھو 

    حساسنا بذاتنا لھذا تمر الذات في نموھا بالمراحل التالیة و التي تبدأ من المیالد إ

  و حتى سن الرشد و ھي:
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  اإلحساس بالذات الجسمیة: -3-1

من المیالد إلى السنة األولى من العمر و تتألف الذات من اإلحساسات 

لذات ینمو كذلك من الجسمیة سواء كانت تشعر باللذة أو األلم كما أن اإلحساس با

   ·االحباطات المتكررة التي تصدر عن العالم الخارجي

  اإلحساس بھویة الذات: -3-2

الھویة الشخصیة تنمو تدریجیا عند الطفل نتیجة  في السنة الثانیة من العمر،

لما یطلق علیھ من اسم و ما یرتدیھ من ملبس و شعوره بانتمائھ إلى بیئتھ تمیزه عن 

  ·طریق التفاعل االجتماعيغیره و كذلك عن 

  اإلحساس بتقدیر الذات: -3-3

الطفل ھنا یسعى إلى االستقالل و ذلك بمخالفة  حوالي السنة الثالثة من العمر،

األوامر حیث یحاول أن یعتمد على نفسھ للقیام ببعض األعمال و إذا ما واجھھ عائقا 

ك یتطور لدیھ فھو یعتبره موجھا نحو تقدیر الذات ألنھ یشعره بضعفھ و بذل

  ·اإلحساس بالذات و فرض شخصیتھ على اآلخرین

  اإلحساس بامتدادات الذات: -3-4

في السنة الرابعة من العمر، تمتد الذات لتشمل على األشیاء الخارجیة الوثیقة 

حیث یدفعھ التعلم إلى تقدیر ما یحبھ و یملكھ من أشیاء مھمة في  ،الصلة بالطفل

  ·حیاتھ كاأللعاب مثال

  اإلحساس ببروز صورة الذات: -3-5

من أربع إلى ست سنوات في ھذه المرحلة ینمي الطفل الضمیر الذي یكون 

فمن خالل التفاعل االجتماعي یحدد الطفل سلوكھ  ،بمثابة اإلطار الرجعي لذاتھ
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و ما ھو متوقع منھ و بھذا تبدأ الذات المثالیة في الظھور عن  ،العقلي و تصرفاتھ

  ·طریق التقمص

  اإلحساس بنمو الذات المنطقیة العقلیة: -3-6

من ست سنوات إلى اثني عشرة سنة، الطفل في ھذه المرحلة یوفق بین 

متطلبات الذات و مقتضیات الواقع و ذلك عن طریق التفكیر المنطقي و البناء 

للوصول إلى حل للصعوبات التي تحول دون تكیفھ للظروف المتغیرة و إذا فشل في 

  ·نھ یلجا إلى تبریرات منطقیة حفاظا على الذاتإیجاد الحلول فا

  الذات المتمیزة: -3-7

من اثني عشرة سنة فما فوق حیث تتحدد معالم الشخصیة و یشعر الشخص 

  )361-360ص ،2003،كامل احمد .س ·(بتمیزه عن اآلخرین

  مفھوم صورة الذات: -4

ھا وقد تعرف صورة الذات على أنھا الذات كما یتصورھا أو یتخیلھا صاحب 

  .)19ص 1999المنعم الحفني، .ع( ·تختلف صورة الذات كثیرا عن الذات الحقیقیة

ترجع صورة الذات إلى إدراك الفرد لجسمھ و مجموعة العناصر األخرى التي  -

تعمل على تكوین تشخیص حول الذات و ھي مجموعة الصور المختلفة المتعاكسة 

رج من خالل ممتلكاتھ وعن طریق من خاللھا یستطیع الفرد أن یمیز ذاتھ بالتد

  ا.والقیم السائدة و النشاطات التي یقوم بھاألشخاص المحیطین بھ 

)Legrand B. ،199021،ص(. 

 و تناول مفھوم صورة الذات من طرف عدة باحثین من بینھم: -
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الذي یرى أن صورة الذات من جھة إنعاس لمظھرھا خارجي  جاك روبن

  شریحي و من جھة انعكاس لالنا بمعنى أفكارنابمعنى الجانب الفیزیولوجي الت

  ·رغباتنا و دوافعنا  أحاسیسنا

  أن صورة الذات كما یلي: الذات و ھي تنظر لنفسھا ویرى جوردن البورت

ذات الشخص الظاھریة أو الشعوریة وھي تنقسم إلى تصویر ذاتھ المثالیة تلك التي 

      )653ص، 1999،المنعم الحفني .ع·(یود لو أنھا كانت

الذي یرى بان صورة  كما تناول مفھوم صورة الذات من طرف لوسییر

  الذات تضم مجموعة من الصفات العامة للتجربة الشخصیة المتمثلة في الرغبات

 االستعدادات وكذلك الصفات الحسنة  ،و القدرات األذواق ،األحاسیس و االنفعاالت

 ·و السیئة التي یتمیز بھا الشخص

تربوي و علم النفس ھو انطباع الذي یحصل علیھ الفرد عن حسب المعجم ال

ذاتھ من خالل انعكاس أراء اآلخرین و استجاباتھم بمعنى كیف یرى المرء نفسھ في 

مرآة الغیر و عبر وجھات نظرھم و أرائھم فیكون لدیھ صورة الذات معینة لذاتھ 

 )233ص،القسبي  .ن( ·بمنظار اآلخرین

 مستویات صورة الذات: -5

نتظم صورة الذات للشخص من خالل مستویات مختلفة و یمكن حسب ت

  أن تتمیز على اقل بأربع نماذج من صورة:  روجي بیرون

   : الصورة االجتماعیة:5-1

ھي الصورة التي تؤثر بوضوح على العالقات ما بین األفراد داخل 

      كالمي ،ھي الصورة التي امنحھا لألخر بواسطة مواقفي و سلوكي ،الجماعات

و كذلك الصورة التي یصنعھا األخر عني و یوصلھا إلي بواسطة مواقفھ و سلوكھ 

  ·وكالمھ و من خالل عالقتنا معا
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  الصورة المعلن عنھا: -5-2

                                        ·تتمثل في الصورة المقدمة الخاصة باألخر و بالرسم الذاتي

  الصورة الخفیة: -5-3

تالحظ في اتخاذ المواقف و السلوكیات اتجاه وضعیات اجتماعیة أو غیر 

                                 ·اجتماعیة التي تجبر الفرد على مواجھة متطلبات تكیفھ بواسطة قدراتھ الذاتیة

  الصورة الالشعوریة: -5-4

ولكن یمكن إظھارھا بواسطة معطیات شعوریة من خالل ما یقدمھ المریض 

        ·من عیادة المحلل النفساني و من خالل معطیات الوسائل االسقاطیة

     )21ص،2001،زروالي .ل(

  أنواع صورة الذات: -6

  یوجد لصورة الذات نوعین ھما:

  صورة الذات االیجابیة : -6-1

وھي تقبل الفرد لذاتھ و رضاه عنھا یلمسھا كل من یتعامل معھ و یكشف 

خرین الذي احترام الذات و تقدیرھا و المحافظة على عنھا أسلوب تعاملھ مع اآل

    مكانتھا االجتماعیة و الثقة الواضحة بالنفس و ھذا یعكس تحمل الفرد مسؤولیتھ 

  .و تفاعلھ مع المحیط

صورة الذات االیجابیة لدى الفرد یكون عن طریق تمكین الفرد من   فنمو

لمناسبة و بتدریبھ و تأھیلھ في التعبیر عن رأیھ و مساعدتھ على اتخاذ القرارات ا
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         ذلك و تحدید دوره و مكانتھ في الحیاة و على األشخاص المھمین في حیاتھ 

  ·و مساعدتھ على تأسیس مشاعر ایجابیة عن جسده ومظھره

  صورة الذات السلبیة: -6-2

وھي أن  یكون الشخص عن نفسھ صورة سلبیة فیحتقر نفسھ و یعتبرانھ 

سواء على نفسھ وعلى أسرتھ أو على المحیطین بھ و نكشفھا من  عالة في الحیاة

خالل تعامل الفرد و حدیثھ و تصرفاتھ الخاصة و یظھر ھذا في عدم القدرة على 

التوافق مع العالم الخارجي الذي یعیش فیھ و الشعور بعدم االستقرار النفسي و عدم 

    ب و منطوي على نفسھ االطمئنان و الشعور بالكراھیة من اآلخرین فتجده  مكتئ

و أحیانا یؤدي بھ إلى االنتحار و كل ھذا نتیجة أمر یعاني منھ و جعلھ یطبع صورة 

  )158ص،1996،خیر هللا .س·(سلبیة حول ذاتھ

  أبعاد صورة الذات: -7

  یمكن التركیز على ثالثة أبعاد رئیسیة لصورة الذات:

  مفھوم صورة الذات العام: -7-1  

ذات العام عددا من مفاھیم صورة الذات وھي:                               یضم مفھوم صورة ال

  مفھوم صورة الذات الواقعیة: -

تتمثل في الفكرة التي یأخذھا الفرد عن قدراتھ و إمكانیاتھ و قد یكون لدیھ 

                         ·صورة عن ذاتھ كشخص لھ كیان ذو قوة جسمیة لھ القدرة على التعلم

  مفھوم صورة االجتماعیة: -

في مجتمعھ  بلھھو مفھوم یقصد بھ تصور الفرد عن ذاتھ داخل المجتمع و تق

     و سلوكھ االجتماعي فقد یرى في نفسھ شخصا مرغوبا أو منبوذا من اآلخرین 

تھ تتكون من و تؤثر الطریقة التي ینظر بھا الناس إلیھ الن كل فرد لھ نظرة عن ذا
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خالل نظرة اآلخرین إلیھ ویرى جورج مید في ھذا الصدد أن تكوین الذات یعود إلى 

فالذات  ،التفاعل االجتماعي بین الفرد و البیئة المحیطة بھ و كذا النشأة االجتماعیة

    ·نتاج اجتماعي متسلط یعكس األدوار في الحیاة

  مفھوم صورة الذات المثالیة:    -

المدرك للذات المثالیة كما یعبر عنھا الشخص و تشمل ھو المفھوم   

صورة للشخص الذي یود ان یكون ھذه   المدركات و التصورات التي تحدد

  ·المستویات الشعوریة ویعرضھا الفرد لألصدقاء و المجتمع

  مفھوم صورة الذات المكبوتة:     -7-2

         التأكید و ھي تتضمن أفكار الفرد المھددة عن ذاتھ و التي نجح دافع 

        و التحقیق و تعزیز الذات في تجنید الحیل الدفاعیة فدفعت بھا إلى الالشعور 

  ·و یحتاج التوصل إلیھ إلى التحلیل النفسي

  مفھوم صورة الذات الخاص: -3- 7 

      ھو اخطر المستویات فھو یختص بالجزء الشعوري من خبرات الذات 

الخاص خبرات محرمة أو محرجة أو مؤلمة غیر و معظم محتویات مفھوم الذات 

تعتبر الذات بمفھومھا الخاص بمثابة عورة نفسیة ال یجوز  ،مرغوب فیھا اجتماعیا

  )119-118ص، 2006،محمد صبري  .إ .إ( ·إظھارھا

  اضطرابات صورة الذات: -8

تتكون الصورة الذاتیة في وقت مبكر من حیاتنا حیث تتراكم جزئیات ھذه 

ء حقیقیة أو زائفة من خالل المالحظات التي یبدیھا االباء أو المدرسین الصورة سوا

أو األصدقاء حیث تساعدھم على التدعیم للشكل النھائي للصورة الذاتیة ومن 

    مظھرنا العام  ،المؤسف انھ عندما تتركز ھذه المالحظات حول ذكائنا و مھارتنا
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قة بصلة لكنھا لألسف تحفز في و قد تكون ھذه المالحظات زائفة و ال تمد للحقی

عقلنا الباطن أثار یصعب التخلص منھا نتیجة التعرض لھا بصفة متكررة فإذا ما 

كانت ھذه التجارب قاسیة و مؤلمة مثل االعتداء البدني أو النفسي یتكون لدى الفرد 

انطباع سلبي كبیر عن ذاتھ مصحوبا بمشاعر الخوف و الخجل و عدم الثقة و انعدام 

                                                                                            ·عیةالداف

وقد یرجع ھذا االضطراب إلى الوالدین بسبب المساھمة السلبیة في تكوین ھذا 

ولكن من الممكن تغیر الصورة الذاتیة من اجل الوصول إلى  ،االنطباع السلبي

رتنا الكامنة و في ھذه الحالة یجب أن یمتد تأثیر ھذا التغیر إلى االستغالل األمثل لقد

عقلنا الباطن من اجل الوصول إلى تغییر شامل فان األمر یتطلب أوال تغییر 

الصورة الذاتیة التي یكونھا العقل الباطن و االقتناع الكامل أننا بالفعل قادرین على 

دراتنا االیجابیة و من الواجب تغییر لق انجاز التغییر و تحقیق التفوق و التنمیة   

  )،14ص،الشر بیني  .أ·(الصورة التي نتحدث بھا عن أنفسنا

  صورة الذات و بعض المفاھیم المتقاربة: -9

  مفھوم الذات: -9-1

أن مفھوم الذات ھو مفھومھا افتراضیا شامال یتضمن  )1993( نیرى جرسلی

       ن خصائص جسمھ و عقلھ جمع األفكار و المشاعر عند الفرد و التي تعبر ع

            و شخصیتھ و یمثل معتقداتھ و قیمھ و قناعاتھ كما یشمل خبراتھ السابقة 

  ·و طموحاتھ

أن مفھوم الذات ھو المجموع الكلي للخصائص  روجرز كارل  أیضا یرى

عبر و القیم االیجابیة و السلبیة التي تتعلق بھذه االدراكات  التي یعزوھا الفرد لنفسھ 

  ·و باألشخاص المھمین لدیھ و تتأثر بشكل خاص بالتعزیز  تجارب الفرد في بیئتھ
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أما جوردن البورت فیفسر الذات على أنھا جوھر الشخصیة التي تؤثر بشكل 

بالغ على سلوك الفرد  وتصرفاتھ و أن مفھوم الذات یمثل احد المفاھیم األساسیة 

  .)70-69ص،2010،حمدعبدهللا م.ذ·ع( ·التي توضح معالم الشخصیة

  تقدیر الذات: -9-2

في ھرمھ للحاجات النفسیة للفرد أن تقدیر الذات یتضمن  ماسلوابرھام یرى 

          أمرین األول الحاجة إلى التقدیر الذاتي و الثاني الحاجة إلى تقدیر اآلخرین 

یة و كذا و االنجاز و االستقالل المھارة  ،و یتضمن التقدیر الذاتي الشعور بالكفاءة

  ·الحریة

فإحساس الفرد بالقیمة الذاتیة و كفایتھ و قدرتھ على التغلب على االحباطات 

و مشكالت الحیاة المختلفة تساعده على استعادة توافقھ النفسي و استمراره عند 

مواجھة الضغوط و االحباطات المختلفة و إعطائھ حریة التعبیر و المناقشة تجعلھ 

  ·ة و القدرة على المواجھةیشعر بالقیمة و الكفای

وھكذا فبمقدار محبة اإلنسان لنفسھ یعتمد بدرجة كبیرة على ما یعتقد عن 

شخصیة تحول دون  نفسھ في حین أن ازدیاد حدة االضطراب في العالقات البین

توافق الفرد مع نفسھ و مع اآلخرین مما یؤدي في النھایة إلى خلل أو تدني في تقدیر 

  .)77ص،المرجع نفس ( ·الفرد لذاتھ
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  خالصة

تعتبر صورة الذات من العناصر األساسیة في بناء الشخصیة، فھي التي 

تجعل الفرد یقدر نفسھ، فیحسن و یدرك و یفكر بذاتھ فھذا من جھة و من جھة 

    أخرى یلعب المحیط دوراً ھاماً  في تكوین صورة الذات إما بالسلب أو اإلیجاب 

  فرد معھم فتؤثر نظرتھ لألخر حسب نوعیة التقدیرو ذلك من خالل تفاعل ال

  ···خصوصا إذا كان ھذا الفرد مراھقا و ھذا ما سنتطرق إلیھ في فصل الموالي
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 -تمھید: 

تعتبر المراھقة مرحلة مھمة في حیاة الفرد ذلك ألنھا مرحلة انتقال من         

الطفولة إلى الرشد وال شك أنھا مرحلة حرجة في حیاتھ وذلك بسبب حاجتھ إلى 

و إعادة التكیف مع ظروف جسمھ و بیئتھ المتغیرة و بسبب نظرة المحیطین  التكیف

 فتاة لھذا سنعرض في الفصل عن طبیعة المراھقة بھ من الكبار نحوه شابا كان أو 

و أھم مراحل المراھقة و مشاكلھا بغیة رسم برامج كفیلة برعایة ووقایة  و المراھق 

  .وعالج ھذه الفئة
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  مفھوم المراھقة: -1

  و المراھق ھو الغالم الذي قارب الحلم  ،تعني في اللغة االقتراب من الحلم

  )20ص،2006،إقبال محمود .م (·إلى الرشدالفترة من بلوغ الحلم  ھيو 

في االصطالح تعني مرحلة انتقالیة من حیاة الفرد تمتد بین الطفولة و سن 

وفي سن الثالثة عشر عند البنت  ،الرشد تبدأ في سن الرابعة عشر عند الولد

  .)15ص،2009،محمد الزعبي.أ ·(تصاحبھا تغیرات نفسیة و جسمیة طارئة

  في علم النفس:مفھوم المراھقة  -1-1

تعتبر المراھقة من الناحیة النفسیة على أنھا مرحلة انتقال من طفل یعتمد 

على اآلخرین إلى شخص یحاول االستقالل بذاتھ و یعتمد على نفسھ مكونا شخصیتھ 

المستقلة وصوال بھ إلى سن الرشد و ھذا االنتقال یتطلب من المراھق تحقیق 

فقا للثقافة السائدة في المجتمع و حسب الموقع توافقات جدیدة مع اآلخرین و ذلك و

  )91،ص1999، غالب.م.(الجغرافي الذي یؤثر على تلك الثقافة

  المفھوم البیولوجي للمراھقة: -1-2

تعرف المراھقة من الناحیة البیولوجیة على أنھا فترة من حیاة الفرد تبدأ 

جسمیة و الھرمونیة بالبلوغ و تستمر حتى النضج و تتمیز بمجموعة من التغیرات ال

  )94نفس المرجع،ص( ·و الجنسیة  الطارئة
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  المراھقة في علم النفس االجتماعي: -1-3

ھي الفترة الممتدة بین الطفولة و النضج و بین االعتماد على العائلة و عدم 

  ·المسؤولیة إلى االعتماد على النفس و تحمل المسؤولیة االجتماعیة

  )10، ص2009محمد الزعبي، .أ(

  الفرق بین المراھقة و البلوغ: -1-4

 المراھقة تعني االقتراب التدریجي من النضج الجسمي و العقلي و الجنسي 

  .و االنفعالي

        أما البلوغ فھو یعني نضج الغدد الجنسیة التي تمكن الفرد من التكاثر 

و المحافظة على النسل حیث ھاریمان أن البلوغ مرحلة من مراحل النمو 

یولوجي العضوي التي تسبق المراھقة و تحدد نشأتھا بحیث یتحول الفرد من الفیز

  )15نفس المرجع،ص(  ·خاللھا من كائن الجنسي إلى كائن جنسي

  التغیرات المصاحبة لفترة المراھقة: -2

  التغیرات الجسمیة و الجنسیة: -2-1

من بالنسبة لكال الجنسین في ھذه الفترة تحدث تغیرات فیزیولوجیة واضحة 

   نمو العضالت و استطالة العظام و الجذع  و األطراف و أیضا نمو تكوین الوجھ 

و مع ھذا النمو أن شھیتھ تكون شدیدة لألكل باإلضافة التغیرات في السلوك و عملیة 

النمو ھذه تكون فجائیة و تدریجیة و مع عملیات التغییر في النمو قد ال یكون 

تماعیة لكن بمجرد أن یتعود على تلك التغیرات المراھق مستریحا في مواقفھ االج

التي غشیت عضالتھ الحركیة على اختالفھا و كذلك التغیرات التي تحدث في أجزاء 

أخرى عندئذ یمكن أن یستعید التوافق و االنسجام الحركي الدقیق و أن یزداد في 

  .االكتمال تدریجیا
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المفاجئة في الوزن ھناك أیضا تغیرات أخرى تطرأ على الجسم مثل الزیادة 

و في طول الذراعین و الساقین و اتساع الكتفین و حجم الیدین و القدمین و تضخم 

الصدر بالنسبة للفتاة و یبدأ ھذا النمو غالبا قبل البلوغ و یستمر لمدة عامین أو ثالثة 

  ·سنة 21و  18أعوام ثم یبطئ بعد ذلك و یقف تماما ما بین سن  

سي لكال الجنسین فینضج العضو التناسلي و یكبر أما بالنسبة للتغیر الجن

حجمھ فھذه األعضاء تكون صغیرة في مرحلة الطفولة و ال تقوم بوظیفتھا الطبیعیة 

من إفراز الحیوانات المنویة و البویضات و عندما یصل الفتى أو الفتاة إلى سن 

         ز البلوغ تطرأ على ھذه األعضاء تغیر واضح في الحجم كما تبدأ في اإلفرا

و العالقة التي یستدل بھا على نضج العضو التناسلي  و بدئ عملھ وقیامھ بوظیفتھ 

ھو ظھور الحیض ألول مرة عند الفتاة و االحتالم عند الفتى وتظھر ھذه العالمات 

  ·عند الذكور 16و  13سنة عند اإلناث و ما بین  15و  12في الغالب  فیما بین  

  )20ص،2006،محمود إقبال .م(

  التغیرات النفسیة: -2-2

          التذكر ،و یشمل النمو العقلي و المعرفي الواضح في القدرات كاللغة

القدرة على التحلیل كما انھ یبحث عن الحقیقة و تكوین  ،و التخیل و التفكیر المجرد

  ·الرغبة في التفاعل مع المحیط ،المیل إلى االبتكار و اإلبداع ،القیم

رات الجسدیة و الھرمونیة على الصورة الذاتیة و العالقات كما تؤثر التغی

االجتماعیة و ظھور الصراع النفسي بین المجموعة من الدوافع القویة والبحث عن 

  .كما انھ یحاول بناء اتجاھات لنفسھ مع القابلیة الحساسة للخجل دوره في المجتمع

االنفعالي الذي من التغیرات النفسیة أیضا التي تطرأ على المراھق النمو 

یعتبر جانبا أساسیا من جوانب النمو في ھذه المرحلة الملیئة باالنفعاالت التي 

توصف بأنھا عنیفة و حادة فكثیرا ما تنتابھ ثورات من القلق و الضیق و الحزن كما 
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  نجده أحیانا ثائرا ناقدا لكل ما یحیط بھ دون أن یستطیع التحكم في نفسھ و انفعاالتھ

لى ذلك نجد المراھق یعیش حالة من التناقض الوجداني حیث یتذبذب بین باإلضافة إ

االجتماعیة  ،التدین و اإللحاد ،السرور و الحزن ،الشجاعة و الخوف ،الحب و الكره

  .و االنعزالیة

كما نجده یسعى إلى االستقالل االنفعالي عن الوالدین ألجل تكوین شخصیة 

عالیة ال یسیطر علیھا اآلخرون و ال مستقلة قادرة على العیش ضمن حیاة انف

  )71ص،2009،محمد الزعبي  .أ(·یتحكمون بھا

  مراحل فترة المراھقة: -3

  تنقسم المراھقة إلى مراحل عمریة و ھي:

  مرحلة ما قبل المراھقة: -3-1

سنة و ھي فترة تسمیھا شارلوت بوھلر بمرحلة االتجاه  12إلى  10تمتد من 

و الفتاة یتجھ نحو السلبیة و اإلعراض عن التفاعل السلبي ذلك الن سلوك الفتى أ

الكامل و یصعب على المراھق فیھا التحكم في سلوكھ االنفعالي بالدرجة التي تتیح 

    لھ الفرصة المتصاص القیم و العادات و االتجاھات من المجتمع الذي یعیش فیھ 

الحساسیة بذاتھ  و ذلك لطفرة التغیرات الفیزیولوجیة و الغددیة التي تجعلھ مفرط

  ·مشغوال بصراعاتھ

  مرحلة المراھقة المبكرة: -3-2

           سنة و تسمى ھذه المرحلة أحیانا بسن الغرابة  16إلى  13تمتد من 

و االرتباط و المالحظ في ھذه المرحلة میل المراھق إلى االستقالل عن سلطة 

  .الوالدین و التحرر من قیودھم ھذا مع إحساسھ بذاتھ
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  مرحلة المراھقة المتأخرة: -3-3

سنة وفي ھذا السن یكون المراھق قد وصل إلى درجة  21إلى  17تمتد من 

  النمو العقلي و االجتماعي و االنفعالي مما یدفعھ إلى أن یكون أكثر تكیفا اجتماعیا 

    و نفسیا و بالتالي یتمثل التجاھات مجتمعھ و یصبح أكثر انصیاعا لقیم المجتمع 

  )170ص،1998زھران،   .ح(·ھ و تقالیدهو عادات

  أنماط المراھقة: -4

  المراھقة السویة: -4-1

  تتمیز بالھدوء النسبي  ،وھي المراھقة الخالیة من المشكالت و الصعوبات

        الخلو من العنف و التوافق مع الوالدین و االندماج  ،و االعتدال و االستقرار

  .و الرضا عن النفس

  االنسحابیة:المراھقة  -4-2

     في ھذا النمط من المراھقة ینسحب المراھق من المجتمع و من األقران 

  .و یفضل العزلة و االنفراد بنفسھ حیث یتأمل ذاتھ و مشكالتھ

  المراھقة العدوانیة: -4-3

       حیث یتسم سلوك المراھق بالعدوان على نفسھ و على غیره من الناس 

  .و حتى األشیاء
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  اھقة المنحرفة:المر -4-4

ما یمیز ھذا النمط من المراھقین ھو االنحالل الخلقي بحیث ال یعطي اعتبارا 

للمعاییر الخلقیة التي وضعھا المجتمع و یبتعد عنھا كل البعد و یعیش حیاتھ كما 

  .ھذا النوع یسوده االنھیار النفسي و العصبي و االنحراف الجنسي ،یراھا ھو

         )34ـ33،ص2001دسوقي، .م (

  المشكالت المصاحبة لفترة المراھقة: -5

مشكالت نفسیة: وتتمثل في:                                                                       -5-1

  أزمة الھویة: 5-1-1

في نظریتھ حول النمو الوجداني االنفعالي أن أزمة   یرى إریك اریكسون

 من أساسیات فترة المراھقة حیث یتجھ فیھا المراھق إلى احد قطبي األزمة الھویة

فھو إما أن یتجھ إلى الجانب االیجابي فتتضح ھویتھ و یعرف نفسھ و إما أن یتجھ 

إلى الجانب السلبي و یظل یعاني من عدم وضوح ھویتھ أو ما یسمیھ ھو بخلط 

ھ بالمرساة التي تساعده على فتحدید الھویة حسبھ أشب ،األدوار أو شیوع الھویة

         استكمال المسیرة نحو تحقیق أھدافھ بطریقة التخلي بنجاح من امن الطفولة 

و االعتماد على اآلخرین من فكرة ما تحدد لھم منھم و إلى أین یتجھون و مدى 

احتمال نجاحھم في تحقیق ذلك وال بدى للمراھقین في خضم بحثھم عن إجابات لھذه 

من أن یتخیروا ألنفسھم القیم التي یرضونھا و القواعد الخلقیة التي سیأخذون األسئلة 

بھا و معنى الرجولة أو األنوثة في عالم الیوم وما الذي یریدون أن یصنعوا في 

حیاتھم و لھذا یعیش معظم المراھقین و خاصة في المراھقة المتأخرة في حالة أزمة 

ھ بوضوح مما ینعكس ذلك على عدم معرفتھ ھویة التي تتسم بعدم معرفة الفرد لذات

   )194ص،2009،محمد الزعبي(·لنفسھ في الوقت الحاضر وماذا سیكون في المستقبل
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  سوء التوافق: 5-1-2

الجسمي  یعتبر سوء التوافق من سمات المراھق بسبب البلوغ الجنسي و النمو

ي إلى عدم الثبات السریع وما یرافقھا من تغیرات فیزیولوجیة داخلیة و خارجیة تؤد

  .و االرتباك و العجز عن مواجھة المشاكل

و سوء التوافق الذي نجده عند بعض المراھقین ال یرجع في معظمھ إلى 

ظروف مراھقتھم بقدر ما یرجع إلى عوامل أخرى لیس لھا عالقة مباشرة بالمراھقة 

            غیاب األم و الفشل في التحصیل الدراسي ،مثل سوء التوافق مع الوالدین

  ·و الحرمان من إشباع الحاجات النفسیة و االجتماعیة في الطفولة

  الجنوح: 5-1-3

یعتبر الجنوح سلوك عدواني یعبر الجانح من خاللھ عما یعانیھ من 

        اضطرابات في الشخصیة تظھر على شكل رفض للمعاییر و القیم األخالقیة 

عیش فیھ تتمثل ھذه السلوكیات المضادة في و االجتماعیة السائدة في المجتمع الذي ی

  الھروب و التمرد ،السطو االختالس ،جرائم القتل ،السرقة

  مشكالت انفعالیة: -5-2

  مشكلة الغضب: 5-2-1

        یختلف الغضب عند المراھقین عن الغضب عند األطفال الن مثیرات 

ي و بالمواقف و استجابات الغضب في المراھقة تتأثر في تطورھا بالعمر الزمن

  ·المختلفة المحیطة بالفرد وبنوع و مستوى إدراكھ خالل مراحل نموه

فالمراھق یغضب عندما یؤنب أو یوبخ أو ینتقد أو یتكرر لھ النصح أو عندما 

یشعر أن زمالءه ال یعاملونھ برفق أو یقسو األب أو األستاذ في معاملتھ دون وجھ 
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                     .كما یرغب فیھا حق كما یغضب أیضا عندما ال تسیر األمور

  )116-115ص،نفس المرجع(

  مشكلة القلق: 5-2-2

یعتبر القلق حالة انفعالیة تنشا من الخوف من المجھول أو الخوف من شيء 

ال یستدعي الخوف أو الخوف  من أن شیئا سوف یحدث لنا دون معرفة ھذا الشيء 

عاالت كثیرة تختلف عما نحسبھ و قد ال یكون لھ  وجود أصال فھو مركب من انف

                                   ·غضبا عبرا أو نوعا من الخوف الذي یبعث األسى و الحزن في النفس

یكثر القلق عند المراھق بالمقارنة مع األطفال و ذلك بسبب تعرضھم لمشكالت 

سیة التي تظھر في المراھقة جدیدة تسبب لھم الصراع فكثیرا ما تكون الدوافع الجن

   سبب من أسباب القلق حیث أن ھذه الدوافع كثیرا ما تكون مقترنة بمشاعر الذنب 

  .و المرض دون أن یجد مبررا لھذه المشاعر

  مشكلة الغیرة: 5-2-3

       تظھر في صورة قویة  ،تعتبر الغیرة استجابة انفعالیة تنشا من الغضب

      عندما یبدأ المراھق االھتمام بالجنس األخر عموما و مقنعة في بدایة المراھقة 

و یمكن استثارة الغیرة عند المراھق في أي موقف یتضمن أشخاص یحتفظ لھم 

فالغیرة عرض من أعراض الضعف األخالقي و الفقر  ،المراھق بحب عمیق

الوجداني و یحاول الشخص الغیور سد الفراغ الداخلي حیث تمكن ضروب كثیرة 

عور بالدونیة و یعتقد الغیور انھ یحب و لكن ما یفعلھ لیس سوى البحث عن من الش

أمنھ الداخلي الخاص و قد تتطور الغیرة عند الفرد لتصبح على شكل ھذیان 

  ·االضطھاد
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  سیة:المشكالت الجن -5-3

  االستمناء: 5-3-1

ھو عملیة استثارة المنطقة الجنسیة للحصول على اللذة باستعمال الید أو أي 

وسیلة أخرى من قبل الذكر أو األنثى و تبدأ في سن مبكرة وذلك عندما یشعر الفرد 

بلذة نتیجة اللعب بعضوه التناسلي و تستمر ھذه العادة في سن المراھقة و ما بعد 

                                   ·المجتمعات المتشددة فیما یخص العالقات الجنسیة الطبیعیةذلك و خاصة في 

انتشار   تنتشر ھذه العادة عند الذكور أكثر من انتشارھا عند اإلناث و تعلل بوھلر

سیة عند الذكور الجن ھذه العادة عند المراھقین الذكور أكثر من اإلناث بان الحاسة

موضعیة و مركزة في األعضاء التناسلیة إما عند اإلناث فھي عامة و موزعة على 

مساحة كبیرة من سطح الجسم و لھذا فان اإلرضاء الجنسي للمرأة یعتمد بشكل كبیر 

على العالقة الجنسیة و النفسیة أكثر من اعتماده على النتیجة النھائیة للعالقة من 

  النشوة. لذروةخالل الحصول على ا

  االنحراف الجنسي: 5-3-2

یقسم االنحراف الجنسي إلى االنحراف في المثیر الجنسي و االنحراف في 

التعبیر الجنسي و االنحراف في الموضوع الغریزي و االنحراف في مدى الرغبة 

إما االنحراف الجنسي فیحدث في الحاالت الفیتیشیة و ھي إثارة المحبوب  ،الجنسیة

نحیازه إلى أي شيء یخص حبیبھ أو لبس مالبس الجنس األخر أو حب من خالل ا

  .الملونین من الجنس األخر

في حین أن االنحراف في التعبیر الجنسي في السادیة و التي تعني التلذذ 
أما االنحراف في الموضوع  ،بقسوة في التعبیر الجنسي أو تعذیب المحبوب

  ثلیة و جماع األموات و كذلك جماعالغریزي فیشمل جماع الصغار و الجنسیة الم
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أما االنحراف في مدى الرغبة الجنسیة مثل نقصان القدرة الجنسیة عند  ،الحیوانات 
الرجل و البرود الجنسي عند المرأة أو االنحراف في المبالغة في ممارسة الجنس أو 

  .ما یسمى بھوس الجنس

  الذات في مرحلة المراھقة: -6

ت و االنطباعات و االنفعاالت النفسیة و إنتاج الذات عبارة عن تعدد الحاال
االدراكات التي یضعھا المراھق على نفسھ و انطباعاتھ على جسده و كذا الصورة 
التي یشكلھا على مظھره الفیزیولوجي مع األولویات الملموسة لشخصیتھ فھو نتاج 

ي من المفھوم الذي یضعھ لنفسھ وعلى ممیزاتھ فھو یضم كذلك المعتقدات التي ھ
  .المحیط

و مرونتھ  ومن خصائص تفكیر المراھق و ممیزات  بعده عن التمركز حول الذات
و أن ھذا االتجاه یساعد المراھق على أن یأخذ تكویناتھ العقلیة كأشیاء یستطیع 
التفكیر فیھا ولكن ھذا النظام العقلي الجدید الذي یخلص المراھق من التمركز 

ة التفكیر الرسمي ال تجعلھ قادرا على تكوین المفاھیم الطفیلي حول الذات و عملی
لتفكیره فقط ولكنھا تسمح لھ أیضا بتكوین مفاھیم التفكیر اآلخرین و من نتائج 
تمركز المراھق حول ذاتھ في المواقف االجتماعیة الحقیقیة والمتوقع حدوثھا نجد 

فتراض بان انھ یتوقع ردود فعل اآلخرین نحوه ویتبنى ھذه التوقعات على اال
                                     )234، ص1991أحمد عبد هللا،·م ·(اآلخرین یقدرونھ أو ینقدونھ كما یفعل ھو مع نفسھ

  :عالقة الصورة الجسدیة بمرحلة المراھقة -7

في بدایة نشیر إلى مفھوم الصورة الجسدیة وھي الصورة التي یكونھا الفرد 
 ·في ذھنھ لحجم وشكل وتركیب الجسم إلى جانب المشاعر التي تتعلق بھذه الصورة

جسمھ وكأنھ  و خصوصا صورة المراھق عن جسده إذ ینظر لكل عضو من أعضاء
في بدایة المراھقة حیث یبدي عدم الرضا النسبي عن صورة الجسد  جزء قائم بذاتھ

إال أن التغیرات الجسدیة المصاحبة لھذه السن سریعا ما تصل بھم إلى الشكل 
المقارب لمثال الجسد الذكوري بالنسبة للذكر من حیث الزیادة في الحجم و قوة 

الحقیقة إنما توجھھم ناحیة الصورة المثالیة العضالت و كل ھذه التغیرات في 
أما بالنسبة لإلناث فإن الدخول في المراھقة تعني حدوث تغیرات  ·المشھورة للجسد

في جسدھا فیما یخص الوزن و بزوغ األرداف وكل ھذه التغیرات في الحقیقة ھي 
و في ھذه بمثابة االبتعاد من النموذج الحصري المثالي للفتاة الجمیلة خاصة وأن النم

وتتأثر صورة الجسم لدى المراھق  الفترة یتمیز باالضطراب وعدم االنتظام
        )24،ص1995ك،·عالء الدین(.بتعلیقات وتنظیمات األخرین
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  خالصة: -

ن المراھقة ھي الفترة الحرجة التي یمر بھا أي فرد وھذا یتضح مما سبق أ

الوجدانیة و االجتماعیة التي تصاحب  العقلیة، النفسیة، راجع للتغیرات الجسمیة،

النمو الجسمي و االنفعالي و ھو األمر الذي جعلنا ننوه إلى أنماط المراھقة المختلفة 

انطالقا من مواجھة المراھق و الخصائص و المراحل و السمات التي تمیز المراھقة 

  لھذه المرحلة أو باألحرى سیرورة الحیاة  مع ذكر المشاكل المصاحبة لھذه الفترة

من خالل ھذا سیتم عرض الفصل الثالث و األخیر و الذي سوف نتطرق فیھ 

  ···لإلعاقة الحركیة
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  تمھید:  

تعتبر اإلعاقة الحركیة من أكثر العیوب الجسدیة التي قد یتعرض لھا اإلنسان والتي 

تتمثل في صعوبة أو عجز یمنعھ من القیام بعملھ الطبیعي ومن خالل ھذا سیتم 

    أنواعھا و أھم األسباب المؤدیة لھا  التعرض و بإسھاب لمفھوم اإلعاقة الحركیة،

   ·بة عن اإلعاقة الحركیةو مختلف المشاكل المترت
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  مفھوم اإلعاقة: -1

ھي عبارة عن صعوبة تصیب الفرد معین ینتج عنھا اعتالل أو عجز یمنعھ 

  .من القیام بعملھ الطبیعي

تعرفھا منظمة الصحة العالمیة بأنھا "حالة من عدم القدرة على تلبیة الفرد  -

المرتبط بعمره و جنسھ و خصائصھ  لمتطلبات أداء دوره الطبیعي في الحیاة

االجتماعیة و الثقافیة و ذلك نتیجة إصابة أو عجز في أداء الوظائف الفیزیولوجیة أو 

  )122ص،2005،أبو نصر  .م( ·السیكولوجیة

  مفھوم الشخص المعاق: 1-1

ھو الشخص الذي لدیھ عجزا أو اضطرابا أو نقصا جسدیا أو عقلیا أو حسیا 

  ·ي یمنعھ من القیام و ممارسة حیاتھ الیومیةأو نفسیا كلي أو جزئ

  .)37،ص2000السید عبید، .م (

  مفھوم اإلعاقة الحركیة: -2

ھي الصعوبة التي تصیب الفرد و ینتج عنھا اختالل أو عجز یمنعھ من القیام 

بعملھ الطبیعي ووظائفھ الحركیة  نتیجة ضمور العضالت أو فقدان القدرة الحسیة 

حركیا ھو الفرد الذي لدیھ عیب یتسبب في عدم إمكانیتھ  الحركیة و الشخص المعاق

قیام العضالت أو المفاصل أو العظام بوظیفتھا العادیة و تكون ھذه الحالة ناتجة عن 

  )16ص،2006،محمد صالح .إ(·حادثة أو مرض أو تكون خلقیة
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  المفھوم العیادي لإلعاقة الحركیة: -2-1

       راف السفلى أو العلیا للفرد ھي كلي أو جزئي یكون على مستوى األط

و یؤدي ھذا النقص إلى الحد من حركتھ و احتیاجاتھ للمساعدة الخارجیة وھو بذلك 

  .غیر قادر على االستمتاع بالحقوق و الفرص المتاحة في المجتمع الذي یعیش فیھ

  أنواع اإلعاقة الحركیة: -3

  الشلل الدماغي: -3-1

ج عن إصابة المخ بنوع من التلف و یظھر في ھو نوع من أنواع العجز الحركي ینت

حركیة أو معرفیة أو  ،شكل قصور أو عجز حركي مصحوب باضطرابات جسمیة

  انفعالیة أو حسیة و ھناك عدة تصنیفات للشلل الدماغي أھمھا:

  الشلل الدماغي التشنجي: -

حناء ان ،و المتمثل في زیادة التوتر العضلي تكون استجابة العضلة بشكل مبالغ فیھ

ضعف عضالت الجسم و انقباضھا  ،تشوذ الحوض أو الركبتین أو القدمین ،للظھر

  .لعدم استخدامھا

  الشلل الدماغي التشنجي الرباعي: -

مستوى التوازن غیر متساوي في األطراف  ،ھنا أطراف الجسم كلھا مصابة

رتھ عدم تحكم الشخص في راسھ مع عدم قد ،األطراف العلیا أكثر إصابة من السفلى

  .ال یستطیع الحركة و ال یستطیع االتكاء على یدیھ و رجلیھ و ذراعیھ ،على الكالم

  الشلل الدماغي التشنجي النصفي: -

ال یستطیع تحریك رجلھ المصابة  ،تكون ید المصاب مغلقة ال یستطیع فتحھا

  .بسبب تصلبھا
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  الشلل الدماغي التشنجي السفلي: -

م و عدم القدرة على التحكم في عضلة التوتر العضلي في كال جانبي الجس

  .صعوبة في الكالم مع عدم ضبط حركة العي ،الرأس

  الشلل الدماغي االلتوائي: -

ینتج عن إصابة الجزء األمامي األوسط من الدماغ و یترتب على ھذا العجز 

عدم اتزان  ،التواء الوجھ ،سیالن اللعاب ،الحركة الغیر المعتدلة ،االھتزاز المستمر

التقلصات الالإرادیة في العضالت التي تنتج عن  ،ة الرأس و الرقبة و الكتفینوضعی

                                   ·درجة واضحة من عدم القدرة على التنسیق العضلي الحركي

  الشلل الدماغي التخلجي: -

         و منسق حركات العضالت ینتج عن إصابة المخیخ الذي ھو مركز 

و التوازن و المتمثل في حركات غیر منتظمة للعینین و ھذا یؤدي إلى صعوبة 

  .المشي المترنح ،حركات غیر متناسقة ،التوجیھ الحركي المكاني

  الشلل الدماغي االرتعاشي: -

 ،یظھر في ھذا النوع أشكال مختلفة من االرتعاش ھناك شدید أو الخفیف

و البطيء و یكون مقتصرا على مجموعة معینة من العضالت و یبدو على السریع أ

  .وتیرة واحدة و یكون الإرادیا تماما

  الشلل الدماغي التیبسي: -

یعتبر ھذا النوع من الشلل الدماغي بالغ الحدة و یتمیز بالتوتر المستمر عند 

جد المصاب محاولة تحریك األطراف ونظرا لعدم توفر المرونة الالزمة للعضالت ی
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صعوبة بالغة في المشي أو أي نوع أخر من أنواع الحركة و تكون اإلصابة رباعیة 

  )34ص،2003،حمدي الصفدي .ع(·و قد  یصاحبھا صغر الرأس و تخلف عقلي شدید

  تصنیف الشلل الدماغي تبعا لشدة اإلصابة: -3-2

یة:                          یصنف الشلل الدماغي تبعا لشدة اإلعاقة الحركیة إلى األنواع التال

  الشلل الدماغي البسیط: -

فھو یستطیع  ،یعاني المصاب بالشلل الدماغي البسیط من مشكالت بسیطة

  .االعتناء بنفسھ و یستطیع المشي دون استخدام أجھزة و أدوات مساندة

  الشلل الدماغي المتوسط: -

ا مع استعمال یكون النمو الحركي في الشلل الدماغي المتوسط بطیئا جد

  .أدوات مساعدة على الحرك

  الشلل الدماغي الشدید: -

     تكون اإلعاقة الحركیة شدیدة فتحد من قدرة المصاب على العنایة الذاتیة 

                  .و الحركة و الكالم فھم بحاجة إلى عالج مكثف و منظم ومتواصل

  )36ص،نفس المرجع(

  :االضطرابات العظمیة العضلیة -3-3

قد تكون ھذه اإلعاقات  والدیة أو مكتسبة و تظھر على شكل اضطرابات 

مختلفة في أطراف الجسم أو الظھر المفاصل و یواجھ األفراد المصابون بھذه 

اإلعاقات صعوبات في الجلوس أو الوقوف أو المشي ومن بین أھم اضطراباتھا 

  المختلفة ھي:
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  الجنف: -

لفقري یكون نتیجة خلل في مرحلة ھو عبارة عن تقوس جانبي العمود ا

التكوین الجیني للعمود الفقري أو نتیجة لمرض سابق أو إصابة سابقة بسبب عوامل 

وراثیة ینتج عنھ اختالل في التوازن لعضالت الظھر بحیث تصبح العضالت قویة 

في الجھة المقعرة من التقوس و ضعیفة في الجھة المحدبة مما یزید من شدة 

  .التقوس

  التھاب المفاصل: -

ھو التھاب حاد ومزمن یصیب مستوى مفاصل األطراف و العمود الفقري 

كالتھاب المفاصل و الروماتیزم و التھاب الفقرات و التھاب العظام و تؤدي إلى 

حدوث إعاقة في الحركة و یكون نتیجة زیادة البروتین في الجسم أو حامض 

  .اللیوروك في الدم و ھي مصحوبة بألم شدید

  ھشاشة العظام: -

في ھذا النوع یولد األطفال بأطراف معینة أو ملویة أو بعظام مكسورة أو انھ 

إذن في العظام الھشة ال  ،قد یبدو سلیما عند الوالدة ثم تأخذ العظام بالتكسر فیما بعد

تكون العظام مكتملة ولذلك فھي تكون قابلة للكسر بسھولة یصاحبھا أالم في 

و الظھر مع تشوه في العظام الطویلة و انحنائھا مع الضعف األطراف السفلیین 

  .العضلي ونقص الوزن

  البتر: -

ھو استئصال طرف أو أكثر من أطراف الجسم سواء إحدى األطراف 

العلویة أو جزء منھا  و قد یكون البتر والدي أو مكتسب و الوالدي یولد الطفل 

الجراحي إلزالة الطرف  مبتور األعضاء جزئیا أو كلیا و المكتسب كالتدخل

  .المصاب
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  بیرثر: -مرض لج -

ھو نوع من أنواع االضطرابات العظمیة العضلیة یتلف فیھ مركز النمو في 

 8-4عظمة الفخذ وھو یصیب الذكور أكثر من اإلناث و یظھر عند األطفال ما بین 

إال أن البعض یرده إلى عوامل وراثیة أو  ،سنوات وھو غیر معروف السبب

في األوعیة الدمویة و إذا لم یعالج ھذا المرض مبكرا فانھ یمنع وصول الدم  إصابات

  ·إلى رأس العظمة الفخذیة مما قد یؤدي إلى إعاقة حركیة مزمنة

  الحدب: -

ھو تشوه خلقي في العمود الفقري و ینتج عنھ انحناء الفقرات و تحدبھا مع 

  ·ضعف عضلي شدید و یرافقھ الم في الظھر و األرجل

  كسور:ال -

وھي تخلخل تماسك النسیج العظمي وبالتالي إلى انفصالھ جزئیا أو كلیا 

نتیجة تعرضھ إلصابات أو حوادث ینتج عنھ تمزق العضالت و كسر للعظام مع الم 

  ·شدید في العضو المصاب

  إصابات النخاع الشوكي: -

أو  ینتج ھذا النوع من اإلعاقة الحركیة عن كسر بالفقرات العنقیة أو الظھریة

       القطنیة أو العجزیة و یؤدي ھذا الكسر بدوره إلى ضغط على الجملة العصبیة 

     فإذا حصل الضغط على الفقرات الظھریة  ،و النخاع الشوكي المغذیة لألطراف

و القطنیة و العجزیة فیحصل شلل باألطراف السفلى أما إذا كان الضغط على 

  .ل باألطراف العلیا أو السفلى معاالفقرات العنقیة فانھ قد یؤدي الى شل
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  أسباب اإلعاقة الحركیة: -4

  مرحلة ما قبل الحمل: -4-1

 12 ،زوج 23كروموزوم تنتظم في  46تتكون الخلیة األولى للجنین من 

زوج من ھذه الكروموزومات متشابھة تماما و یطلق علیھا الصفات العادیة في حین 

ق علیھا الصفات العادیة في حین یحدد یحدد الزوج الباقي لجنس الجنین و یطل

احتماالت الخطأ في  ،الزوج الباقي لجنس الجنین و یطلق علیھا كروموزوم الجنس

كلتا المجموعتین من الكروموزومات ینتج عنھا إعاقات متنوعة منھا اإلعاقة 

  .الحركیة

  مرحلة ما بعد الحمل: -4-2

ن حالة تسمم الحمل نتیجة یكون االھتمام في ھذه المرحلة في وقایة الجنین م

تورم القدمین عند األم و ارتفاع ضغط الدم ووجود كمیة كبیرة من البروتین في 

  .البول في الشھور الثالثة األخیرة من الحمل

إصابة األم بمرض الكلى المزمن أو مرض السكري فعندما تصاب األم بمثل 

أشھر األولى من ھذه األمراض فإنھا قد تتعرض لإلجھاض و خاصة خالل ثالثة 

  .الحمل

  مرحلة أثناء الوالدة: -4-3

  .الوالدة المبكرة قبل موعدھا الطبیعي -

  .میكانیكیة عملیة الوالدة -

  .والدة التوائم -
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  مرحلة ما بعد الوالدة: -4-4

  .العجز الدائم نتیجة العدوى أو بعض األمراض العصبیة -

دث التي تؤدي إلى بتر التعرض إلى حوادث خصوصا في منطقة الرأس أو حوا -

     )56-55ص،2006،محمد صالح .إ(·األطراف نتیجة حادث سیر أو صدمات

  المشاكل المترتبة على اإلعاقة الحركیة: -5

  الشعور بالنقص: -5-1

أول مشكلة تصادف المعاقین باختالف حاالتھم ھي اإلحساس الدائم بالنقص 

ة عامة و التي تؤدي إلى مما یؤدي الى الضعف العام و النقص في الحركة بصف

                                   ·االختالل في الشخصیة و كذلك النقص في االتزان االنفعالي و العاطفي

  صعوبة االنتقال: -5-2

إن ثاني مشكلة تواجھ المعاقین حركیا بعد الشعور بالنقص ھي صعوبة 

وى األطراف السفلى مما یجعل حركتھم االنتقال أو الحركة خاصة اإلعاقة على مست

ضئیلة أو منعدمة لذلك تجدھم في حاجة إلى المساعدة من طرف اآلخرین مما یؤدي 

  .إلى تعب نفسي شدید

  عدم المباالة: -5-3

تضفي اإلعاقة الحركیة على صاحبھا بعض العادات القاتلة التي تؤدي إلى عواقب 

   ور حتى الھامة منھا و عدم المباالة فنجد استھتار باألم ،وخیمة في بعض األحیان

  .و عدم اإلعطاء األمور قیمتھا الحقیقیة بل تكون بصورة سطحیة
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  اإلسراف في الوسائل الدفاعیة: -5-4

  حیث یمیل المصاب إلى النكوص السلوكي في مستوى اعتماده على الغیر 

أیضا  ،اطو كذلك الكبت حیث یضطر إلى استخدام میكنزمات غیر توافقیة كاإلسق

   ·و اإلنكار العدوان الذي قد یوجھ إلى اآلخرین  أو إلى نفسھ و السلوك التعویضي

  )159ص ، 2003،حمدي الصفدي  .ع(
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  خالصة:

في ختام ھذا الفصل ننوه إلى أن اإلعاقة الحركیة تبقى واحدة من بین األكثر  

إال أنھ  ھا،اإلعاقات شیوعا في العالم على خالف أنواعھا و أسبابھا وطرق عالج

 ·یمكن السیطرة علیھا بالتكفل الطبي و النفسي لمختلف المرضى
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  منھج البحث:

في بحثنا ھذا على المنھج العیادي الذي یذھب إلى أن یتصف بأكبر  اعتمدنا
قدر ممكن من الشمولیة و انھ یتناول دراسة الفرد بوضعھ وحدة شاملة ال تقبل 

یعتمد ھذا المنھج على المالحظة المعمقة لألفراد الذین یعانون مشاكل معینة  ،التجزئة
ظروف حیاتھم بغیة الوصول إلى تأویل كل واقعة في و التعرف قدر اإلمكان على 

ضوء كل الوقائع األخرى یستخدم ھذا المنھج بھدف التشخیص و العالج و یعتمد 
  ·على وسائل بحث علمیة المتمثلة في المقابلة و االختبارات االسقاطیة

  )165ص،1985،عبد العزیز الدیرني .ح(

  مكان البحث: -2

قین حركیا بدائرة بوقیرات بمستغانم و ھذا أجریت الدراسة بجمعیة المعا

وھدفھا حمایة و ضمان  2002سبتمبر  20بمساعدة رئیسة  الجمعیة، تأسست في 

                                   ·حقوق المعوقین و منحھم فرصة االنخراط فیھا لتلبیة كل احتیاجاتھم

  مجموعة البحث: -3

  انتقاء مجموعة البحث: معاییر 3-1

  .ان یكون مراھق -

  .ان یكون معاق حركیا -

  :وصف مجموعة البحث 3-2

        ·مراھقین معاقین حركیا 2تتكون مجموعة البحث من 

 اسماء الحاالت  السن مكان اإلقامة     نوع االعاقة و نسبتھا

  %100حركیة

 %80حركیة

  بوقیرات

 مستغانم

  سنة 17 

 سنة 19 

  حفیظ

 زھرة
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  أدوات البحث: -4

  المقابلة العیادیة: -4-1

ھي وسیلة عیادیة مھمة تھیئ الفرصة لعملیة التفاعل الدینامي بین طرفي 
حیث ترى شیال ند أن المقابلة العیادیة ھي عالقة ثنائیة تستلزم  ·العالقة العالجیة

حضور الفاحص و المفحوص و یمكن أن تدخل في إطار عالقة مساعدة لما تتمیز 
من حیث تركیزھا على الشخص في   فردانیتھ و وحدتھ و ھناك ثالث أنواع  بھ

  للمقابلة العیادیة:

  .المقابلة الموجھة -

  .المقابلة النصف الموجھة -

  .المقابلة الغیر الموجھة -

إعتمدنا في بحثنا على المقابلة النصف الموجھة ألنھا تسمح بجمع أكبر قدر من  - 
  ) 28،صC·Chiland ) ،1989 .عن الحاالت المعلومات
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  :دلیل المقابلة -

  البیانات الشخصیة المحور األول: -

  اإلسم: 

  السن:  

  الجنس: 

المستوى الدراسي:                                                                                 

  الوضعیة االجتماعیة:  

                                                                      مھنة األب:                    

  مھنة األم:

عدد اإلخوة:                                                                                          

  الترتیب بین عدد اإلخوة: 

  اإلقامة:  

  نوع ومدة اإلعاقة:  

عاقة الحركیة                                                                   المحور الثاني: اإل 

متى أصبت باإلعاقة؟                                                                             -

                             و كیف أصبت بھا؟                                                                -

وھل أثرت علیك؟                                                   -كیفاش تعایشت مع اإلعاقة تاعك؟ -

و ما طبیعة العالج المتبع مباشرة بعد  -ما ھي ردة الفعل األولى بعد اإلعاقة؟ -

                                                      و ھل أفادك العالج؟                        -اإلصابة؟    

ما طبیعة العالج المتبع حالیا؟                                                                           -
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ھل تشكو من أمراض أخرى مصاحبة لإلصابة؟                                                     -

                                                                صورة الذات       ور الثالث:المح -

تقدر تكحیلي شویا                                     -كیفاش راك تشوف روحك بعد اإلصابة؟  -

                  و كیفاش كنت تشوف روحك قبل إصابة؟                                           -

كیفاش  تحس الناس یشوفوك؟                            -كیفاش تشوف األسرة اإلعاقة تاعك؟  -

و ھل راك متقبل اإلعاقة تاعك؟                                                                         -

                                           كیفاش راك تشوف الجسد تاعك من بعد ھذه اإلصابة؟   -

                                                 المحور الرابع: الجانب األسري و العالئقي   -

كیفاش عالقتك بالعائلة تاعك قبل اإلصابة؟                                                            -

عائلة تاعك من بعد اإلصابة؟ تغیرت وال بقات كیما ھي؟               كیفاش ھي عالقتك بال -

تقدر تحكیلي؟                                                                                   -

                              )اإلخوة و المقربین ،الوالدین (كیفاش تتعامل معاك العائلة تاعك؟-

                                       )أو الزمالء في حالة الدراسة(طبیعة عالقتك بأصدقائك؟ ما-

                                                                 الحیاة المستقبلیة  المحور الخامس:

                                          )حیاتك المستقبلیة(كیفاش راك تشوف روحك من للقدام؟  -

  ھل عندك أمل في شفاء؟ -
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  جدول یبین توزیع المقابالت العیادیة: -

  الحالة األولى:  -

مدة   
 المقابالت

الھدف من          
 المقابالت

 المقابالت     التاریخ          المكان     

                                
د              45

رف على التع -
الحاالت         

اإلعاقة -
الحركیة                     

                     
جمعیة 

المعاقین 
 حركیا

         
01-06-2014 

             
 )1(المقابلة 

                    
 د 45

             
 صورة الذات

 

جمعیة 
المعاقین 

 حركیا

      
05-06-2014 

             
 )2(بلة المقا

                    د30
الجانب 

األسري و 
 العالئقي

                    
جمعیة 

المعاقین 
 حركیا

                    
07-06-2014         

            
 )3(المقابلة 

تطبیق إختبار  د45
 الرورشاخ

جمعیة 
المعاقین 

 حركیا

                    
10-06-2014             

             
 )4(المقابلة 

 



-53- 

 

  الحالة الثانیة:                                                                                   -

من  الھدف مدة المقابالت
 المقابالت

 المقابالت التاریخ المكان

                     
 د     35

التعرف على 
    الحالة    

اإلعاقة -
 الحركیة

جمعیة المعاقین 
حركیا                          

            
02-06-2014 

            
                   )1(المقابلة 

                         
     د45
                   

صورة الذات                 
جمعیة المعاقین       

 حركیا
                  

06-06-2014         
                  

     )2(المقابلة 

                         
 د   30

                  
الجانب 

األسري   و 
العالئقي           

جمعیة المعاقین      
 حركیا  

                  
07-06-2014                 

                  
        )3(المقابلة 

                         
 د     45

                  
تطبیق اختبار     

الرورشاخ               

جمعیة المعاقین     
 حركیا

                  
09-06-2014       

                  
      )4(المقابلة 

                                                                                         

  اختبار الرورشاخ:  -4-2

یتكون من  1920ھو اختبار للشخصیة صممھ السیكاتري ھرمان رورشاخ سنة 

عشر لوحات  على كل لوحة منھا بقع حبر مختلفة األشكال و األلوان كما تشمل ھذه 

                                                                                      ·اللوحات على فراغات بیضاء أیضا

  ·ھو اختبار یثیر تناظر لوحاتھ المعاش الجسدي و الصورة الذاتیة
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مرحلة التطبیق:                                                                      -5

  اللقاء األولي بالحاالت: 5-1

بمساعدة رئیسة الجمعیة، وتم التأكد من توفر الشروط تم اللقاء بالحاالت       

نفسانیین و كباحثین  كأخصائیین بأنفسناالواجب توفرھا في عینة البحث حیث عرفنا 

 التأكیدو تحدثنا عن ھدف بحثنا و الطلب في المشاركة في انجاز ھذا البحث مع 

  ·على السریة التامة للمعلومات بغیة كسب ثقتھم

  لة العیادیة:تطبیق المقاب 5-2

م حتى 2014-06-01تم تطبیق الجانب المیداني في الفترة ما بین 

بدایة تطبیق الحصص خصصت للمقابالت العیادیة و اخرھا   م 10-06-2014

  ·لتطبیق إختبار الرورشاخ

  كیفیة تطبیق إختبار الرورشاخ:  5-3

                                                                   مرحلة التمریر:        5-3-1

بعد فترة وجیزة شرحنا فیھا ماھیة و أھداف االختبار لكل مفحوص، بدأنا بتقدیم التعلیمة  

و ما  تفكر فیھ، قل لي ما الذي تجعلك  الخاصة باالختبار لشابیر: "سأریك عشر لوحات،

  )159،ص2002معالیم، .ص(تستطیع أن تتخیلھ انطالقا من ھذه اللوحات؟

كن كیفت و صیغت للعامیة لنظمن فھمھا من طرف المفحوصین و تمثلت ل

غادي نوریلك عشر لوحات و قولي واش لي تقدر تشوفوا وال تتخیلوا  فیما یلي: 

  فیھا؟ 

وأخذنا نسجل الزمن الرجعي و الكلي في كل لوحة وننقل اإلجابات و نسجل كل  -

حین ألخر لتوجیھ  وضعیة اللوحة وتم التدخل من تصرفاتھم و امائاتھم،

  ·المفحوصین
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مرحلة التحقیق:                                                                          5-3-2

في مرحلة التحقیق نعید تمریر اللوحات انطالقا من التعلیمة العامیة المقترحة من 

طالة فیھا كْي تقول قبل شابیر وھي كالتالي: "سأعید األن تمریر اللوحات لك دون اإل

لي أین رأیت األشیاء التي ذكرتھا و ما الذي جعلك تفكر فیھا؟"                                                          

 اللون، الشكل، المكان،( سمحت لنا ھذه المرحلة بالتدقیق في اإلجابات من خالل -

                                                                                            )وفي حالة حركة أو سكون

                                                               مرحلة تحقیق الحدود:      5-3-3

في ھذه المرحلة تم تقدیم لوحات معینة و التي لم یقدم فیھا المفحوصین إجابات 

                                                                                   )5(اللوحة رقم و )3(شائعة كاللوحة رقم

مرحلة اختبار االختیارات:                                                               5-3-4

العشر "التي  في ھذه المرحلة یطلب من المفحوص اختیار لوحتین من بین اللوحات

یفضلھما أو تعجبانھ أكثر أو اللتان یحبھما أكثر" و لوحتین أخریین "ال تعجبانھ أو 

  .اقل حبا لھما أو اللتان ینفر منھما" و لماذا؟ و ذلك حسب تعلیمة شابیر

  )161نفس المرجع،ص(

            :                                                               صعوبات البحث -6

الصعوبة في إجراء المقابالت مع الحاالت ألنھا أجریت في جمعیة ولیس مركز  -

  ·صحي

                                                                ·عدم توفر قاعة مناسبة إلجراء البحث -

 مما أدى لالتصال بأولیائھم )بسبب اإلعاقة( عدم الحضور الیومي للحاالت -

                                                                                       ·إلحضارھم من قبل رئیسة الجمعیة

                                                               ·صعوبة في التواصل و الكالم معھم -
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الحــالة األولـى:                                                                         

اإلسـم: حفیظ                                                                             

        سنة                                                                 17السـن: 

الجنـس: ذكر                                                                              

المستوى الدراسي: لم یدرس                                                                  

                    الوضعیة االجتماعیة: متوسط                                            

مھنـة األب: موظف                                                                             

مھنـة األم: ماكثة بالبیت                                                                       

                                                             )بنات 2-ذكور3(5عـدد اإلخوة: 

الترتیب بین عدد اإلخوة: المرتبة الرابعة                                                   

اإلقـامة: بوقیرات                                                                                

سنة                                                                         12% و منذ 100نـوع ومدة اإلعاقة: حركیة 
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  عرض و تحلیل نتائج الحالة األولى: -1

  تقدیم الحالة: -

  یأستبدو علیھ  مالمح ال نحیف، قصیر القامة، سنة، 17تبلغ الحالة من العمر 

  ·لغتھ مفھومة لكنھ قلیل الكالم  ،مالبسھ نظیفة

  عرض وتفریغ ملخص المقابالت العیادیة: 1-1

 ملخص المقابلة األولى: -1-1-1

 د، كان الھدف منھا التعرف على الحالة  45ودامت  2014-06-01بتاریخ   

    ة و جمع البیانات الشخصیة الخاصة بالحالة و التطرق الى االعاقة بالسؤال عن مد

على حساب شیباني تاعي  واش تحكیلي بلي أنا زد « و سبب إصابتھ فأجاب قائال:

نورمال، بصح كي كنت صغیر كنت في دوح نلعب و طحت منو و تكسرت من 

كراعي لیسر و داواوني بصح جاتني حمى من مراھا ھي لي عوقتني كي كان في 

ن كرعیا و یدیا،  المرة عمري عام و شھر و من ھذاك نھار و أنا كیما ھاك معوق م

 ·األولى عالجوني بالرقیة و ما بریتش و من بعد داوني لبزاف طب و ما دارولي والو

و داوني حتى لفرنسا باش نتعالج بصح تعالجت غیر من یدیا و بقیت ما نمشیش حتى 

وراني  ·لدروك و كانت ھاذي من خمس سنین و من ھذاك الوقت حبست العالج

   أنھى كالمھ بالتحسر  )ح(ھنا الحالة  ·»شي بیھ و الحمد هللاعایش بھاذ الكرسي نم

أنا لي راھي مأثر علیا ھي كالوي راني ننضر منھم « :ومن بعد تحدث قائال و تنھاد،

بزاف بصح قاع ھاذا من لقعاد قاع نھار في الكرسي وراني ناكل في دوا تاعھم بصح 

  » ؟···ما بریتش  شا باي ندیر ھاذي ھیا
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  لخص المقابلة الثانیة:م -1-1-2

خصصت ھذه المقابلة للتطرق لصورة  د، 45و دامت 2014-06-05بتاریخ 

و راني نحس روحي  راني نشوف روحي مشي كیما ناس،« الذات لدیھ، حیث قال:

  ناقص في جسمي و حتى في عقلي ال خاطرش ما قریتش وما فھمتش عیطا صوالح

  ·الحالة كانت متأثرة جدا وھي تتحدث ھنا» و ما قادر ندیر والو و أنا كیما ھاك

نقدر نوكل روحي و نقدر  بصح الحمد V على كلشي راني خیر من بزاف ناس،«

نشكر ربي لي  ·نخرج في كرسي ھذا، و راني نشوف بعینیة بزاف علیة ھاك وال كثر

راه مخلیلي شیباني تاعي قایمة بیا بال بیھا كون راني ضعت و ثاني خاوتي راني 

  »·دي معاھم تكلي مشي معوقعایش عا

  ملخص المقابلة الثالثة: -1-1-3

الھدف من ھذه المقابلة ھو التعرف على  د، 30ودامت  2014-06-07بتاریخ 

  عایلتي راھي دایرة لي علیھا« الجانب األسري و العالئقي للحالة حیث تحدث قائال 

زاف و تظل خاوتي یدوشولي و یخرجوني، عندي شیباني ھي لي راھي مْتـأثرة ب

  وما نھدرش معاه بزاف آه تبكي، بصح شیباني ما یحوسش علیا ال كلیت و ال شربت،

مین نكره نخرج برا عند صحابي نجمع معاھم و یعاملوني عادي و نزعقوا و نضحكو 

عادي بصح تمنیت كون قریت كیما ھوما وراني نمشي ونخرج كیما ھوما، انا دایر 

   »·لوكان نلقى مرا تقبلني كیما ھاكحسابي بلي ما نمشیش بصح متمني 

  ملخص المقابلة الرابعة: -1-1-4

تم تطبیق االختبار بكامل مراحلھ، ولم تكن  بعد شرح ماھیة االختبار للحالة،

       ھناك أي صعوبة في تطبیقھ مع الحالة بل زادت البطاقات من تشویقھ و فضولھ

  ·2014-06-10د و كانت بتاریخ  45و دامت المقابلة 
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  معطیات المقابالت العیادیة للحالة االولى: -1-2

م الرضى عن صورة الذات و التي ظھرت من خالل دمعاش جسدي الیم و ع -

مشي كما الناس و راني نحس روحي ناقص "راني نشوف روحي في قولھ:  التعابیر

 .و "ما قادر ندیر والو انا كما ھاك" "في جسمي و حتى في عقلي 

"شیباني ما یحوسش علیا ال كلیت وال شربت، و ما  بربة مع االعالقة مضط -

 نھدرش معاه بزاف آه..."
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  عرض و تحلیل نتائج المقابالت العیادیة و إختبار الرورشاخ 1-2-1

 اللوحات النص التحقیق التنقیط

المیل إلى الصدمة 

 اللوحة  رفض

   )G(طائرة راھي طایرة  -

G/DF- Kob obj 

  )G(ر حمامة تطی -

G/DF+ Ka   ban A n  

  )2D(ھذا جناحھا 

 )31Dd(ھاذي كعالتھا

 ᴧ         !ماني نشوف والو  ···ضحك 

  ثا  58.........................................

   

  

                

 د  1          

  :Iاللوحة

DbL/DF - A          

            

D/DF - A  

 

 Dbl/D)(نملة  ـ

  )2D(كرعیھا -

  Ddـ سبع 

 22Ddـ وراسو 

  "تقریب اللوحة"        ˅ ˂ ˄

  ثا             15 ···ھاذي ماشي نملة ؟-

  ضحك ···سبع--  -

                           

 ثا 50  

 :IIاللوحة

  

  

DF+A 

DF± K H ban 

  

  

  6Dبطتین رسان ـ 

 1Dـ زوج بنیادم 

  تقریب اللوحة و إبعادھا ··· 

ʌ.........................13ثا  

   رسان بطتین-

  زوج بنیادم -

 د 1.05

 :IIIاللوحة

D/G F± H 

 

 

D/D F- obj  

A -F D/D  

  Gـ بنادم 

  2Dحال یدیھ 

  1Dوراسو 

  6Dـ رمانة 

  2Dـ نملة 

ʌ˃ ˅... تقریب اللوحة  

     شاوال ھاذا؟            

  ثا 22 ............................بنادم-˅

  رمانة؟  ...لخرى ماشي-

       نملة-

 ثا 40  

 :IVاللوحة

 

 

GF+Kan A ban 

A- DF  

  

  

  G        ـ فرططوا طایرة

  7D     ـ نملة            

 6D        راسھا          

ضحك مع تقریب اللوحة                    

  ثا2....................................^...

  فرططوا

  نملة؟ھاذي مشي  ... )صمت(

ثا  50

 :Vاللوحة
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D/D F- bot 

 

  

  1D    ـ شجرة و ال كرمة 

  25Ddشطوطة نتاوعھا      

  G       یتارة           ڤـ 

G/D F- obj 

    3D           یدھا          

  إبعاد اللوحة  ... ^

  ثا5ھاذي شجرة..........................

  تكلي كرمة

  

 

 ثا30

  :VIاللوحة

 

 

DbL F- Arch 

  

  

 7LbD    ـ دخلة نتاع باب

  ...إستعجاب  ... ^

  )إبعاد و تقریب اللوحة(

  ثا36......................دخلة نتاع باب -

ثا    45 

 :VIIاللوحة

 

 

 

D/bL F- bot 

DF+ obj 

 

 

 

  DbL         ـ شجرة      

  2D               راسھا  -

 4Dـ صاروخ         

^ < v ...   

   ...!ھاذي صعیبة شویة

   )تقریب اللوحة(

v...................................16ثا  

  شجرة...ماشي شجرة تاع خوخ- 

  صاروخ- 

ثا              35

 :VIIIاللوحة

DF- bot 

Frag +FE DbL  

  

  

  11D       ـ شجرة          

 8LbDـ غیام                 

  إبعاد اللوحة  

  ثا17 ...  ... ^

  ماشي شجرة ؟

  ماشي غیام ...)اللوحة تقریب(

  ضحك 

 ثا 58

 :IXاللوحة

 

G/D F-     tbo D/D 

F- bot 

 

  

                        G                     شجرةـ 

  D                        وردة

  

ثا             8......................................ضحك  ^...

               )تقریب اللوحة (

  !سبحان هللا 

   شجرة فیھا وردة-

ثا30    

  :Xاللوحة
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   Vاللوحة -االختیار االیجابي (+):  -

  السبب : مین تشبھ للفرططو                 

  Xاللوحة-                         

  .السبب: على االلوان لي فیھا اخترتھا                

      IVاللوحة-):-االختیار السلبي( -

    Iاللوحة-                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الرسم نتاعھم ماشي شباب
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  البسیكوغرام:                                                                                        1-3

 المحتویات المحددات انماط االدراك الخالصة

R=17 

R.Compl=3 

T.total=55.16 

TRI=1K/OC 

FC=3k/2E 

RC%=35% 

Ban=3 

F%=100% 

A%=41% 

H=11% 

 

 

G=1 

D/G=1 

GD=3 

G%=%29 

D=5 

D/D=5 

D%=58% 

Dbl=4 

Dbl%=23% 

 

F+ =4 

F-=12 

F±=2 

S.de F=18 

K=1 

kan=2 

kob=1 

S. de k=3 

C=0 

E=1 

FE=1 

S. de E=2 

A=7 

Ad=0 

(A)=0 

H=2 

Hd=0 

(H)=0 

Frag=1 

Bot=5 

Obj=3 

Arch=1 

 

Chocs=1                                                             choix +: X. V 

Commen:3                                                         choix -:  IV.I  

Persév: V.IV. II محتوى (نملة) في اللوحة    
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  التحلیل الكمي و الكیفي: 1-4

  :العام االنطباع

 3إجابة مزودة بـ  17بروتوكول المفحوص یتمیز بإنتاجیة وفیرة قدرت بـ 

إجابات إضافیة وھذا یوافق معدل اإلجابات لدى فئة المراھقین حسب دراسة 
المكیفة وفق  )2004(البروفیسور عبد الرحمان سي موسي و محمود بن خلیفة سنة 

إجابة لدى المراھق و لكن و لكن سیتم تحلیل  13المجتمع الجزائري و المحددة بـ 

  .نوعیتھا الحقا

مقابل   D%=58%غلب على بروتوكول المفحوص التناول الجزئي حیث قدر

، أما المحددات الشكلیة جاءت مرتفعة جدا بلغت الحد G%=29%التناول الشامل 

  .ذا دلیل رقابة و كف رغم اإلجابات الوفیرة المحصل علیھاوھ F%=100%  األقصى

على حساب  A%=41%نسجل في البروتوكول طغیان المحتوى الحیواني 

، أما المحتویات األخرى فھي قلیلة جدا و تعكس فقرا =%11H %المحتوى اإلنساني 

، أما المحددات الحسیة جاءت Arch=1 obj=3 bot=5 Frag=1 :ھوامیا نجد

  Rc%= 35%محتشمة 

  :السیاقات العقلیة

       G%=29%على التناول الشامل  D%=58غلبة التناول اإلدراكي الجزئي 

و تعكس فشل في توحید اللوحات المتماسكة خاصة وصعوبة إدراكیة و محاولة إلبراز 
  .قدرات تكیفیة مع الواقع

توحید وعجز عن  %58سجل المفحوص صدمة وزمن كمون مھم  :Iفي اللوحة 

لیعطي فیما بعد إجابتین شاملتین تعسفیتین األولى بمدرك  اللوحةفي   صورة الجسدیةال
مما یعكس صعوبة في إرصان مفھوم   -G/DFو الثانیة بمدرك إیجابي-G/DF سلبي 

  .محدد للذات و توحید الصورة الجسدیة قبل أن ینجح أخیرا في إعطاء إجابة شائعة

لى الفاحص وتردد أعطى إجابتین جزئیتین ع استنادیةبعد محاولة  :IIفي اللوحة 

، إدراكھ للفراغ األبیض یعكس فراغ -DBL/DF- ،D/DFسلبیتین بمدرك حیواني 
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داخلي و نقص في الجسد و نسجل في اللوحة تجنب صارخ للصراعات و تجمید 
  .نزوي و تجنب قلق اإلخصاء

ھ مبھم وھذا أعطى إجابتین جزئیتین و نجح في إعطاء تصور إنسان لكن :II اللوحة

  .یعكس إشكالیة تقمصیة و محاولة لتجنب العالقات النزویة الجنسیة

  D/GF± Hأعطى المفحوص إجابة شاملة تعسفیة بمحتوى إنساني مبھم  :IV اللوحة
  .و سرعان ما نزع إلى التجزئة و محاولة تجمید الرمزیة القضیبیة للوحة و السلطة

لكن سرعان ما  GF+KAN A BANسجل المفحوص إجابة شائعة  : Vفي اللوحة

وھذا یعكس عدم القدرة  DF-a أخفق في إدراك اللوحة و أعطى إجابة جزئیة سلبیة
  .على إدماج جید و تصور غیر مرصن للذات

أعطى المفحوص إجابة جزئیة تعسفیة بمدرك سلبي ثم أخرى إضافیة  :VIاللوحة 

یة اللوحة و محاولة ھ لتجمید نزومنھدف  objو محتوى  G/DF-objشاملة تعسفیة 
  .دفاعیة ضد الرمزیة الجنسیة

  DbLF-Archثا أعطى المفحوص إجابة جزئیة 36بعد زمن كمون مھم  :VIIاللوحة

و بالنظر إلى رمزیة ھذه اللوحة التي تعكس الرمزیة األمومیة و أنماط العالقة مع 
      تحامیة الصورة األمومیة، المفحوص لم یعطي تصورا إنسانیا  تجنب العالقة االل

  .و ھذا یعكس إشكالیة تقمصیة واضحة

    8اللوحات الثالثة األخیرة الملونة سجل فیھا المفحوص تحفظات كالمیة اللوحة 

 9، أعطى المفحوص إجابات جزئیة خالیة من المحددات الحسیة عدا اللوحة 10و 

Dbl FE Frag لیل عاطفة لتغطیة النرجسیة و انعدمت اإلجابات اللونیة فیھا وھذا د

  .مخنوقة وكف عاطفي

و ھذا دلیل صالبة و استثمار  F%=100%المقاربة الشكلیة سجلت أقصاھا 

  .مكثف للحدود و دفاع ضد تھدید الذات و محاولة لتغطیة النقائص الداخلیة

  :الدینامیكیة الصراعیة

 )TRI=1K/0C(إلى نمط مائل لالنغالق  IRIتشیر معادلة الصدى العاطفي 

تؤكد ھدا النمط   =fcفكیر التصوري على التفكیر الحسي و المعادلة ورجحان الت

3K/2 E . و ھذا یدل على شدة الرقابة و الكف العاطفي  
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  شاخ:رخالصة الرو

  ـ تمیز البروتوكول بـ:

  ـ إشكالیة تقمصیة 

  ـ تجنب للتداعیات العالئقیة 

  ـ صورة غیر مدمجة للجسد 
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                                                                  الحالة الثانیة:                   
  االسم: زھرة

  سنة 19السن: 

  الجنس: أنثى 

  المستوى الدراسي: السنة الثالثة متوسط 

  الوضعیة االجتماعیة: متوسط 

  مھنة األب: عامل یومي 

                                           مھنة األم: ماكثة بالبیت                                          

  )اناث ـ و ذكر واحد4(5عدد اإلخوة: 

  الترتیب بین عدد اإلخوة: الصغرى 

  اإلقامة: مستغانم 

  و منذ الوالدة  %80نوع ومدة اإلعاقة: حركیة 
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      :                                         عرض و تحلیل نتائج الحالة الثانیة -2

  تقدیم الحالة:   -   

بشرتھا  متوسطة الطول ذات بنیة قویة رغم إعاقتھا، سنة، 19تبلغ الحالة 

                         ·لغتھا مفھومة وتتواصل بشكل جید بشوشة بوجھ ضاحك و مھتمة بمظھرھا، سمراء،

  عرض و تفریغ المقابالت العیادیة: 2-1  

  ملخص المقابلة األولى: 2-1-1

د، وكان الھدف منھا التعرف على الحالة 35ومدتھا  02/06/2014تاریخ ب

أنا على حساب ماما زد « وجمع المعلومات عن اإلعاقة الخاصة بھا حیث قالت الحالة:

، و مشي كاملة وبقیت في سبیطار شھر ومن بعد خرجوني )على سبعة أشھر( سابعیة

نمو تاعي طبیعي اال  وعشت في القطن، حتى كملت تسع شھر باش بكیت و كمل

كراعي لیسر لي بقى ناقص و یدي نحسھا ثقیلة علیا، داویت وما بریتش، كي ولى في 

عمري ثالث سنوات حبست كلشي، الخطرش بابا ما بغاش یزید یداویني و بقیت كیما 

ھاك حتى للیوم، بصح ما نكدبش علیك أنا قلت لماما عاله ما داویتونیش وأنا صغیرة 

سب، مین كنت صغیرة ما كنتش نحس بصح كي كبرت و ولیت نقرى بصح بابا ھو ال

أنا ما عندي حتى  و نخرج  حسیت بالنقص وقلت أنا غادي نبقى كیما ھاك نقجع،

    ·مرض وخداخر صعیب غي ناقص لي شوف شویا 

  ·و أیضا من عام سقطت على رجلي لي ضارتني وزد كملت علیھا

  ملخص المقابلة الثانیة:   2-1-2

د، وكان الھدف منھا ھو التعرف على 45و دامت  06/06/2014بتاریخ 

راني نشوف روحي بلي ناقصتني حاجة مین ذاك « الصورة الذاتیة للحالة، حیث قالت:

تغیضني عمري بصح ھاك و نقول حمد هللا راني خیر من بزاف ناس خاصة مین 
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عة و ال بصح لي تغیضني كثر ھي مین كون في جما راني داخلة في ھاذي الجمعیة،

في عرس و نحسھم راھم یالحظوا فیا بزاف نتأثر و نغیر من شیرات لي البسین طالو 

بصح كل واحد وشا عطاه ربي عال ھذي لي نزعف بصح في األخیر نبرد، ماما مین 

تشوفني كیما ھاك تصبرني و طمعني و تقولي غادي نداووك بصح ما كان والو، أنا 

  »     ·كاملة بصح غیر كراعي ھو لي غابني

  ملخص المقابلة الثالثة: 2-1-3  

د، خصصت ھذه المقابلة للحدیث عن 30و دامت  07/06/2014بتاریخ 

و العالئقي للحالة، حیث تحدثت   normal الجانب األسري و  مین أنا مریضة ما 

أنا عایشة مع دارنا یبغوش یزعفوني، و عندي صحابي تاع الحي و تاع « قائلة

  ونخرج معاھم نحوسو و كلشي بصح خطرات نغیر منھم   ملیحالجمعیة و یعاملوني 

خاصة في ھاذ الوقت، و نتمنى كون ندیر العملیة  و نتمنى كون غي قریت كیما ھوما،

و یقبلني    على كراعي و نولي نمشي نورمال ونلقى واحد یبغیني كیما قاع شیرات 

           ·»كیما ھاك

  ملخص المقابلة الرابعة: 2-1-4

د خصصت لتطبیق اختبار الرورشاخ، بعد 45ودامت  09/06/2014 بتاریخ

   ·التعریف بھ و شرح الھدف منھ، تم تطبیقھ فتجاوبت الحالة بشكل جید أثناء التطبیق

  :  ثانیةمعطیات المقابالت العیادیة للحالة ال 2-2

  جسدي الیم عبرت عنھ المفحوصة اكثر من مرة في خطابھا.معاش  -

  عالئقیة محدودة.توافق نسبي عائلي و  -

 من االعاقة. جروح نرجسیة -
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  عرض و تحلیل بروتوكول الرورشاخ: -2-3

 اللوحات  النص التحقیق التنقیط

 

 

DF±Anat 

D Ad ±F  

  

  

 D                      ـ قلب 

  D             ـ راس حیوان

 1D                  و عینیھ

  تقریب اللوحة            ^...

ثا                 9 ............... !ماني نشوف والو  

  قلب  -    

  راس حیوان-    

 ثا28

  :Iاللوحة

 

DF-Ad 

 

 D      ـ ریسان نتاع كالب

  ثا15 ...............تقریب اللوحة  ... ^

 ریسان نتاع كالب -

    ضحك-

ثا43  

 :IIاللوحة

 

 

D F+ H ban 

D F+ obj 

  

  

  D         ـ بنیادم مایلین    

  3D        اطة        ـ قراف

 

  إبعاد اللوحة           

  ثا        6 ............... ^ 

  ھذا جسم بنادم- 

  قرافاطة     -

 ثا24

 :IIIاللوحة

 

 

D/G F- Hd 

D/G F± obj 

  

  

  G/D     مایلین ـ تكلي بنادم

 G/D      ـ دایر قناع       

 إبعاد اللوحة 

  ثا18 ............................... ^

  تكلي بنادم دایر قناع -

  

 ثا29

 :IVاللوحة

 

GF± Kan A ban 

  

  G             ـ طیر یطیر   

6D                  راسو     

10Dجناحیھ                 

9D              و كرعیھ     

  ضحك ...  تقریب اللوحة ... ^

  ثا 4 ...............ھاذي طیر یطیر-

  

ثا18  

 :Vاللوحة
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GF+ obj 

DF± H 

  G     ـ رواحة              

  3D          و یدھا          

  1D         ـ بنادم           

 9D           حال یدیھ      

 11D       و یدوح بیھم     

  تقریب اللوحة مع الضحك  ... ^

  ثا23 ................تكلي رواحة -

  وال بنادم راه حال یدیھ و یدوح بیھم -

  

  ثا39

  :VIحةاللو

 

DF- Géo 

DFE- Kob 

  

  4D          ـ خریطة       

 2D         ـ دخان طالع   

  ثا33 ...........تقریب اللوحة   ^

   ؟شي خریطة اھاذي م-

  وال تكلي دخان طالع -

 د1

 :VIIاللوحة

 

DF± Hd Anat 

DF- H Anat 

  

  5D    ـ محتوى جسم إنسان

 7D                الریة      -

  تقریب اللوحة  ... ˅ ˂ ˄

  ثا 8ھذا محتوى نتاع جسم إنسان...... -

  الریة               -

ثا    33  

 :VIIIاللوحة

ـ میل إلى رفض اللوحة 
 )صدمة(

  12D      ـ نار نتاع بركان

                 pays -DF 

ضحك           .......................... ^ 

  إبعاد وتقریب اللوحة

      !والو ...وماني نشوف وال-

 ثا38 

 :IXاللوحة

 

DdbL F- Anat     

 Anat  - DF  

                   Hd +DF  

 

  

   Ddb     ـ أحشاء نتاع بنادم

   11D        ـ معدة          
  10D      مؤخرة نتاع بنادم

 

  تقریب اللوحة ^...  

  ثا 19 ...............أحشاء نتاع بنادم 

  معدة

 ثا 50

  :Xاللوحة
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  البسیكوغرام: 2-3

 المحتویات المحددات أنماط االدراك الخالصة

R=18 

R .Compl=2 

T .Total= 303 

T .D’appr= G,D/G,D ,Ddbl 

TRI=OK /OC 

FC=2K/0,5E 

RC%=27% 

Ban=2 

F%=88% 

A%=16% 

H%=27% 

IA%=44% 

G=2 

D/G=2 

G%=22% 

D=13 

D%=72% 

D.dbl=1 

Dbl%=5% 

F+=2 

F-=7 

F±=7 

S.de F=16 

K=0 

Kan=1 

Kob=1 

S.de K=2 

E=0 

FE=1 

S.de E=0.5 

  

A= 1 

Ad=2 

H=2 

Hd=3 

Pays=1  

Géo=1 

Anat=5 

Obj=3 

 

  

Chocs : I                                                    Choix +:X    III 

Commen : II                                             Choix -: I     IV  
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  لیل الكمي والكیفي التح -2-4

   :االنطباع العام

 باإلضافة إلى إجابتین تكملیتین R=18بلغت إنتاجیة البروتوكول 

R.Compl=02  معیار االنتاجیة لدى المراھق الجزائري  إلى وتعد مقبولة بالنظر

  ) 2004حسب دراسة البروفیسور عبدالرحمان سي موسى وبن خلیفة (

على حساب التناول الشامل  D%=72%ول طغى التناول الجزئي على البروتوك

G%=22%  88%،أما المقاربة الشكلیة فبلغت F%=  یدل على استثمار مفرط للمحتوى
 والدفاع ضد العزو الھوامي 

، مقابل المحتویات الحیوانیة H%=27%أما المحتویات االنسانیة فبلغت 

A%=16% لكن سیتم دراسة نوعیتھا الحقا.  

ت قلیلة ال تعكس رمزیة متطورة و الشيء الملفت ھو أما باقي المحتویات فجاء
    IA%=44%نسبة القلق المرتفعة لدى المفحوصة 

  .أما المحددات الحسیة فجاءت تكاد تنعدم وھذا إشارة إلى عاطفة لعاطفة خافتة

  لیة:قالسیاقات الع

على حساب اإلجابات  D%=72%ت  اإلجابات الجزئیة على البروتوكول طغ

ا المیل الى التجزئة دلیل ارتفاع التفكیر المحسوس وقولبة للفكر وھذ %Gالشاملة 
                                .ومیزه التمسك بالمحتوى الظاھري للوحات

  :Iللوحةا

عجزت المفحوصة على توحید الصورة بإعطائھا إجابتین جزئیتین مبھمتین 
  .ة ھویة عمیقةوھذا دلیل على عدم القدرة على توحید صورة الذات و إشكالی

  :IIاللوحة 

متجنبة عالئقیة اللوحة  DF-Adأعطت المفحوصة إجابة جزئیة بمدرك سلبي 

   .ومضمونھا النزوي وأثبتت عجزا تقمصیا
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  :IIIاللوحة

نجحت المفحوصة في إعطاء تصور إنساني و إجابة شائعة في ھذه اللوحة 
مصیة وغیاب الحركة في وھذا یدل على اشكالیة تق DF+-H banاللوحة لكنھ من مبھم 

 النزویة االستثماراتجاء بھدف تجنب التداعیات العالئقیة و ضد كل K=0ھذه اللوحة 

 :IVاللوحة 

واظبت المفحوصة على نفس المحتوى وحاولت بجھد توحید اللوحة فأعطت 
  بجزئیة إنسانیة سلبیة توحي بذات مھددة .         D/GF-HDإجابة شاملة خیالیة 

 :V اللوحة

  GF+-Kan A banطت مفحوصة إجابة شائعة والتي تعد في محلھا فیھذه اللوحةأع

  كرعیھ ...جناحیھ  ...لغت في تفصیلھ في مرحلة التحقیق راسھباطیر لم تحدد نوعھ و 

  .وھذا دلیل إنشغاالت جسدیة

   :VIاللوحة

تلقت المفحوصة اللوحة بالضحك وھذا دفاع ھوسي تجاه الرمزیة القضیبیة 
   بھدف تجمید نزویة اللوحة   GF+objاءت اإلجابة شاملة بمحتوى شيء للوحة و ج

  .و تصوراتھا الجنسیة و إجابة أخرى بمحتوى إنساني مبھم

  .و إجابة أخرى حسیة

  :VIIاللوحة 

محاولة إستنادیة على الفاحص كدفاع ضد رمزیة الصورة و اإلجابة خالیة من 
تعكس حاجة  DFE kobرى حسیة محتوى إنساني دلیل صعوبة تقمصیة و إجابة أخ

  .لربط عاطفي و بحث عن إستثمار

اإلجابات جاءت كلھا جزئیة و سجلت في   XوIX وVIIIاللوحات الملونة

نعكاس و توظیف اللوحة و محتویات و تجاھل لأللوان یعكس عجزا عن إ Xاللوحة 
  .ظاھریة دون رمزیة متطورة تدل على تكیف سطحي و صلب مع الواقع
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  :یة الصراعیةالدینامیك

الصدى  IRI=0k/0ckیدل على نمط إنطوائي منغلق یدل على میل     

  FC=2k/0.5Eالعاطفي الى التفكیر یمیزه طابع رقابي شدید و تؤكده المعادلة التكمیلیة 

الحركیة  تدل على عاطفة مكبوتة RC%=27%اللونیة  االستجابةأما نتیجة    

تقمصیة عمیقة وعدم القدرة على تمثیل  منعدمة و یدل على إشكالیة k=0اإلنسانیة 
  .الذات في نظام إنساني و دلیل شرح عالئقي

 IR%=44نسبة بفي البروتوكول و سجل مرتفعا  القلقجاء 

  :التظاھرات الحسیة

دلیل رقابة شدیدة و عاطفة مخنوقة، أما   C=0اإلجابات اللونیة جاءت منعدمة 

    النزوات و العواطف  الحتواء Fلیة سبقتھا شك FEواحدة  استجابةالتضلیلیة نسجل 

  .و الھدف عدم السماح ببروز النزوات

  :خالصة الرورشاخ

  .دلیل مقاومة لبروز العالم الداخلي %Fـ الشكلیة مرتفعة 

  .ـ إشكالیة تقمصیة عمیقة

  .ـ تجنب للتداعیات العالئقیة

  جروح نرجسیة إثر اإلعاقة-

  )شریحیةاإلجابات ت(جسدیة انشغاالتـ ذات مھددة و 
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  مناقشة فرضیات البحث:

على مستوى المقبالت العیادیة تجلى المعاش الجسدي األلیم الذي خلفتھ اإلعاقة  
لكال الحالتین في عبارات متعلقة بمعاناة لیست جسدیة  فحسب بل ونفسیة ونلمسھا في 
العبارات التالیة للحالة حفیظ "راني نشوف روحي ماشي كیما الناس،  ناقص في 

  جسدي وعقلي" و"ما قادر ندیر والوا و أنا ھاك". 

أما الحالة زھیرة فعبرت عن ذلك بـ" كي كبرت ولیت نقرى ونخرج حسیت 
  بالنقص"  و " راني نشوف روحي بلي ناقصتني حاجة مین ذاك تغیضني عمري"

ما عالئقیا لكال الحالتین توفر السند العائلي خفف نوعا ما من المعاناة حیث أ
الحالة حفیظ في " نشكر ربي مخلیلي شیبانیة نتاعي و خاوتي ..." . وابدى  عبر عنھا

تأثره من التأثر البالغ للوالدة بحالتھ حیث و لدل لھ شعور عمیق بالذنب اتجاھھا أما 
عن عالقتھ باألب یشوبھا بعض اإلضطراب لقولھ " شیباني ما یحوسش علیا ال كلیت 

  ..."و ال شریت، وما نھدرش معاه بزاف آه 

وكل ھذا انعكس على عالئقیتھ فھي محدودة وعالقتھ باصدقائھ و مقارنة  حالتھ 
بھم تعمق احساسھ بالنقص و الذي یعطل تطلعاتھ المستقبلیة ایضا لقولھ " متمني نلقى  

  امرأة تقبلني كیما ھاك "

  normalأما الحالة زھیرة فعبرت عن سند العائلي بقولھا " عایشة مع دارنا 
  ضة ما یبغوش یزعفوني " مین مری

وعن عالقتھا باالب ابدت عدوانیة اتجاھھ و لوم شدیدا بل و حملتھ معاناتھا 
  كاملة لقولھا "بابا ھو السبب " وأیضا قلت لماما "اعاله ماداوانیش بابا "

ما فیما یخص اختبار الرورشاخ لكال الحالتین فانھ رغم وفرة االنتاجیة اال ان أ
ة و میز البروتوكوالت بالنسبة للحالة حفیظ برزت اشكالیة نوعیتھا متردیة و ھش

   .تقمصیة و تجنب للتداعیات العالئقیة وصورة غیرة غیر مدمجة  للجسد

  حالة زھیرة فتتمیز یاشكالیة تقمصیة عمیقة و تجنب  للتداعیات العالئقیة أما ال
  .ذات مھددة و انشغاالت جسدیة ظھرت من خالل االجابات التشریحیة
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و ھكذا تأكدت فرضیات البحث بالنسبة لمجموعة بحثنا و ھي حالتین مراھقین  
معاقین حركیا بان لدیھم صورة سلبیة للذات و التي ظھرت فعال من خالل المقابلة 

  العیادیة و اختبار الرورشاخ من خالل تمیزھما بـ :

 ادماج سیئ للجسد  -

  سوء التوافق العالئقي.    -
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  خالصة

ن البحوث العلمیة مھما تشعبت و تفرعت مجاالتھا فإنھا تستلزم بالضرورة الخروج إ

بنتیجة تعكسھا أو تمثلھا وبما أن موضوع بحثنا ھو صورة الذات لدى مراھق معاق حركیا 

فقد توصلنا إلى فكرة عامة مفادھا أن ھذه الصورة لھا دور و تأثیر بالغ خاصة في مرحلة 

كلما كانت إیجابیة تحقق توافق و اتزان نفسي و العكس و أي إصابة لھذه المراھقة و 

    الصورة الذاتیة تنعكس سلبا على المراھق و نموه النفسي و الجسدي و استخلصنا النتائج

  :التالیة

  ـ إختالل صورة الجسد 

  ـ سوء التوافق العالئقي 
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  دلیل المقابلة: -

  البیانات الشخصیة المحور األول: -

  اإلسم: 

  السن:  

  الجنس: 

المستوى الدراسي:                                                                                 

  الوضعیة االجتماعیة:  

                                     مھنة األب:                                                     

  مھنة األم:

عدد اإلخوة:                                                                                          

  الترتیب بین عدد اإلخوة: 

  اإلقامة:  

  نوع ومدة اإلعاقة:  

                                               المحور الثاني: اإلعاقة الحركیة                     

متى أصبت باإلعاقة؟                                                                             -

و كیف أصبت بھا؟                                                                                             -

وھل أثرت علیك؟                                                   -فاش تعایشت مع اإلعاقة تاعك؟كی -

و ما طبیعة العالج المتبع مباشرة بعد  -ما ھي ردة الفعل األولى بعد اإلعاقة؟ -

                     و ھل أفادك العالج؟                                                         -اإلصابة؟    

ما طبیعة العالج المتبع حالیا؟                                                                           -

ھل تشكو من أمراض أخرى مصاحبة لإلصابة؟                                                     -



                                                                صورة الذات       المحور الثالث: -

تقدر تكحیلي شویا                                     -كیفاش راك تشوف روحك بعد اإلصابة؟  -

و كیفاش كنت تشوف روحك قبل إصابة؟                                                             -

كیفاش  تحس الناس یشوفوك؟                            -سرة اإلعاقة تاعك؟ كیفاش تشوف األ -

و ھل راك متقبل اإلعاقة تاعك؟                                                                         -

          كیفاش راك تشوف الجسد تاعك من بعد ھذه اإلصابة؟                                    -

                                                   المحور الرابع: الجانب األسري و العالئقي -

كیفاش عالقتك بالعائلة تاعك قبل اإلصابة؟                                                            -

وال بقات كیما ھي؟               كیفاش ھي عالقتك بالعائلة تاعك من بعد اإلصابة؟ تغیرت  -

تقدر تحكیلي؟                                                                                   -

                              )اإلخوة و المقربین ،الوالدین (كیفاش تتعامل معاك العائلة تاعك؟-

                                       )ء في حالة الدراسةأو الزمال(ما طبیعة عالقتك بأصدقائك؟-

                                                                 الحیاة المستقبلیة  المحور الخامس:

                                          )حیاتك المستقبلیة(كیفاش راك تشوف روحك من للقدام؟  -

  ك أمل في شفاء؟ھل عند -

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   :قائمة الشائعات

  عصفور أو خفاش أو فراشة  :Iالبطاقة 

الحیوانات الكاملة مثل الدب، الكبش، الكلب، الفیل أو رؤوس نفس  :IIالبطاقة 

  الحیوانات 

        المتفق علیھ تحدید األسود فقط كل كائن إنساني كامل                                     :IIIالبطاقة 

  األحمر المتوسط فراشة أو عقدة فراشة 

  ال توجد شائعات :IV البطاقة

  عصفور، فراشة، خفاش  :Vالبطاقة 

  جلد حیواني  :VIالبطاقة 

  ال توجد شائعات  :VIIالبطاقة 

  الوردي الجاني حیوانین إثنین ماعدا السمكة و العصفور  :VIIIالبطاقة

  ال توجد شائعات  :IXالبطاقة 

األزرق الجاني سرطان عنكبوت أخطبوط                                                         :Xالبطاقة 

األخضر الفاتح المتوسط رأس أرنب                                                             
  22، ص2002ص معالیم ،·(الرمادي العلوي حیواني فارض أو قشري

  


