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ه حمد الحامدين أن  لأحمد هللا أوال حمدا كثيرا متواليا، وإن كان يتضاءل دون حق جال

سخر لنا كل هذه النعم ما ظهر منها وما بطن.. وهو القـائل في محكم تنزيله:

﴿وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم ألزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد﴾ 

، وبعد:07ابر هيم اآلية  
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خالل فترة انجاز األطروحة.

المقـام تقديم الشكر الجزيل إلى كافة األساتذة األفـاضل الذين  كما ال يفوتني في هذا

رافقونا طيلة فترة التكوين على ما بذلوه من جهد و نصائح في سبيل الرقي بالجامعة  

والطالب....

كما أتقدم بجزيل الشكر إلى األساتذة أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم دراسة و مناقشة  

هذا العمل
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وكل من شجعني بالكلمة الطيبة واالبتسامة وبالدعاء والى كل هؤالء أقول ..

"جزآكم هللا عنا كل خير ".
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وهذا من خالل دراســة بعض،  الراشــدین المصــابین بداء الربوعلى وصــف واقع دراســةكز هذه الترت

ما تعانیه هذه الفئة من ضــــــغوط في ظل للكشــــــف مؤشــــــرات الجلد لدیهم ، وهذاجوانب الشــــــخصــــــیة لدیهم

ن الصدمة المتعلقة بالمرض وما ینتج عنها مإدماجعلى هم صحیة وأخرى نفسیة، فتلك القدرة التي تساعد

نفســــیة تتحول لتصــــبح قدرة على المواجهة والصــــمود والمقاومة، هذه الخاصــــیة في شــــخصــــیة الراشــــد إعاقة

ا، غوص في العوامل المســـاعدة في نشـــوءها وتبلورهاللنخصـــها بالدراســـة و اســـتوقفتناالمصـــاب بمرض الربو 

على تساؤالت الدراسة التالیة: اإلجابةوعلى هذا األساس حاولنا 

vما هي مؤشرات الجلد عند الراشدین المصابین بداء الربو"؟"

ü :التساؤالت الفرعیة

.   ؟للذات كمؤشر للجلدجیدیتمیز الراشدون المصابون بداء الربو بتقدیرهل .1

؟یتمیز الراشدون المصابون بداء الربو بالعالقات االجتماعیة الجیدة كمؤشر للجلدهل .2

؟كمؤشر للجلدبقاعدة من األمن الداخليیتمیز الراشدون المصابون بداء الربو هل .3

حیث ،المنهج العیادي في التقصــــي عن هذه المؤشــــراتهذه اتبعنا في دراســــتنا ولإلجابة على هذه التســــاؤالت

ت فيبنینــا مجموعــة من الفرضــــــــــــــیــات حــاولنــا اإلجــابــة علیهــا من خالل تطبیقنــا لمجموعــة من األدوات تمثلــ

اختباري الرورشاخ وتفهم الموضوع، وجاءت النتائج كالتالي:المالحظة العیادیة والمقابلة النصف موجهة وكذا 

v ون انطالقا من كالراشــدین المصــابین بداء الربوعندجلد للممیزةمؤشــرات وجودإلىخلصــت الدراســة

ممیزات عقلیة و ســـلوكیة و قدرة الشـــخص على تجاوز ظروف خاصـــة صـــعبة بفضـــل عن عبارةالجلد

وعلى هذا األساس ظهرت لدى الراشدین المصابین بداء الربو بعض المؤشرات تمثلت في: ،تكیفیة

تقـــــــدیر للـــــــذات نـــــــابع مـــــــن تقمصـــــــات أولیـــــــة ســـــــلیمة دالـــــــة علـــــــىظهـــــــرت لـــــــدى الحـــــــاالت مؤشـــــــرات .1

لتقـــــدیر صـــــورة ونرجســـــیة أولیـــــة انتهجـــــت طریقهـــــا الســـــلیم نحـــــو الموضـــــوعات الخارجیـــــة لیرســـــم بـــــذلك 

.الذات اآلمن والسلیم

ـــــاني تمثـــــل فـــــي وجـــــود قـــــدرة علـــــى بنـــــاء عالقـــــات اجتماعیـــــة ناجحـــــة وتخطـــــي .2 كمـــــا ظهـــــر مؤشـــــر ث

تلــــك العالقــــات التــــي ال تــــؤمن لهــــا الراحــــة والســــند، كمــــا أن أســــاس هــــذه العالقــــات یعــــود إلــــى طبیعــــة 

.طفل-العالقات التعلقیة األولیة أم

أمــــا الثالثــــة فتمثلــــت فــــي وجــــود قاعــــدة مــــن األمــــن الــــداخلي أساســــها وجــــود أوصــــیاء للجلــــد مــــن داخــــل .3

األســــــــرة كـــــــــالزوج واألم واألب،  وخــــــــارج األســـــــــرة كاألصــــــــدقاء والجیـــــــــران، فطبیعــــــــة هـــــــــذه العالقـــــــــات 

أمــــــال وتفــــــاؤال نحــــــو معـــــث فــــــیهبتشـــــكل ســــــندا قویــــــا ســــــاعد فــــــي هیكلـــــة الجلــــــد لــــــدى الحــــــاالت، ممــــــا 

أمنا داخلیا و روحیا في ظل المرض وٕارهاصاته المرهقة للحاالت. ا ، وكذالمستقبل 



Le résumé
  Cette étude est basée sur la description de la réalité des adultes asthmatiques et
ceci grâce à l'étude de certains aspects personnels dans le but de détecter leurs
caractéristiques et leurs  résilience, au bout de la  lumière de ce qui fait souffrir cette
catégorie de pressions physiologiques et d’autres psychologiques , c’est cette
capacité qui les aide  à intégrer le choc lié à la maladie et qui engendre un handicape
psychologique qui  se transforme à une capacité à affronter et à résister, ce caractère
de la personnalité de l’adulte asthmatique nous a arrêté afin de l'étudier et de
s’approfondir sur les facteurs aidant à son émergence ,sur cette base nous avons
essayé de répondre aux questions suivantes :
* Quels sont les signes de résilience chez les adultes  asthmatiques?
Sous questions:
1. Est-ce que les adultes asthmatiques sont caractérisés par une bonne estimation de
soi comme une résilience ?
2. Est-ce que  les adultes asthmatiques sont caractérisés par de bonnes relations
sociales comme une résilience?
3. Est-ce que les adultes asthmatiques sont caractérisés par une base de sécurité
intérieure comme une résilience?
Pour répondre à ces questions nous avons suivi la méthode clinique  afin de  repérer
ces signes. Nous avons construit un ensemble d'hypothèses où nous avons essayé d'y
répondre en appliquant les outils suivants : l'observation clinique, l’entretien clinique
semi-directif ,ainsi Les testes de Rorschach  et de TAT  l (teste d'aperception
thématique ) ,et pour analyser  ce dernier , nous avons adopté la démarche de
Murray. Les résultats de notre étude sont les suivants :

· Cette étude est conclue par la présence  des signes de résilience  très distinctifs
chez les adultes asthmatiques, du fait que la résilience c’est la capacité de la
personne à surmonter les conditions difficiles grâce aux caractéristiques
mentales, comportementales et d’adaptations  et à cause de ces raisons, il
apparait chez ces adultes les signes suivants :

1. L’apparition  des signes positifs d’estimation de soi chez les cas étudiés
provenant de réincarnation initiale correcte et narcissique, prennent leur
chemin correcte vers les sujets extérieurs pour dessiner une image à valoriser
un soi sécurisé et correcte.

2. Aussi l’apparition d’un deuxième signe qui présente  l’existence d’une capacité
à construire des relations sociales réussite qui dépasse les relations qui
n’assure pas le confort et le soutien, Ainsi  la base de ces relations revient à la
nature de l’attachement  mère-enfant.

3.  Alors le troisième présente l’existence d’une base de sécurité interne qui se
fonde sur la présence des tuteurs de résilience à l’intérieur de la famille tel le
mari, le  père et la mère ,en dehors de la famille comme les amis et les voisins ,
la nature de ces relations forme un soutien solide qui aide à restructurer la
résilience chez les cas, ce qui envoie  l’ espoir et l'optimisme envers l'avenir ,
aussi une sécurité intérieure et spirituelle malgré  la maladie et ses difficultés.
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Ⱦ̮ ͬɻ ɀεͬ͛

حیث یصیب فئة كبیرة ، شویعا في العالمالمزمنةیعد مرض الربو من أكثر األمراض التنفسیة

آخر، حیث أنبأت دول العالم التي تعرف انتشارا واسعا لهذا المرضوتعد الجزائر من بین من البشر،

هذا فب،شخص، وهو ما یعد نسبة كبیرة100أشخاص من بین 4إلى 3اإلحصائیات عن إصابة من 

من الجزائریین یعانون من الربو، وهي نسبة جد مرتفعة، بالمقارنة مع باقي %25أكثر من نإالتقدیر ف

.األمراض التنفسیة األخرى 

ألفــــــراد المصــــــابین بــــــه قــــــوة و الرغم مــــــن صــــــعوبة هــــــذا المــــــرض فإننــــــا الحظنــــــا عنــــــد بعــــــض افبــــــ

ــــالرغم مــــن أنــــه یشــــل حــــركتهم ویعــــیقهم عــــن التــــنفس  والحركــــة تحــــدي فــــي مواجهــــة المــــرض وتبعاتــــه ب

ــــــة، كمــــــا  ــــــاق خصوصــــــا قــــــد والقیــــــام بمختلــــــف النشــــــاطات الیومی اللیــــــل، مــــــا أثنــــــاءیســــــبب لهــــــم االختن

فــــي وطــــریقتهم الحیــــاةإال أن رغبــــتهم فــــي ، دائــــم أثنــــاء النوبــــة الربویــــةبقــــرب أجلهــــمإحساســــهمیجعــــل 

ــــا فــــي شخصــــیة األفــــراد المصــــابین لتعــــایش مــــع المــــرض تجعلنــــا نقــــف أمــــام هــــذه الخصــــائص والمزای

ـــــداء الربـــــو،  ـــــى علـــــم الـــــنفس اهتمامـــــا كبیـــــرا بدراســـــة مـــــواطن لنخصـــــها بالدراســـــة والبحـــــث ،ب فلقـــــد أول

أن ینجـــــر ومكـــــامن القـــــوة والمقاومـــــة لـــــدى الفـــــرد باحثـــــا عـــــن األســـــاس االیجـــــابي للمـــــرض ومـــــا یمكـــــن

ــــــارات ایجابیــــــة فــــــي شخصــــــیة الفــــــرد، وعلیــــــه  الجانــــــب االیجــــــابي فــــــي دراســــــة یعتبــــــر عنــــــه مــــــن اعتب

تیــــارا حــــدیثا جــــدا فــــي علــــم الــــنفس حیــــث حظــــي باهتمــــام كبیــــر خــــالل هــــذه الســــنوات شخصــــیة الفــــرد

الذاتیـــــةتنشــــیط الفاعلیــــة الوظیفیـــــة والكفــــاءةبمـــــن خــــالل اهتمامـــــه مــــن قبـــــل علمــــاء الــــنفس ، األخیــــرة

والصــــــحة الكلیــــــة لإلنســــــان، بـــــــدال مــــــن التركیــــــز علــــــى االضـــــــطرابات وعالجهــــــا، ویهــــــتم ببنــــــاء القـــــــوة 

وصـــــوال إلـــــى المزیـــــد مـــــن تحقیـــــق الـــــذاتوالمـــــریض والقـــــدرة والمتعـــــة والصـــــحة فـــــي اإلنســـــان المعـــــافى 

انطالقــــــا مــــــن بنــــــاء روابــــــط عالئقیــــــة ســــــلیمة تعــــــد عوامــــــل حمایــــــة األمــــــل والتفــــــاؤلبــــــاألمن والشــــــعور 

فـــــي ظــــــل مـــــا یعیشـــــه مــــــن صـــــاب بـــــالربو وســــــندا ودعمـــــا یســـــاعده فــــــي تخطـــــي المـــــرض، للراشـــــد الم

.. ونظــــــرا ألهمیــــــة دراســــــة الجوانــــــب االیجابیــــــة صــــــدمات وأزمــــــات یومیــــــة صــــــحیة جســــــدیة او نفســــــیة

ـــاهر والعوامـــــــل إلـــــــىفـــــــي الشخصـــــــیة عكفـــــــت الدراســـــــات األخیـــــــرة  اســـــــتخالص مجموعـــــــة مـــــــن المظــــ

وقــــوة فــــي مواجهــــة الضــــغوط التــــي تفرزهــــا الحیــــاة، الفــــرد فاعلیــــةإكســــابوالمتغیــــرات المســــاعدة علــــى 

ینبــــأ بتــــوفر الســــالمة النفســـــیة ر متغیــــوهــــومفهـــــوم الجلــــد ومــــن بــــین هــــذه المظــــاهر والمتغیــــرات نجــــد 

.والمشقة لدى الفرد ومصدرا لمقاومة الضغوط 

ـــــى تســـــاعدوالتـــــي كمـــــا یعتبـــــر مـــــن أكثـــــر المفـــــاهیم النفســـــیة التـــــي تـــــرتبط بالســـــلوك اإلنســـــاني،  عل

ـــــاهیم الحدیثـــــة والتـــــي ، فهـــــم كثیـــــر مـــــن الخصـــــائص المرتبطـــــة بالشخصـــــیة فالجلـــــد یعـــــد مـــــن أهـــــم المف

ســـــاهمت كثیـــــرا فـــــي تغییـــــر وفـــــتح المجـــــال أكثـــــر لتعـــــدد الـــــرؤى والتوســـــع أكثـــــر فـــــي الجانـــــب التنظیـــــري 

للعلـــــوم اإلنســـــانیة واالجتماعیـــــة عامـــــة وفـــــي علـــــم الـــــنفس المرضـــــي بصـــــفة خاصـــــة وفـــــي علـــــم الـــــنفس 
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اء بصــــــورة أكثــــــر دقــــــة، حیــــــث یقــــــدم لنــــــا هــــــذا المفهــــــوم العدیــــــد مــــــن  الــــــرؤى الوقائیــــــة االیجــــــابي والبنــــــ

ـــــة هـــــي مـــــن صـــــمیم الصـــــحة النفســـــیة للفـــــرد وكـــــذا مـــــن المفـــــاهیم الدارجـــــة حـــــدیثا فـــــي علـــــم ،والعالجی

الـــــنفس المرضـــــي ولكـــــن مـــــن وجهـــــة نظـــــر ایجابیـــــة، مســـــتخدما فـــــي ذلـــــك اســـــتراتیجیات وتقنیـــــات تبعـــــد 

ي األعــــراض المرضــــیة ونتائجهــــا الســــلبیة، باحثــــة عــــن نقــــاط القــــوة كــــل البعــــد عــــن تلــــك التــــي تبحــــث فــــ

مســــــتخدمة فــــــي ذلــــــك جمیــــــع و والمقاومــــــة ومختلــــــف المــــــوارد االیجابیــــــة داخــــــل الفــــــرد، مدعمــــــة إیاهــــــا 

Anautمــــن قبــــل المــــذكورI .krersler، فالجلــــد بحســــب المــــوارد الداخلیــــة والخارجیــــة المتاحــــة

Marie" خاصــــــــة صـــــــعبة بفضــــــــل ممیــــــــزات عقلیــــــــة و هـــــــو قــــــــدرة الشــــــــخص علـــــــى تجــــــــاوز ظــــــــروف

ـــــد "ســـــلوكیة و تكیفیـــــة والفضـــــائل التـــــي تمكـــــن یعتبـــــر الدراســـــة العلمیـــــة لنقـــــاط القـــــوة، مـــــا یعنـــــي أن الجل

فهــــــو یهــــــدف إلــــــى تنشــــــیط الفاعلیــــــة الوظیفیــــــة والكفــــــاءة الذاتیــــــة األفــــــراد والمجتمعــــــات مــــــن االزدهــــــار، 

فـــــــرد  مـــــــع عوامـــــــل الخطـــــــر فـــــــي والصـــــــحة الكلیـــــــة لإلنســـــــان مـــــــن خـــــــالل تفاعـــــــل عوامـــــــل الحمایـــــــة لل

مــــن خــــالل راشــــد المصــــاب بــــداء الربــــو ســــیرورة ودینادمیــــة تســــاعد فــــي تكــــوین وترصــــین الجلــــد لــــدى ال

مراحل نموه

مؤشرات الجلد عند الراشدین المصابین بداء و الدراسة الحالیة جاءت لتسلط الضوء على (

كون هذه الشریحة من المجتمع لم تحظي قبل الیوم بدراسة تهتم بأهم أهمهاوذلك العتبارات)،الربو

تبعاته مقومات الجلد لدیهم وأهم المؤشرات التي تدفعهم الى تخطي المرض والتعایش معه في ظل 

.ومالزمته لهم طیلة حیاتهمالمرهقة 

فصول بحثیة تتمثل في: إلىلذلك تم تقسیم الدراسة 

مشكلة الدراسة ثم إلىتضمن التطرق یالدراسة" و إشكالیةحدیدت"یحمل عنوانالفصل األول 

الدراسة وأهمیةأهداف إلىالسؤال الرئیسي وما یلیه من أسئلة فرعیة، وكذا فرضیات الدراسة، ثم تطرقنا 

ري الجلد وداء الربو .الدراسة والتي تمثلت في متغیتحدید مصطلحاتوبعدها 

والذي تضمن أهم التعاریف بالجلد،ل الثاني والمعنون أما الجانب النظري فیحتوي على الفص

بالجلد وكیفیة تطوره ونشأته كما تضمن أهم المقاربات التي تناولت المفهوم بالدراسة والبحث، الخاصة 

وأبعاد ذوي الجلد وكذا عوامل الحمایة وعوامل الخطر باعتبارها عوامل خصائص كما تطرقنا إلى 

جلد لدى فئة الراشدین المصابین بداء الربو، كما تطرقنا أیضا ألى أهم مساعدة في تكوین وارصان ال

االستراتیجیات المساعدة في بناءه.أسس هیكلة الجلد و

وأهم مسبباته مفهومه إلىخالل التطرق من داء الربو أما الفصل الثالث فقد تناولنا فیه متغیر 

نفس وكیفیة حدوث نوبات الربو وأهم األشكال وأهم النظریات المفسرة له ، وكذا آلیة التوأعراضه 

.العیادیة للمرض، وكیفیة تشخیصه وأهم الطرق العالجیة والوقائیة للمرض
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للدراسة والذي تناولناه في شقین األول الفصل الرابع فقد احتوى على الجانب التطبیقيأما عن 

لدراستنا االستطالعیة والتي استخدمنا فیها سلم الجلد لكونور ودافیدسون ، متعلق باإلجراءات المنهجیة 

ومن خالله تحصلنا على حاالت الدراسة األربعة والتي كانت أساس دراستنا في الشق الثاني من 

الفصل، حیث تناولنا فیه أهم إجراءات الدراسة األساسیة والتي اتبعنا فیها المنهج العیادي والذي یخدم 

دراستنا،  كما احتوت على مجموعة من األدوات تمثلت في المقابلة النصف موجهة وكذا طبیعة

، TATاالختبارین االسقاطیین للشخصیة رورشاخ وتفهم الموضوع 

ومناقشة نتائج الدراسة وتم التحقق من وتحلیل فقد تناولنا فیه عرض أما الفصل الخامس 

جملة من التوصیات التي قد تفید من هو مقدم إلىالفروض المقدمة في الفصل األول. كما تطرقنا

بمتغیري الدراسة الحالة.تتعلقمماثلةعلى دراسات أخرى

أهم فیهاكما أرفقنا كل فصل بتمهید وخالصة فصل وانتهت الدراسة بخاتمة وقائمة ذكرت

المراجع المعتمد علیها ومالحق الدراسة. 
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الدراسةإشكالیة. 1
تعـــــد األمـــــراض التنفســـــیة المزمنـــــة مـــــن األكثــــــر األمـــــراض شـــــیوعا وانتشـــــارا فـــــي الجزائـــــر، بعــــــد 

مــــن أكثــــر األمــــراض المزمنــــة مــــن حیــــث الصــــعوبة لمــــا تســــببه وهــــي كــــل مــــن الســــكري وضــــغط الــــدم، 

ــــى للمــــریض وتعــــب جســــدي ونفســــي مــــن إرهــــاق  وللمحیطــــین بــــه، هــــذا ألنهــــا تصــــیب الفــــرد وتعیقــــه عل

ـــــة التـــــنفس والتـــــي هـــــي مـــــن أكثـــــر الوظـــــائف الحیویـــــة أهمیـــــة بالنســـــبة للكـــــائن الحـــــي عامـــــة  أداء وظیف

واإلنســـــان خاصـــــة، كمـــــا أنهـــــا تعیقـــــه علـــــى االســـــتمرار فـــــي الحیـــــاة الیومیـــــة بشـــــكل طبیعـــــي خصوصـــــا 

قبل المحیطین به. أثناء األزمات وما تتطلبه من رعایة خاصة للمریض من 

كبیــــــرا ومشــــــكلة صــــــحیة عامــــــة بالنســــــبة للفــــــرد اعبئــــــكمــــــا تشــــــكل األمــــــراض التنفســــــیة المزمنــــــة 

والدولـــــة مـــــن حیـــــث أنهـــــا تتطلـــــب رعایـــــة صـــــحیة خاصـــــة و ضـــــرورة تـــــوفیر األدویـــــة المناســـــبة، ومـــــن 

المــــــزمن وفــــــ ــــــة واألكثــــــر انتشــــــارا الــــــداء الرئــــــوي الُمِســــــّد رط بــــــین أهــــــم هــــــذه األمــــــراض التنفســــــیة المزمن

الــــذي یعــــد مــــرض تنفســــي منتشــــر بكثــــرة بــــین كــــل فئــــات المجتمــــع مــــن و ضــــغط الــــدم الرئــــوي والربــــو، 

أطفـــــال ومســـــنین وراشـــــدین، ویرتفـــــع معـــــدل اإلصـــــابة بـــــالربو فـــــي األطفـــــال بـــــین الرابعـــــة والعاشـــــرة مـــــن 

العمــــــر وخاصــــــة فــــــي الـــــــذكور وتزیــــــد النســــــبة بعـــــــد األربعــــــین عنــــــد البـــــــالغین وخاصــــــة النســــــاء، وقـــــــد 

ــــــف أســــــباب اإلصــــــابة بهــــــذا الــــــداء وتتعــــــدد كــــــأن تكــــــون وراثیــــــة أو مكتســــــبة، وبشــــــكل عــــــام فــــــإن تختل

الربـــــو الـــــذي یظهـــــر فـــــي ســـــن مبكـــــر یكـــــون مصـــــحوب بالحساســـــیة الوراثیـــــة. أمـــــا الربـــــو الـــــذي یظهـــــر 

ـــــدخل فیـــــه عوامـــــل خارجیـــــة التـــــدخین أو التعـــــرض للمـــــادة مســـــببة للحساســـــیة  فـــــي ســـــن متـــــأخر فقـــــد تت

األســـــباب الخارجیــــــة، كمـــــا قـــــد تســـــاهم بعـــــض العوامـــــل النفســــــیة أو اإلصـــــابة الفیروســـــیة وغیرهـــــا مـــــن 

واالنفعاالت في حدوثه.

كمــــا قـــــد یـــــؤدي بـــــالمریض إلـــــى الوفـــــاة فـــــي حـــــال عـــــدم تـــــوفر العـــــالج المناســـــب أو تهـــــاون هـــــذا 

األخیـــــر فـــــي الوقایـــــة وأخـــــذ الحیطـــــة فـــــي التعامـــــل مـــــع المـــــواد المســـــببة للربـــــو وعـــــدم االلتـــــزام بخطـــــة 

أن العلــــم الحــــدیث فــــي تطــــور مســــتمر واألدویــــة المســــاعدة فــــي توســــیع عالجیــــة مناســــبة، بــــالرغم مــــن

القصـــــــبات الهوائیـــــــة متــــــــوفرة إال أنـــــــه ال یـــــــزال هــــــــذا المـــــــرض یحصـــــــد أرواح البشــــــــر. ویبقـــــــى معــــــــدل 

ــــــره مــــــن األمــــــراض المزمنــــــة، فهــــــو مــــــن  بالمقارنــــــة مــــــع غی الوفیــــــات مــــــن داء الربــــــو مــــــنخفض نســــــبیًا

ــــة للصــــحة، وهــــذا لمــــا لــــه مــــنالقضــــایا الصــــحیة العالمیــــة التــــي أثــــارت اهتمــــا تــــأثیرم المنظمــــة العالمی

مستوى الفیزیولوجي والنفسي واالجتماعي للراشدین المصابین به. العلى 

إن داء الربــــــــو مــــــــرض مــــــــزمن یتســــــــم بحــــــــدوث نوبــــــــات متكــــــــررة تتــــــــراوح بــــــــین عســــــــر التــــــــنفس 

كـــــذا خـــــروج حمرار الوجـــــه والتعــــرق و إواألزیــــز والشـــــعور باالختنــــاق مـــــع أعــــراض فیزیولوجیـــــة ظـــــاهرة كــــ

المخــــاط مــــن الفهــــم، وهــــي تختلــــف فــــي شــــدتها وتواترهــــا مــــن شــــخص إلــــى آخــــر حســــب الســــن وحســــب 

نــــوع الربــــو وشــــدة النوبـــــة الربویــــة. وقــــد تظهــــر أعراضـــــه عــــدة مــــرات فــــي الیـــــوم أو فــــي األســــبوع لـــــدى 

ــــــل،  ــــــدى الــــــبعض أثنــــــاء مزاولــــــة النشــــــاط البــــــدني أو فــــــي اللی األفــــــراد المصــــــابین بــــــه، وتصــــــبح أســــــوأ ل
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ـــــــى تضـــــــییق المســـــــالك وأثنـــــــاء ن ـــــــة، ممـــــــا یـــــــؤدي إل ـــــــب الشـــــــعب الهوائی وبـــــــة الربـــــــو تتـــــــورم بطانـــــــة أنابی

مـــــا تســـــبب أعـــــراض الربـــــو  ـــــرئتین وخارجهـــــا، وكثیـــــرًا التنفســـــیة والحـــــد مـــــن تـــــدفق الهـــــواء إلـــــى داخـــــل ال

ـــــــب عـــــــن المدرســـــــة أو  ـــــــاء النهـــــــار وانخفـــــــاض مســـــــتویات النشـــــــاط والتغی المتكـــــــررة األرق واإلرهـــــــاق أثن

ـــــــاة الراشـــــــدین وهـــــــذا مـــــــا یضـــــــعف مـــــــن مردودیـــــــة عـــــــن الوظیفـــــــة، فهـــــــو ذو تـــــــأثیر مباشـــــــر علـــــــى حی

الشــــــــخص المصــــــــاب ســــــــواء علــــــــى مســــــــتوى الشخصــــــــي كــــــــأن یعجــــــــز علــــــــى القیــــــــام بأبســــــــط األدوار 

عن مختلـــــــف االبتعــــــادض أخـــــــذ الحیطــــــة والحـــــــذر و یالحیاتیــــــة فــــــي البیـــــــت حیــــــث یتوجـــــــب علــــــي المــــــر 

غیـــــاب العامـــــل أو الموظــــــف مثیـــــرات الحساســـــیة فــــــي البیـــــت أو المســـــتوى المهنــــــي كـــــأن یتســـــبب فــــــي 

عـــــن أداء مهامـــــه أو تجنـــــب الغبـــــار خصوصـــــا فـــــي المصـــــانع واألمـــــاكن التـــــي تحتـــــوي علـــــى مهیجـــــات 

للحساســـیة، ومــــن خــــالل هـــذا كلــــه قــــد یــــدخل الفـــرد فــــي دوامــــة مــــن االنطـــواء واالنــــزواء وعــــدم مشــــاركة 

ا مـــــن شـــــأنه بـــــاقي أفـــــراد األســـــرة أو المجتمـــــع مختلـــــف النشـــــاطات مـــــا یقلـــــل مـــــن عالقاتـــــه العامـــــة، ومـــــ

أن یجعــــــل حیاتــــــه صــــــعبة مقارنــــــة بالشـــــــخص الســــــلیم والعــــــادي فــــــال شـــــــك أننــــــا نعــــــیش فـــــــي عصــــــــر 

الضــــــغوط والتـــــــوتر والصـــــــراع، ممـــــــا قــــــد یولـــــــد مشــــــاعر الفشـــــــل اإلحبــــــاط واالكتئـــــــاب لــــــدى الشـــــــخص 

المصـــــاب بــــــالربو، مــــــا قــــــد  یخلــــــق لدیــــــه الشــــــعور بـــــاعتالل فــــــي صــــــحته النفســــــیة، وهــــــذا مــــــا یتطلــــــب 

ینـــــة تســـــاهم فـــــي تحصـــــینه النفســـــي وتزیـــــد مـــــن قوتـــــه وعزیمتـــــه فـــــي مواجهـــــة البحـــــث عـــــن مصـــــادر مع

مختلف الضغوطات التي تفرضها الحیاة.

ـــــــــد النظـــــــــر فـــــــــي مفهومنـــــــــا للصـــــــــحة النفســـــــــیة لـــــــــ ألشـــــــــخاص دى لهـــــــــذا وجـــــــــب علینـــــــــا أن نعی

المصـــــــابین بـــــــداء الربـــــــو لكـــــــي نقتـــــــرب أكثـــــــر فـــــــي تفســـــــیره مـــــــع واقـــــــع الحیـــــــاة المعاصـــــــرة ومتطلباتهـــــــا 

ـــــــرات وقعـــــــت وأخـــــــرى مـــــــن المتوقـــــــع حـــــــدوثها فـــــــي النمـــــــو الشخصـــــــي المتجـــــــددة، كمـــــــا أن هنـــــــاك تغی

ـــــــوا ســـــــبیل  للراشـــــــدین المصـــــــابین بـــــــداء الربـــــــو وهـــــــذا لیواجهـــــــوا المتغیـــــــرات الخارجیـــــــة المتتابعـــــــة ویعرف

التعامـــــل معهــــــا لكـــــي یشــــــعروا بحالــــــة مـــــن التوافــــــق النفســـــي واالجتمــــــاعي واألســــــري، رغـــــم هــــــذا تبقــــــى 

ســـــتقرة ومتغیـــــرة نســـــبیا بـــــین االرتفـــــاع واالنخفـــــاض تبعـــــا لحركـــــة حالـــــة الفـــــرد وشـــــعوره بـــــالتوافق غیـــــر م

التغیـــــر الناجمــــــة عــــــن كـــــم ونــــــوع الخبــــــرات الضــــــاغطة التـــــي یتعــــــرض لهــــــا ویتفاعـــــل معهــــــا فــــــي ظــــــل 

ــــــد حالــــــة مــــــن  ــــــة تول ــــــق الالتظروفــــــه الصــــــحیة ومــــــدى مقاومتــــــه للمــــــرض، وهــــــذه العملیــــــة الدینامیكی واف

یعیشـــــها الراشــــد المصــــاب بــــالربو كمؤشـــــر والتعــــایش مــــع اآلخــــرین فــــي ظـــــل الظــــروف الصــــحیة التــــي 

مــــدى تــــأقلم وانســــجام الفــــرد مــــع مرضــــه فــــي ظــــل التحــــدیات الیومیــــة والــــذي ینبــــأ عــــنالجلــــد النفســــي

وظهــــــور ذلــــــك مــــــن خــــــالل اســــــتجاباته للمواقــــــف الیومیــــــة المختلفــــــة، كمــــــا تعــــــد مؤشــــــرات الجلــــــد  مــــــن 

عــــــن حوصــــــلة لتـــــي تعبــــــرمحكـــــات الصــــــحة النفســــــیة الســـــلیمة وأحــــــد أهــــــم ركـــــائز المناعــــــة النفســــــیة  ا

تفاعل الخبرات مع حركة التغیر التي تحدث للفرد.

قـــــــد فنجــــــد الراشــــــد المصــــــاب  بـــــــداء الربــــــو والــــــذي تظهـــــــر لدیــــــه مؤشــــــرات معینـــــــة مــــــن الجلــــــد

یتمتــــــع بتقــــــدیر مرتفــــــع للــــــذات وكــــــذا شخصــــــیة وأیضــــــا قــــــدیتمتــــــع بعالقــــــات أســــــریة واجتماعیــــــة جیــــــدة
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جیـــــدة مـــــع زمـــــالءه وبـــــاقي أفـــــراد المجتمـــــع الـــــذین عالقـــــات عمـــــلویحـــــاول اقامـــــة مرحــــة ومنبســـــطة و 

ـــــأثیر علـــــى  یحیطـــــون بـــــه، ویعـــــرف كیفیـــــة التواصـــــل مـــــع اآلخـــــرین دون أن یكـــــون لمـــــرض الربـــــو أي ت

یتمتــــــــع الفــــــــرد ذو الجلــــــــد والمقاومــــــــة قــــــــد شخصــــــــیته أو یــــــــنعكس علــــــــى عالقاتــــــــه الخارجیــــــــة، كمــــــــا 

تعلـــــق منهـــــا بمـــــرض الربـــــو المرتفعـــــة والمناعـــــة النفســـــیة الجیـــــدة بحصـــــانة ضـــــد الصـــــدمات ســـــواء مـــــا 

كتعرضــــــــه للنوبــــــــات الربویــــــــة، أو مــــــــن خــــــــالل مــــــــا تفرضــــــــه علیــــــــه طبیعــــــــة المــــــــرض كاإلقامــــــــة فــــــــي 

وهــــذا مــــا نحــــاول المستشــــفى أحیانــــا ممــــا قــــد یجعلــــه غائــــب عــــن الحیــــاة الیومیــــة كالدراســــة أو العمــــل. 

التعــــرف علیــــه مــــن خــــالل دراســــتنا هــــذه، والتــــي نبحــــث مــــن خاللهــــا عــــن وجــــود مؤشــــرات دالــــة علــــى

الجلد لدى مریض الربو.

ــــى التطــــور االیجــــابي  و والجلــــد یقصــــد بــــه "قــــدرة الفــــرد أو األنظمة(جماعــــة أو عائلــــة)  عل

".مواصلة التوجه البناء  نحو المستقبل على الرغم من وجود الجرح الصدمي

)Anaut . Marie , 2003 ,p37(

ـــــــدوتعـــــــود أصـــــــول كلمـــــــة  ارتدادیـــــــة الجســـــــم إلـــــــى علـــــــم الفیزیـــــــاء وتعنـــــــي "Resilience"الجل

ــــــــد النفســــــــي فــــــــي بعــــــــده الفیزیــــــــائي هــــــــو "قابلیــــــــة المــــــــواد علــــــــى اســــــــتعادة شــــــــكلها األول  المــــــــرن، فالجل

والطبیعـــــي بعـــــد تعرضـــــها للقـــــوى الخارجیـــــة"، وقـــــد أدخـــــل هـــــذا المصـــــطلح فـــــي الطـــــب التقلیـــــدي والـــــذي 

ــــــى التجدیــــــد بعــــــد جــــــرح جســــــیم". وقــــــد اســــــتخدم  یعــــــرف الجلــــــد علــــــى أنــــــه " قــــــدرة األنظمــــــة الحیــــــة عل

ــــذین طــــّوروه بشــــكل أساســــي فــــي ا لمفهــــوم فــــي ســــیاق نفســــي أوال علــــى یــــد علمــــاء الــــنفس األمــــریكیین ال

.)2012ریتا جغمان. (.)1980) و (1960الفترة ما بین (

وهـــــــذا مـــــــا ینطبـــــــق علـــــــى المفهـــــــوم النفســـــــي لألفـــــــراد حیـــــــث یحـــــــافظ األفـــــــراد ذوي الجلـــــــد علـــــــى 

حـــــــدث خلــــــــل فیهـــــــا وذلــــــــك بعـــــــد التعــــــــرض تـــــــركیبتهم الشخصـــــــیة والبنیــــــــة النفســـــــیة الســــــــابقة دون أن ی

" الجلـــــــد )cyrulnik")2001"ســـــــیرلنیكلمختلـــــــف الضـــــــغوط والصـــــــدمات الخارجیـــــــة. ولقـــــــد اعتبـــــــر

ـــــة بـــــالرغم  ـــــة ومقبول ـــــة اجتماعی ـــــى التطـــــور ایجابیـــــا بطریق ـــــى العـــــیش وعل ـــــى النجـــــاح وعل هـــــو القـــــدرة عل

وادفــــــــــــــــل (مـــــــــــــــن اإلجهــــــــــــــــاد أو المحنــــــــــــــــة التــــــــــــــــي تضــــــــــــــــم الخطـــــــــــــــر الجســــــــــــــــیم لمخــــــــــــــــرج ســــــــــــــــلبي

)61ص،2008/2009،راضیة

ــاب بـــــداء الربـــــوالنفســـــیة للســـــالمة المؤشـــــرات الجلـــــد علـــــى قـــــد تنبـــــأوعلیـــــه  ـــــى ، راشـــــد المصـــ وعل

ـــــأثیرات  تمتعـــــه بصـــــحة نفســـــیة جیـــــدة فـــــي ظـــــل مـــــا یعانیـــــه مـــــن تـــــداعیات  المـــــرض ومـــــا یتبعـــــه مـــــن ت

جســــــمیة ونفســــــیة، وفــــــي ظــــــل أیضــــــا متغیــــــرات الحیــــــاة العدیــــــدة ومختلــــــف الظــــــروف الضــــــاغطة التــــــي 

أن تخلــــــق صــــــدمات نفســــــیة قــــــد تجعــــــل مــــــریض الربــــــو یتــــــأثر بهــــــا، فمــــــرض الربــــــو دائــــــم مــــــن شــــــأنها 

ومــــزمن مــــا قــــد یجعــــل الفــــرد یمــــر بفتــــرات مــــن الضــــعف النفســــي كــــأن یشــــعر بأنــــه مختلــــف عــــن بــــاقي 

ــــــى أداء أبســــــط الوظــــــائف الیومیــــــة  خصوصــــــا فــــــي أوقــــــات اشــــــتداد المــــــرض  ــــــر قــــــادر عل النــــــاس وغی

المریض جسدیا ونفسیا. لها تتعب كاهوفي حاالت النوبات الربویة التي بطبیعت
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وعلیـــــه یبقـــــى الجلـــــد كـــــدلیل علـــــى ســـــالمة هـــــذا الفـــــرد نفســـــیا مـــــن خـــــالل مؤشـــــراته التـــــي تتجلـــــي 

وتظهــــر فــــي مختلــــف مظــــاهر الحیــــاة الیومیــــة والبنیــــة الشخصــــیة للراشــــد المصــــاب بــــداء الربــــو، ومــــن 

خاللها تتمحور إشكالیة دراستنا في السؤال التالي:

الجلد عند الراشدین المصابین بداء الربو"؟"ما هي مؤشرات ·

الفرضیة العامة للدراسة.1
.هناك مؤشرات ممیزة للجلد عند الراشدین المصابین بداء الربو ·

أهداف الدراسة .3
ــــــب االیجابیــــــة النفســــــیة داخــــــل األفــــــراد  تهــــــدف هــــــذه الدراســــــة إلــــــى الكشــــــف عــــــن بعــــــض الجوان

ـــــدیهم وخاصـــــة الراشـــــدین المصـــــابین بـــــداء الربـــــو، والبحـــــث عـــــن أهـــــم المؤشـــــرات الدالـــــة علـــــى الجلـــــد ل

وتعزیزهــــــا أكثــــــر، والتــــــي مــــــن خاللهــــــا یســــــتطیع الراشــــــد المصــــــاب بــــــداء الربــــــو مواصــــــلة حیاتــــــه دون 

ــأثر بـــــالمواقف الضـــــاغطة والصـــــدمات التـــــي تواجهـــــه، ویمكـــــن أن نلخـــــص مجموعـــــة األهـــــداف فـــــي  التـــ

النقاط التالیة:

راشدین المصابین بداء الربو.التركیز على بعض الجوانب االیجابیة في شخصیة ال·

الكشـــــف عـــــن أهـــــم مؤشـــــرات الجلـــــد ودورهـــــا  فـــــي بنـــــاء شخصـــــیة الراشـــــدین المصـــــابین بـــــداء ·

الربو.

فـــــتح مجــــــال أكثــــــر للبــــــاحثین للتطــــــرق إلــــــى متغیــــــرات أخــــــرى ذات صــــــلة بالصــــــحة النفســــــیة و ·

ـــــــد األفـــــــراد كثیـــــــرا فـــــــي تقویـــــــة ذواتهـــــــم وتمـــــــتعهم بصـــــــحة ومناعـــــــة نفســـــــیة ضـــــــد أي  التـــــــي تفی

.صعوبات

ــــــد عنــــــد االختبــــــاراتتطبیــــــق بعــــــض · المتعلقــــــة بالشخصــــــیة للكشــــــف عــــــن أهــــــم مؤشــــــرات الجل

الراشدین المصابین بداء الربو.

أهمیة الدراسة:.4
تســــــتمد هــــــذه الدراســـــــة أهمیتهــــــا مـــــــن أهمیــــــة الموضــــــوع محـــــــل الطــــــرح، والـــــــذي یحمــــــل معـــــــاني 

ــــــدى  ــــــى فــــــي مؤشــــــرات الجلــــــد باعتبارهــــــا مصــــــدر قــــــوة ل ــــــذین كبیــــــرة ومضــــــامین عــــــدة تتجل الراشــــــدین ال

یتمتعـــــون بهـــــا وبـــــاألخص المصـــــابون بـــــداء الربـــــو ومـــــا تحققـــــه هـــــذه المؤشـــــرات مـــــن توافـــــق وانســـــجام 

ونفســـــــیین، كمـــــــا یمكـــــــن أن تســـــــاهم هـــــــذه الدراســـــــة فـــــــي التعـــــــرف علـــــــى أهـــــــم مؤشـــــــرات الجلـــــــد عنـــــــد 

الراشــــــدین المصـــــــابین بــــــداء الربـــــــو والتــــــي تســـــــاهم بــــــدورها فـــــــي التركیبــــــة النفســـــــیة والبنــــــاء الشخصـــــــي 

م، وعلـــــى صـــــعید أخــــــر فـــــان الدراســـــات التــــــي تناولـــــت موضـــــوع الجلــــــد علـــــى المســـــتوى الــــــوطني لـــــدیه

والعربـــــي ضـــــئیلة مـــــا یجعـــــل مـــــن موضـــــوعنا محـــــل الطـــــرح یلمـــــس جانـــــب مهـــــم مـــــن حیـــــاة الراشـــــدین 

وخصوصـــــــا مـــــــنهم المصـــــــابین بـــــــداء الربـــــــو مـــــــا مـــــــن شـــــــأنه أن یثـــــــري المجـــــــال العلمـــــــي واألكـــــــادیمي 

للجامعة الوطنیة والعربیة.
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ق لمؤشـــــرات الجلـــــد یمكـــــن مســـــاعدة األفـــــراد وخصوصـــــا مـــــنهم المصـــــابین بـــــداء الربـــــو، وبـــــالتطر 

وكــــــذا األفــــــراد الــــــذین یتعرضــــــون باســــــتمرار ألحــــــداث ســــــلبیة ضــــــاغطة تــــــؤثر علــــــى صــــــحتهم النفســــــیة 

وتـــــــوافقهم المهنـــــــي واالجتمـــــــاعي واألســـــــري ومعرفـــــــة مكـــــــامن القـــــــوة فـــــــي شخصـــــــیاتهم، وذلـــــــك لوضـــــــع 

إلــــــى مــــــا لــــــدیهم مــــــن مصــــــادر قــــــوة، بهــــــدف تطویرهــــــا إلــــــى خطـــــط وبــــــرامج إرشــــــادیة عالجیــــــة تســــــتند 

مـــــن أجـــــل رفـــــع كفـــــاءتهم فـــــي مواجهـــــة  هادفـــــًا ـــــة وتوظیفهـــــا توظیفـــــًا أعلـــــى مســـــتوى ممكـــــن مـــــن الفاعلی

األحداث الضاغطة التي تواجههم في الحیاة مستقبال.

اشــــــتملت هـــــــذه الدراســــــة علـــــــى مجموعــــــة مـــــــن الحــــــدود الموضـــــــوعیة حــــــدود الدراســـــــة : .5

والبشریة والزمانیة والمكانیة 

حیـــــــث اقتصـــــــرت دراســـــــتنا فـــــــي ابـــــــراز أهـــــــم مؤشـــــــرات الجلـــــــد عنـــــــد الحـــــــدود الموضـــــــوعیة : - أ

.الراشدین المصابین بداء الربو

بحیــــــث اشــــــتملت دراســــــتنا األساســــــیة علــــــى أربــــــع حــــــاالت تــــــم اختیــــــارهم الحــــــدود البشــــــریة :-ب

) فردا اختیروا بطریقة معاینة كرة الثلج.45ل دراسة استطالعیة شملت عینة من (من خال

تمـــــت هـــــذه الدراســـــة فـــــي مدینـــــة بســـــكرة بحیـــــث تـــــم اختیـــــار أربـــــع حـــــاالت الحـــــدود المكانیـــــة: - ج

من فئة األفراد المقیمین داخل والیة بسكرة .

غایـــــة بدایـــــة إلــــى2014طبقـــــت هـــــذه الدراســــة خـــــالل الفتــــرة الممتـــــدة بـــــین : الزمنیـــــةالحــــدود -د

2017.

تحدید مصطلحات الدراسة: .6
ـــــو:-أ ـــــيیعرفـــــه قـــــاموسداء الرب بأنهـــــا " حالـــــة الشـــــخص الـــــذي یتفاعـــــل بطریقـــــة الروس الطب

غیــــر اعتیادیـــــة أمـــــا مـــــادة مســـــببة للحساســـــیة وردة الفعـــــل هــــذه قـــــد تـــــرتبط بتجربـــــة ســـــابقة تســـــببت فیهـــــا 

المواد بالحساسیة. والحساسیة ال تعني التحسس بذاته ولكنها تعني التحسس المبالغ فیه".

ــــد:- ب دون المصــــابون بــــداء الربــــو فــــي هــــي تلــــك الممیــــزات التــــي یتمتــــع بهــــا الراشــــمؤشــــرات الجل

شخصـــــیاتهم والتـــــي تســـــاهم فـــــي تـــــأقلمهم وانســـــجامهم وتـــــوافقهم الشخصـــــي مـــــع المـــــرض وتحـــــدیهم لـــــه 

فـــــــي ظـــــــل صـــــــعوبته باعتبـــــــاره یعیـــــــق مصـــــــدر حیـــــــوي مهـــــــم لـــــــدیهم وهـــــــو التـــــــنفس دون اخـــــــتالل فـــــــي 

لــــــذاتالصـــــحة النفســـــیة لــــــدیهم. أو هـــــي ممیــــــزات الجلـــــد كاالنبســــــاط والعالقـــــات االجتماعیــــــة وتقـــــدیر ا

التـــــــي تظهـــــــر لـــــــدى الراشـــــــدین المصـــــــابین بـــــــداء الربـــــــو مـــــــن والشـــــــعور بـــــــاألمن الـــــــداخلي والروحـــــــي، و 

خالل تطبیق اختباري الرورشاخ وتفهم الموضوع.

الدراسات السابقة:.7
مــــــن خــــــالل مــــــا تــــــم االطــــــالع علیــــــه فــــــإن الدراســــــات التــــــي تعرضــــــت لكــــــل مــــــن مــــــرض الربــــــو 

ــــى حســــب اطالعنــــا، ولكــــن  تبقــــى الدراســــات التــــي تناولــــت كــــال مــــن موضــــوع والجلــــد غیــــر موجــــودة عل

توفرة بنسبة قلیلة ومن بینها نجدالجلد والربو منفصلین م
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ــــت الجلــــد النفســــي-أ ــــد مــــن الدراســــات التــــي تناولــــت الجلــــد الدراســــات التــــي تناول : هنــــاك العدی

النفسي ومن بین هذه الدراسات نجد: 

ــــــزمن وعالقتــــــه بالجلــــــد فــــــي مواجهــــــة األحــــــداث · دراســــــة لجــــــار هللا ســــــلیمان، حــــــول منظــــــور ال

ــــــارة عــــــن أطروحــــــة لنیــــــل شــــــهادة دكتــــــوراه  مــــــن جامعــــــة ســــــطیف ســــــنة  . 2014الصــــــادمة، وهــــــي عب

ــــــى دور أبعــــــاد منظــــــور الــــــزمن كعامــــــل مــــــن عوامــــــل حــــــدوث إلــــــىولقــــــد هــــــدفت الدراســــــة  التعــــــرف عل

رضـــــوا ألحـــــداث صـــــدمیة فـــــي المجتمـــــع الجزائـــــري، وتمثلـــــت الجلـــــد لـــــدى عینـــــة مـــــن البـــــالغین الـــــذین تع

عینـــــة الدراســـــة فـــــي مجموعـــــة مـــــن األفـــــراد الـــــذین تعرضـــــوا لحـــــوادث مختلفـــــة فـــــي والیـــــة باتنـــــة ســـــواء 

ظهـــــرت علـــــیهم أعـــــراض الضـــــغوط التالیـــــة للصـــــدمة أم لــــــم تظهـــــر، أمـــــا الفتـــــرة فكانـــــت مـــــن دیســــــمبر 

علــــــــــى المــــــــــنهج الوصــــــــــفي . كمــــــــــا أعتمــــــــــد الباحــــــــــث فــــــــــي دراســــــــــته )2013(إلــــــــــى غایــــــــــة )2009(

ـــــى 18فـــــردا تراوحـــــت أعمـــــارهم بـــــین 86االرتبـــــاطي ، أمـــــا العینـــــة فكانـــــت قصـــــدیة  اشـــــتملت علـــــى  إل

ــــــد 62 ــــــیهم مجموعــــــة مــــــن االختبــــــارات كســــــلم الجل ومقیــــــاس "لكنــــــور ودافیدســــــون"ســــــنة وطبقــــــت عل

ــــــاردو، وكــــــذا مقیــــــاسIES-Rإجهــــــاد الصــــــدمة المــــــنقح  ــــــزمن واختبــــــار بعــــــد منظــــــور زام لمنظــــــور ال

ــــد واجهــــاد الــــزم ن، حیــــث كشــــفت الدراســــة عــــن وجــــود عالقــــة ارتباطیــــة قویــــة بــــین منظــــور الــــزمن والجل

ما بعد الصدمة

ـــــــذكاء الوجـــــــداني وعالقتـــــــه بكـــــــل مـــــــن إجهـــــــاد الشـــــــفقة  دراســـــــة لطالـــــــب حظـــــــان حنـــــــان حـــــــول ال

والجلـــــد لـــــدى األخصـــــائیین النفســـــانیین العیـــــادیین الممارســـــین وهـــــي عبـــــارة عـــــن أطروحـــــة لنیـــــل شـــــهادة 

وقــــــد )2014-2013(. وكانــــــت فــــــي الفتــــــرة الممتــــــدة 2دكتــــــوراه فــــــي علــــــم الــــــنفس جامعــــــة ســــــطیف 

لــــى المــــنهج الوصــــفي فــــي التحقــــق مــــن فرضــــیاتها وتــــم تطبیــــق ثالثــــة اعتمــــدت الباحثــــة فــــي دراســــتها ع

ومقیــــــاس الــــــذكاء "Protqol5 CD/Risc"اختبـــــارات تمثلــــــت فــــــي ســــــلم نوعیــــــة الحیــــــاة المهنیــــــة

مــــــن األخصــــــائیین النفســــــانیین الممارســــــین، )152(الوجــــــداني وســــــلم الجلــــــد، وكانــــــت العینــــــة قوامهــــــا 

هــــــذه الدارســــــة بالكشــــــف عــــــن العالقــــــة بــــــین وتوصــــــلت الباحثــــــة إلــــــى مجموعــــــة مــــــن النتــــــائج ســــــمحت 

ـــــع بالجلـــــد أو الوقـــــوع فـــــي  ـــا یمكـــــن التنبـــــؤ بإمكانیـــــة التمت الـــــذكاء الوجـــــداني وٕاجهـــــاد الشـــــفقة والجلـــــد كمــ

إجهــــــاد الشــــــفقة انطالقــــــا مــــــن درجــــــات األخصــــــائیین النفســــــانیین العیــــــادیین الممارســــــین علــــــى مقیــــــاس 

الذكاء الوجداني 

عــــــن رســــــالة ماجســـــــتیر فــــــي علــــــم الــــــنفس مـــــــن دراســــــة وادفــــــل راضــــــیة والتــــــي كانـــــــت عبــــــارة·

جامعــــــة منتــــــوري بقســــــنطینة حیــــــث تناولــــــت موضـــــــوع مســــــاهمة فــــــي دراســــــة الرجوعیــــــة عنــــــد مراهـــــــق 

. ولقـــــد تـــــم اســــــتخدام )2008/2009(للســـــنة الجامعیــــــة-نتیجــــــة حـــــادث-مصـــــدوم جـــــراء وفـــــاة األب 

ـــــــاري الرورشـــــــاخ  و تفهـــــــم أدوات جمـــــــع البیانـــــــات مـــــــن اختبـــــــارات اســـــــقاطیة مـــــــن خـــــــالل تطبیـــــــق اختب

ــــــي تمــــــت حولهــــــا الدراســــــة اســــــتخدمت كــــــل مــــــن  الموضــــــوع للحصــــــول علــــــى اســــــتجابات الحــــــاالت الت

المقابلــــــة النصــــــف موجهــــــة والمالحظــــــة كــــــأداتي جمــــــع للبیانــــــات، وهــــــدفت الدراســــــة إلــــــى البحــــــث عــــــن 
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ممیـــــــزات محیطیـــــــة خاصـــــــة تســـــــاعد الجلـــــــد عنـــــــد المراهـــــــق المصـــــــدوم مـــــــن جـــــــراء وفـــــــاة األب نتیجـــــــة 

المــــــنهج العیـــــــادي فـــــــي دراســــــتها فاشـــــــتملت عینـــــــة الدراســــــة علـــــــى أربـــــــع حــــــادث، اســـــــتخدمت الباحثـــــــة 

، وجـــــــاءت نتــــــــائج الدراســـــــة ایجابیــــــــة حــــــــول )17-16(حـــــــاالت لمــــــــراهقین تراوحـــــــت أعمــــــــارهم بــــــــین

وجود ممیزات محیطیة خاصة داخل العائلة وأخرى خارج العائلة تساعد المراهق على الجلد.

ــــــــــة لــــــــــدى المســــــــــنین فــــــــــ· ــــــــــروح كریمــــــــــة، الرجوعی -قســــــــــنطینة-ي دار الشــــــــــیخوخةدراســــــــــة لمی

، وكمـــــــا )2010/2011(،ماجیســـــــتر فـــــــي علـــــــم الـــــــنفس جامعـــــــة منتـــــــوري قســـــــنطینة لســـــــنة الجامعیـــــــة

اســــــــتخدمت مـــــــــنهج دراســــــــة الحالـــــــــة مــــــــن خـــــــــالل االســــــــتعانة بثالثـــــــــة حــــــــاالت مـــــــــن دار الشـــــــــیخوخة 

واســــتخدمت كــــل مــــن أدوات جمـــــع البیانــــات المقابلــــة النصــــف موجهـــــة والمالحظــــة، كمــــا تــــم اســـــتخدام 

تــــــــاریخ الحالــــــــة لجمــــــــع معلومــــــــات أوفــــــــر حــــــــول الحــــــــاالت محــــــــل الدراســــــــة، وأیضــــــــا تــــــــم االســــــــتعانة 

. وتوصــــلت النتــــائج حــــول EES-10لرورشــــاخ وكــــذا اختبــــار تقــــدیر الــــذات باالختبــــار االســــقاطي ا

ــــــىالحــــــاالت  وجــــــود قــــــدرات خاصــــــة لــــــدى المســــــن المهجــــــور لهیكلــــــة الجلــــــد، كمــــــا أظهــــــر اختبــــــار إل

الرورشـــــاخ لـــــدى الحــــــاالت قـــــدرة عالیــــــة علـــــى التكیـــــف والتصــــــدي للوضـــــعیات الجدیــــــدة ونوعیـــــة وقــــــوة 

ــــــذات ل روزنبــــــرغ فقــــــد كشــــــف عــــــن تقــــــدیر ذات مرتفــــــع، كمــــــا فــــــي األنــــــا والمرونــــــة، أمــــــا ســــــلم تقــــــدیر ال

كشفت عن وجود روابط خارج العائلة من خالل تحلیل المقابالت.

حـــــول الجلــــــد النفســـــي وعالقتــــــه بوجهـــــة الضــــــبط لــــــدى )2009(دراســـــة هبــــــة ســـــامي محمــــــود ·

ــــــین الجلــــــد ووجهــــــة الضــــــبط،  طــــــالب الجامعــــــة حیــــــث هــــــدفت الدراســــــة إلــــــى الكشــــــف عــــــن العالقــــــة ب

ن وجــــــود عالقــــــة ارتباطیــــــه  دالــــــة إحصــــــائیا عكســــــیة ســــــالبة بــــــین مقیــــــاس الجلــــــد وأســـــفرت النتــــــائج عــــــ

ـــــــد زادت وجهـــــــة الضـــــــبط  بأبعـــــــاده ومقیـــــــاس وجهـــــــة الضـــــــبط لـــــــدى الشـــــــباب الجـــــــامعي فكلمـــــــا زاد الجل

الداخلیة وقلت وجهة الضبط الخارجیة والعكس صحیح.

داث دراســـــة محمـــــد ســـــعد حامـــــد عثمـــــان حـــــول المرونـــــة االیجابیـــــة ودورهـــــا فـــــي التصـــــدي ألحـــــ·

ـــــدى الشـــــباب الجـــــامعي ، واعتمـــــد الباحـــــث علـــــى المـــــنهج الوصـــــفي .حیـــــث هـــــدفت  الحیـــــاة الضـــــاغطة ل

ـــــــى الكشـــــــف عـــــــن طبیعـــــــة العالقـــــــة بـــــــین المرونـــــــة االیجابیـــــــة أو الجلـــــــد وأحـــــــداث الحیـــــــاة  الدراســـــــة إل

الضاغطة لدى الشباب الجامعي، 

:الدراسات التي تناولت داء الربو-ب

7(المناعـــــة النفســـــیة لربـــــو الطفـــــل الجزائـــــري مـــــندراســـــة بوشـــــارب دجلـــــة ،نحـــــو قیـــــاس عوامـــــل·

تحدیـــــد عوامـــــل المناعـــــة الســـــیكومناعیة لربـــــو الطفـــــل والخـــــروج إلـــــى. وهـــــدفت الدراســـــة )ســـــنة13إلـــــى

بـــــــأداة تشخیصـــــــیة لقیـــــــاس عوامـــــــل المناعـــــــة النفسجســـــــدیة لـــــــه وبنـــــــاء برنـــــــامج كفالـــــــة تمـــــــامي وكـــــــذلك 

تمكــــــــین المصــــــــابین بــــــــالربو مــــــــن المناعــــــــة النفســــــــبدنیة مــــــــن خــــــــالل الرعایــــــــة الفیزیولوجیــــــــة والنفســــــــیة 

والــــــذي HIPAي تــــــم إعــــــداده مــــــن طــــــرف الباحثــــــة واالجتماعیـــــة والمعرفیــــــة مــــــن خــــــالل البرنــــــامج الــــــذ

ــــــــى عینــــــــة مــــــــن األطفــــــــال تراوحــــــــت ، الصــــــــحة والمناعــــــــة والنفسجســــــــدیةبعنــــــــي  وطبــــــــق البرنــــــــامج عل
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أطفـــــال ) 10(أنــــواع للربـــــو كـــــل نــــوع اشـــــتمل علـــــى 4مـــــوزعین بـــــین )ســــنة13إلـــــى 7(أعمــــارهم بـــــین

وجاءت النتائج كالتالي: 

ــــــائج أن األطفــــــال المتبعــــــین لهــــــذا ا ــــــامج توصــــــلأظهــــــرت النت مــــــنهم إلــــــى تحاشــــــي )%87(لبرن

انطباعـــــــات جیــــــدة لـــــــذوي المرضـــــــى حــــــول البرنـــــــامج حیـــــــث ، وكـــــــذا تــــــرك الكثیــــــر مـــــــن أزمــــــات الربـــــــو

ــــــاءأمــــــامفــــــتح البرنــــــامج مجــــــاال واســــــعا ، كمــــــا هم مــــــن الكفالــــــة المتنوعــــــة ألطفــــــالهممكــــــن لتبنــــــي األطب

مكنــــــــت الحصـــــــص التدریبیــــــــة لقیــــــــاس ذروة ، و ت وتقنیــــــــات عالجیـــــــة فــــــــي كفالــــــــة المـــــــرضاســـــــتراتیجیا

التــــــدفق والطــــــرق الصــــــحیحة  الســــــتعمال المستنشــــــقات الكیماویــــــة اهتمــــــام كبیــــــرا حیــــــث مكنــــــت هــــــؤالء 

كمـــــا عـــــرف ذوي المرضـــــى مـــــن خـــــالل التحلیـــــل متعـــــدد ، مـــــن االنخـــــراط فـــــي عملیـــــة كفالـــــة مرضـــــهم 

ـــــــــدى أطفـــــــــا كمـــــــــا ســـــــــاعدت ، لهم وبالتـــــــــالي تجنبهـــــــــا فـــــــــي المســـــــــتقبلاألبعـــــــــاد المثیـــــــــرات التحسســـــــــیة ل

، كمـــــا أن األطفـــــال بمرضـــــهم وكـــــذا أولیـــــاءهممـــــن زیـــــادة الـــــوعي لـــــدىالحصـــــص الســـــمعیة والبصـــــریة 

االنخـــــــراط فـــــــي النشـــــــاطات الترفیهیـــــــة والریاضـــــــیة ســـــــاهم فـــــــي معرفـــــــة األطفـــــــال لجوانـــــــب مهمـــــــة فـــــــي 

ذواتهم كفیلة بأن تبعدهم عن جو المرض. 

تیجیات المقاومـــــــــة دراســـــــــة عودیـــــــــة ولـــــــــد یحـــــــــي حوریـــــــــة عالقـــــــــة الضـــــــــغط النفســـــــــي باســـــــــترا·

دراســـــة مقاربـــــة بـــــین ذوي ســـــوابق عائلیـــــة للمـــــرض ودون -واالكتئـــــاب عنـــــد المصـــــابین بمـــــرض الربـــــو

، وكانـــــــت )2001/2002(مـــــــذكرة لنیـــــــل شـــــــهادة الماجســـــــتیر مـــــــن جامعـــــــة الجزائـــــــر-ســـــــوابق عائلیـــــــة

ـــــین)106(العینـــــة عینـــــة مقیـــــدة وشـــــملت  ـــــى 18(مفحوصـــــا مصـــــابا بمـــــرض الربـــــو یتـــــراوح ســـــنهم ب إل

فــــــــــرد دون ســــــــــوابق عائلیــــــــــة )62(فــــــــــرد ذوي ســــــــــوابق عائلیــــــــــة و)44(مقســــــــــمین بــــــــــین)ســــــــــنة40

لالكتئـــــاب واســــــتبیان إدراك "بیـــــك" للمـــــرض. كمـــــا اشـــــتملت الدراســـــة علـــــى اســـــتخدام الباحثـــــة لمقیـــــاس

". حیـــــث بینـــــت النتـــــائج بولهـــــان وآخـــــرونومقیـــــاس المقاومـــــة لــــــ "لیفنســـــتاین وآخـــــرون"الضـــــغط لــــــ "

المصــــــابین بــــــالربو ذوي الســــــوابق العائلیــــــة للمــــــرض ودون الســــــوابق العائلیــــــة عــــــدم وجــــــود فــــــروق بــــــین 

للمـــــــــرض فـــــــــي داراك الضـــــــــغط كمـــــــــا تماثلـــــــــت الوضـــــــــعیات الضـــــــــاغطة  التـــــــــي تعـــــــــرض لهـــــــــا أفـــــــــراد 

المجمــــــوعتین  إذا تلخصــــــت مجمــــــل الظــــــروف والتــــــي شــــــكلت مصــــــدر ضــــــغط لــــــدیهم فــــــي الظــــــروف 

الربـــــــو، كمـــــــا أوضـــــــحت الدراســـــــة أن المادیـــــــة واالقتصـــــــادیة واالجتماعیـــــــة وصـــــــحیة متعلقـــــــة بنوبـــــــات

نســــبة كبیــــرة مــــن المصــــابین بــــالربو ینظــــرون إلــــى أنفســــهم علــــى أنهــــم ال یتمتعــــون بقــــدرات وٕامكانیــــات 

تســـــمح لهـــــم بتأكیـــــد ذواتهـــــم ویـــــرون أن العـــــالم الخـــــارجي مصـــــدرا للخطـــــر، كمـــــا بینـــــت الدراســـــة عـــــدم 

لعائلیـــــــة للمـــــــرض ودون وجــــــود فـــــــروق ذات داللــــــة إحصـــــــائیة بـــــــین المصــــــابین بـــــــالربو ذوي الســــــوابق ا

ــــــى  ســــــوابق عائلیــــــة للمــــــرض فــــــي اســــــتعمال اســــــتراتیجیات حــــــل المشــــــكل واالســــــتراتیجیات المرتكــــــزة عل

االنفعـــــــال منهـــــــا التجنـــــــب والبحـــــــث عـــــــن المســـــــاندة االجتماعیـــــــة وٕاعـــــــادة التقیـــــــیم االیجـــــــابي والتأنیـــــــب 

الذاتي .
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مهنــــــي دراســــــة الســــــعادي فــــــارس، مســــــاهمة فــــــي دراســــــة أثــــــر مــــــرض الربــــــو علــــــى التوافــــــق ال·

لــــــدى العــــــاملین فــــــي المؤسســــــات الصــــــناعیة، ماجســــــتیر فــــــي علــــــم الــــــنفس جامعــــــة منتــــــوري قســــــنطینة 

. وهــــــدفت الدراســــــة إلــــــى معرفــــــة مــــــدى تفشــــــي مــــــرض الربــــــو فــــــي )2006/2007(للســــــنة الجامعیــــــة

المؤسســـــات الصـــــناعیة وأكثـــــر المهـــــن المؤدیـــــة إلـــــى هــــــذا المـــــرض، كمـــــا هـــــدفت إلـــــى معرفـــــة مــــــا إذا 

ـــــأثیرات الناتجـــــة عـــــن كـــــان الجانـــــب المـــــرض لـــــه تـــــ أثیر علـــــة الجانـــــب النفســـــي للفـــــرد ومعرفـــــة أهـــــم الت

الربـــــــو ولقــــــــد أجریــــــــت الدراســــــــة بمؤسســــــــة االســــــــمنت فـــــــي والیــــــــة ســــــــطیف وكانــــــــت العینــــــــة عشــــــــوائیة 

غیـــــر مصـــــابین، أمـــــا المـــــنهج فلقــــــد )80(مصـــــابین بـــــالربو و)12(فـــــردا مـــــنهم )92(اشـــــتملت علـــــى

اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي المقارن، ولقد كانت النتائج كالتالي : 

ال توجـــــــد فـــــــروق ذات داللـــــــة إحصـــــــائیة علـــــــى مســـــــتوى العالقـــــــات االجتماعیـــــــة بـــــــین العمـــــــال -

المصابین والغیر مصابین بمرض الربو.

ال توجــــــــد فــــــــروق ذات داللــــــــة إحصــــــــائیة علــــــــى مســــــــتوى االغتــــــــراب المهنــــــــي بــــــــین العمــــــــال -

المصابین بمرض الربو والغیر مصابین 

ــــــى مســــــتوى دوران العمــــــل بــــــین العمــــــال المصــــــابین - ال توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائیة عل

بمـــــــرض الربـــــــو وغیــــــــر المصـــــــابین ال توجــــــــد فـــــــروق ذات داللــــــــة إحصـــــــائیة علــــــــى مســـــــتوى التســــــــیب 

بین العمال المصابین بمرض الربو والغیر مصابین المهني 

حــــول تقیــــیم نوعیــــة الحیــــاة لــــدى المرضــــى البــــالغین "Samira A. Gorgies"دراســــة ·

المصـــــابین بـــــالربو فـــــي األردن ، وهـــــي دراســـــة وصـــــفیة أجریـــــت فـــــي مستشـــــفى البشـــــیر التعلیمـــــي فـــــي 

ـــــــــى المؤشـــــــــرات الج)2004(مدینـــــــــة عمـــــــــان  وانـــــــــب البیئیـــــــــة . وهـــــــــدفت الدراســـــــــة إلـــــــــى التعـــــــــرف عل

والجســـــــــمیة والنشـــــــــاطات الیومیـــــــــة واألدویـــــــــة والعالجـــــــــات النفســـــــــیة واالجتماعیـــــــــة وعالقتهـــــــــا بـــــــــبعض 

المتغیــــــــرات الدیموغرافیــــــــة واالجتماعیــــــــة واالقتصــــــــادیة الخاصــــــــة بالمرضــــــــى. وكانــــــــت عینــــــــة الدراســــــــة 

مــــــریض الــــــذین یراجعــــــون اإلســــــعاف والطــــــوارئ، وأشــــــارت النتــــــائج إلــــــى أن )100(قصــــــدیة اشــــــتملت 

ة الحیاة لهؤالء المرضى قد تأثرت بشكل بالغ.نوعی

ـــــم یـــــتم التطـــــرق الـــــى مؤشـــــرات  یتضـــــح مـــــن خـــــالل الدراســـــات الســـــابقة التـــــي تطرقنـــــا الیهـــــا أنـــــه ل

ــــــم تجــــــد دراســــــات ســــــابقة تناولــــــت  ــــــة ل ــــــو، كمــــــا أن الباحث الجلــــــد لــــــدى الراشــــــدین المصــــــابین بــــــداء الرب

تتنــــــاول مؤشــــــرات الجلــــــد مــــــن خــــــالل متغیــــــرات هــــــذه الدراســــــة، كمــــــا أن هــــــذه الدراســــــات الســــــابقة لــــــم 

دراســــــة بروفیــــــل الشخصــــــیة باســــــتخدام األســــــالیب االســــــقاطیة. وعلیــــــه فــــــان الدراســــــة الحالیــــــة جــــــاءت 

لتكشــــــف عــــــن هــــــذه المؤشــــــرات مــــــن خــــــالل تطبیــــــق مجموعــــــة مــــــن االختبــــــارات الشخصــــــیة وتحلیــــــل 

المضمون.
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:تمهید
إن الحیــــــاة الیومیــــــة لألفــــــراد ملیئــــــة بــــــالتغیرات والمســــــتجدات المواكبــــــة للتطــــــور الحاصــــــل فـــــــي 

ــــــى الثقافیــــــة، والتــــــي مــــــن شــــــأنها أن تحمــــــل  فــــــي شــــــتى المیــــــادین االجتماعیــــــة منهــــــا واالقتصــــــادیة وحت

لهــــذا ةوحتــــى فــــي بعــــض األحیــــان صــــدمات نفســــیة مصــــاحباتالضــــغوط والتــــوتر العدیــــد مــــنطیاتهــــا 

ـــــــراد لمثـــــــل هـــــــذه المحـــــــن والشـــــــدائد وقـــــــد تختلـــــــف درجـــــــة هـــــــذه التطـــــــور،  مـــــــا یســـــــتدعي مواجهـــــــة األف

المواجهــــة مــــن شــــخص ألخــــر كمــــا قــــد تختلــــف حــــدة الصــــدمة التــــي تعــــرض لهــــا األفــــراد مــــن شــــخص 

ــــق لــــدى بعــــض األفــــرادألخــــر،  نوعــــا مــــن المناعــــة النفســــیة للتصــــدي لهــــذه هــــذا مــــا مــــن شــــأنه أن یخل

الظـــــروف، هـــــذه المناعـــــة هـــــي مـــــا تجعـــــل الفـــــرد یتجـــــاوب مـــــع مختلـــــف الظـــــروف واألزمـــــات التـــــي قـــــد 

النفســـــیة أو الجســـــدیة وهـــــذا مـــــا صـــــحتهدون یخـــــل ذلـــــك بیمـــــر بهـــــا و یتعـــــاطى معهـــــا بشـــــكل ایجـــــابي 

یطلق علیه بالجلد النفسي.

أوال / الجلد :
تطرقنــــا إلــــى البحــــث فــــي مفهــــوم الجلــــد یجــــب أن نتطــــرق إلــــى الجروحیــــة كأســــاس للجلــــد قبــــل

.من خالل دینامیة عوامل الخطر والحمایة

إن تطـــــــور مفهـــــــوم الجروحیـــــــة عبـــــــر نظریـــــــات : مـــــــن الجروحیـــــــة إلـــــــى الجلـــــــد.1

ـــــــور مفهـــــــوم الجلـــــــد النفســـــــي،  ـــــــا ونمـــــــاذج مختلفـــــــة أوصـــــــلنا إلـــــــى تكـــــــون وتبل ظهـــــــرت عـــــــدة ومـــــــن هن

نمـــــوذج یـــــؤدي إلـــــى الجلـــــد النفســـــي، فحســـــب انطالقـــــا مـــــن كونهـــــافهـــــوم الجروحیـــــة نظریـــــات تناولـــــت م

فـــــإن المقاربـــــة العیادیـــــة المرضـــــیة التـــــي طرحهـــــا فـــــي تناولـــــه للجروحیـــــة، تهـــــتم Marcelliمارســـــیلي 

بدراســـــــة مختلـــــــف الوضـــــــعیات التـــــــي تبـــــــدو بوجودهـــــــا وطبیعتهـــــــا أصـــــــل االضـــــــطرابات النوعیـــــــة عنـــــــد 

ــــــــــة اهتمــــــــــت  ــــــــــرح االهتمــــــــــام الطفــــــــــل، فالمقاربــــــــــة العیادی ــــــــــراد، وتقت ــــــــــل محــــــــــددات جروحیــــــــــة األف بتحلی

بالســـــــیرورات النفســــــــیة الداخلیـــــــة وكــــــــذلك لألحـــــــداث المنتجــــــــة للمـــــــرض لمحاولــــــــة فهمهـــــــا و لتوضــــــــیح 

عوامــــــــــــل الهشاشــــــــــــة الداخلیــــــــــــة والخارجیــــــــــــة والقتــــــــــــراح طــــــــــــرق تــــــــــــدخل ترمــــــــــــي لمســــــــــــاعدة األفــــــــــــراد 

)Anaut , 2007, p11المجروحین.(

Anthonyأنطـــــوني مثلهــــــاألخــــــر ولبیـــــان ذلـــــك كمـــــا أن الجروحیـــــة تتغیــــــر مـــــن فـــــرد

الــــــدمى الــــــثالث، حیـــــث أن الدمیــــــة األولــــــى مصــــــنوعة مـــــن الزجــــــاج والثانیــــــة مــــــن بنمـــــوذج )1980(

ــــــة بــــــنفس  ــــــث تتلقــــــى الــــــدمى ضــــــربة بمطرق البالســــــتیك أمــــــا الثالثــــــة فهــــــي مصــــــنوعة مــــــن الفــــــوالذ، حی

ـــــة للـــــزوال، أمـــــا دمیـــــة ة البالســـــتیك تتعـــــرض یـــــســـــر ودمكحیـــــث أن دمیـــــة الزجـــــاج تتبالشـــــدة،  لندبـــــة قابل

فهــــــي تقــــــاوم، غیــــــر أن أنثــــــوني رأى بــــــأن هــــــذا النمــــــوذج ال یصــــــلح إلســــــقاطه الفــــــوالذ فهــــــي لــــــم تتــــــأثر

ـــــى الطفـــــل وهـــــذا بســـــبب عـــــدة اعتبـــــارات جینیـــــة وجســـــدیة و  وصـــــدمات ناتجـــــة عـــــن البیئـــــة امراضـــــیةعل

(Anaut ,2007,p14). واختالف مراحل النمو



	الجلدالثاني                      ل الفص

17

ـــــدفاع واســـــتراتیجیات المقاومـــــةفـــــي دور نفهـــــذا النمـــــوذج ی كمـــــا أنـــــه غیـــــر ممكـــــن ،میكانزیمـــــات ال

ث دالحـــــدیث عـــــن طفـــــل قابـــــل للجـــــرح فـــــي كـــــل الحـــــاالت وأخـــــر غیـــــر قابـــــل للجـــــرح نهائیـــــا، وٕانمـــــا یحـــــ

وحســــب الوضــــعیات الصــــادمة التــــي تعــــرض لهــــا فالطفــــل هــــذا حســــب مراحــــل النمــــو التــــي یكــــون فیهــــا 

)82،ص 2014بها (طالب حظان، تأثره ةأي یرجع إلى البیئة المحیطة به ودرج

ــــــب رأیـــــــه إذا "Manciauxمونســـــــیو "كمـــــــا اقتـــــــرح  نمـــــــوذج الدمیـــــــة المهدمـــــــة المحطـــــــم فبحسـ

:وهذا بحسب عدة عوامل وهية تسقط فستنكسر نوعا ما بسهولة تركنا دمی

اسمنت ونوعیة األرضیة : رمل أ-

قوة الرمیة : إهمال اعتداء -

الذ. مادة صنع الدمیة: قماش أو زجاج أو فو -

فاألرضــــــــیة تمثــــــــل البیئــــــــة ، وقــــــــوة الرمیــــــــة تمثــــــــل الحــــــــدث الصــــــــدمي أمــــــــا مقاومــــــــة -

ل مستوى الجروحیة .المادة فتمث

أساسین هما :یة انطالقا من بعدینحس یمكن أخذ الجرو وعلى هذا األسا

v الجروحیة المتمركز حول الفرد

االستعدادات الجینیة أو الوراثیة -

الموارد الشخصیة المتاحة -

الموارد المعرفیة -

vالجروحیة المرتبطة بالعجز بالبیئي :

بیئة أسریة غیر مالئمة -

فقر -

انعزال اجتماعیة -

غیـــــــــر أن بعـــــــــض العلمـــــــــاء ومـــــــــن خـــــــــالل تطـــــــــویر أبحـــــــــاثهم خصوصـــــــــا الجینیـــــــــة وعالقتهـــــــــا 

ن هنــــــاك جینــــــات تركــــــب بروتینــــــات طویلــــــة قــــــادرة علــــــى تحریــــــك الكثیــــــر مــــــن أبــــــابالجروحیــــــة اكتشــــــفو 

بینمــــــا أفــــــراد آخــــــرون هــــــم ضــــــعیفو ناقلیــــــة الســــــروتونین والــــــذي یعتبــــــر وســــــیط كیمــــــائي ین، ونالســــــروت

ـــــــرز فـــــــي الفـــــــراغ المشـــــــبكي بـــــــین العصـــــــبونات ویلعـــــــب دورا هامـــــــا فـــــــي المـــــــزاج ویحفـــــــز الرغبـــــــات یف

هـــــــم ن ضـــــــعیفي نقـــــــل الســـــــیروتینأبـــــــCyrulnikســـــــیرولنیك ، فیـــــــرى ویحســـــــن الوظـــــــائف المعرفیـــــــة

ال اكبــــــر عنـــــد مواجهــــــة المحـــــن، كمــــــا یضـــــیف أنهــــــم الحساســـــیة ویســــــتجیبون بانفعـــــیدوأشـــــخاص شــــــد

المحـــــــدد البیولـــــــوجي أن، كمـــــــا یـــــــرىرفـــــــي الطفولـــــــة أكثـــــــر عرضـــــــة لألمـــــــراض وال یحتملـــــــون التغییـــــــ

المـــــرتبط بنقـــــل الســـــیروتونین ال یمنـــــع البیئـــــة مـــــن تـــــرك بصـــــمتها علـــــى الـــــدماغ وتوجیـــــه اكتســـــاب نمـــــط 

الصــــغیر تحـــــث علـــــى تكـــــوین وجــــداني خـــــاص، إذ یشـــــرح أن المعلومـــــات الحســــیة التـــــي تغلـــــف الطفـــــل

ألــــف اتصــــال فــــي الســــاعة خــــالل األربــــع يمــــائتبم العصــــبوانات و عشــــرة آالف طــــوق فــــي الــــدماغ، تقــــ
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ســــــنوات األولــــــى مــــــن عمــــــر الطفــــــل ، لكــــــن الطفــــــل المهمــــــل أو المتعــــــرض لســــــوء المعاملــــــة أو الــــــذي 

یعــــــیش مـــــــع أم مكتئبــــــة وحزینـــــــة یعمــــــل دماغـــــــه أن یختــــــزل المعلومـــــــات فــــــي أمـــــــاكن دماغیــــــة تطلـــــــق 

ـــــرات  الحـــــزن، فـــــي حـــــین أن الطفـــــل المحـــــاط بـــــأم مســـــرورة یعمـــــل دماغـــــه بطریقـــــة أخـــــرى، ویســـــقط مثی

حنـــــــان محیطـــــــه علـــــــى نحـــــــو المنطقـــــــة الدماغیـــــــة التـــــــي تـــــــؤدي إلـــــــى اإلحســـــــاس بـــــــالفرح واالبتهـــــــاج. (

)83،ص2014، طالب

علــــــى أنهــــــا أدنــــــي مقاومــــــة لالعتــــــداءات واألضــــــرار وعلــــــى هــــــذا األســــــاس فالجروحیــــــة تعــــــرف 

وتســـــــتدعي الحساســـــــیة والهشاشـــــــة ســـــــواء كانـــــــت ظـــــــاهرة أو كامنـــــــة، مباشـــــــرة أو غیـــــــر لـــــــدى األفـــــــراد، 

مباشـــــرة، فهـــــي عـــــدم القـــــدرة علـــــى مواجهـــــة الضـــــغوط المحیطیـــــة. ویطلـــــق مصـــــطلح الجروحیـــــة علـــــى 

اجتماعیـــــة) واإلصـــــابة -لوجیـــــة أو نفـــــسو األفـــــراد القـــــابلین للجـــــرح (مـــــن خـــــالل اســـــتعدادات جینینـــــة وبی

)81،ص2014،حنان طالبر.(بمختلف األمراض أو للتعرض للضر 

نشأة وتطور مفهوم الجلد:.2

فــــــي علــــــم فیزیــــــاء المعــــــادن وهــــــذا résilienceLaمصــــــطلح الجلــــــد للقـــــد كــــــان أول اســــــتخدام 

لوصــــــــف قــــــــدرة المعــــــــادن علــــــــى تحمــــــــل الصــــــــدمة والضــــــــغط المتواصــــــــل ثــــــــم عودتهــــــــا إلــــــــى حالتهــــــــا 

ــــــنف س فــــــي الوالیــــــات األصــــــلیة، وأول اســــــتخدام لهــــــذا المصــــــطلح كــــــان فــــــي مجــــــال  الطــــــب و علــــــم ال

) فعرفهـــــــــا علـــــــــى أنهـــــــــا : " إحـــــــــدى 1984ســـــــــنة (N.Garmezyرمزي اجـــــــــالمتحـــــــــدة مـــــــــن طـــــــــرف

مظـــــاهر المهـــــارات التـــــي یـــــتم تطویرهـــــا عنـــــد األطفـــــال علـــــى الـــــرغم مـــــن تعرضـــــهم ألحـــــداث مجهـــــدة". 

وبــــالرغم  مــــن هــــذا  فــــإن هــــذا المصــــطلح كــــان لــــه صــــیتا أكثــــر فــــي فرنســــا مــــن أي مكــــان آخـــــر، إال 

" قـــد كـــان لـــه الفضـــل األول فـــي "فرویـــد" فـــإن   Simone Korff-Sauss "أنـــه وفقـــا للمحلـــل 

(Enza Morale, 2007, P04) .ظهور المالمح األولى

الســـــبعینات بمـــــا أن الدراســـــات حـــــول الجلـــــد  تعتبـــــر حدیثـــــة العهـــــد والتـــــي  تعـــــود بـــــدایاتها إلـــــى 

األشـــــخاص فـــــي األزمنـــــة مـــــن القـــــرن الماضـــــي إال أنـــــه ال یمكننـــــا الجـــــزم بانعـــــدام خاصـــــیة الجلـــــد لـــــدى 

مــــــن خــــــالل مــــــا جــــــاء فــــــي األســــــاطیر و فــــــي الكتــــــب المقدســــــة  و ف،،  فهــــــو مفهــــــوم واســــــع القدیمــــــة

ـــــة والتـــــي كانـــــت تحـــــاك حـــــول الموضـــــوع كنقطـــــة ایجابیـــــة  فـــــي  األدبیـــــات القدیمـــــة و القصـــــص العالمی

ل الوجــــود اإلنســـــاني و كحقیقــــة یمكـــــن مالحظتهــــا، ویـــــرى بعــــض البـــــاحثین أن المفهــــوم قـــــد تولــــد بفضـــــ

Paul Caudelه حیــــث ترجــــع فكرتــــه إلــــى مــــا أشــــار إلیــــاالجتمــــاعي األمریكــــي" "علــــم الــــنفس

بالمرونــــة األمریكیــــة" و الــــذي یعبــــر عنــــه  كطبــــع أمریكــــي  متأصــــل، وهــــو مــــا جعــــل بعــــض البــــاحثین 

ـــــأن هـــــذه الفكـــــرة عـــــن  الجلـــــد هـــــي مـــــن أعطـــــى  انطالقـــــة و دفعـــــة لعلـــــم Lonescuأمثـــــال  بـــــالقول ب

ــــــنفس االیجــــــابي فــــــي الوالیــــــات  المتحــــــدة األمریكیــــــة و الــــــدول االنجلوسكســــــونیة،  نفــــــى أن ینحصــــــر ال

، شـــــاملة وعامـــــة لجمیـــــع الشـــــعوبلیؤكـــــد علـــــى أنهـــــا میـــــزة وفقـــــط،فـــــي الطبـــــع األمریكـــــيهـــــذا المفهـــــوم

أن هــــــذه الخاصــــــیة لــــــم تكــــــن معروفــــــة لســــــببین Michel Manciauxنســــــیوامایكــــــل مویــــــرى
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أولهمــــا أنـــــه لـــــم یكــــن هنـــــاك مصـــــطلح محــــدد معبـــــر عنـــــه فــــي جمیـــــع اللغـــــات والن نظــــرة علـــــم الـــــنفس 

ولعقود عدیدة كانت موجهة نحو السلبیة واألعراض المرضیة .

ویعــــــد الجلــــــد بمثابــــــة مقاربــــــة جدیــــــدة ترتكــــــز علــــــى المصــــــادر التــــــي تتــــــوفر لــــــدى الفــــــرد جــــــاءت 

لتكمـــــل األبحـــــاث التـــــي أقیمـــــت حـــــول الهشاشـــــة، هـــــذه المصـــــادر المتنوعـــــة التـــــي یســـــتقي الفـــــرد منهـــــا 

ـــــه مـــــع محیطـــــه األســـــري والمحـــــیط الخـــــارج أســـــري، وفـــــي مخزونـــــه مـــــن القـــــوة،  فـــــالفرد ینمـــــو فـــــي تفاعل

ه الداخلیـــــة وحقیقتـــــه الخارجیـــــة، ومـــــن خـــــالل هـــــذین الخاصـــــیتین یـــــتم إســـــناد تفاعـــــل ثابـــــت بـــــین حقیقتـــــ

ــــــــة التــــــــي تســــــــعى لمســــــــاعدة األفــــــــراد باســــــــتنفاذ  ــــــــى عوامــــــــل الحمای ســــــــیرورة الجلــــــــد لتشــــــــیر بالتــــــــالي إل

شـــــــرفي (.مصــــــادرهم الداخلیـــــــة والخارجیــــــة، االجتماعیـــــــة منهـــــــا والثقافیــــــة والدینیـــــــة... إلعــــــادة تـــــــوازنهم

)09، ص10، ص2010،محمد الصغیر، حافري زهیة

تعریف الجلد: .3

یعنــــــــي القفــــــــز "salirو الفعــــــــل "" resilio,resilireأمــــــــا عــــــــن أصــــــــل الكلمــــــــة فهــــــــو التینــــــــي"

یضـــــــیف الفعـــــــل عناصــــــــر "،rebondir"  یفیـــــــد التكــــــــرار وهـــــــي تعنـــــــي "reإلـــــــى األمـــــــام والضـــــــمیر "

أخـــــرى التقـــــدم لألمـــــام بعـــــد مـــــرض، أو صـــــدمة أو إجهـــــاد یعنـــــي  إنهـــــا مقاومـــــة األحـــــداث الضـــــاغطة 

.والمحن ثم تجاوزها لمواصلة العیش بسالم

)Manciaux M, et Tomkiewicz.S , 2000 , PP313-314(

ــــــى ســــــهیل إدریــــــسویعرفهــــــا " ــــــى أنهــــــا "قــــــدرة الجســــــم الممطــــــوط عل " فــــــي قاموســــــه المنهــــــل عل

).1050ص،2013سهیل ادریس، (استعادة حجمه ومقاومة الضغط". 

فیــــــــرى أن الجلــــــــد ال یعنــــــــي القفــــــــز مــــــــرة ثانیــــــــة فــــــــي "BorisCyrulnick"لنیك یر یســــــــأمــــــــا 

نفـــس المكــــان كـــأن شــــیئا لــــم یحـــدث، وٕانمــــا هــــو إعـــادة للوثــــب قریبـــا لمواصــــلة التقــــدم. كمـــا عرفــــه علــــى 

".القدرة على النمو بالرغم من األوساط الخطرة التي كان لیكون لها تأثیر مهدما"أنه 

)Cyrulink Boris , 1999,p8(

قدرة الفرد أو األنظمة(جماعة أو "الجلد هو:أنلنیكینسیو وسیر افانستوندال ومكل منیرىو 

مواصلة التوجه البناء  نحو المستقبل على الرغم من وجود الجرح عائلة)  على التطور االیجابي  و

الصدمي"، و یتحدد مسار الجلد  في الشخص بفعل التفاعل بین الفرد نفسه ومحیطه. و كما أن  الجلد  

ال  یكتسب دفعة واحدة  و ال یعني غیاب الخطر أو الحمایة التامة  ضد الصدمات بقدر ما  یدل 

ل هذا على الصالبة والتأقلم والتكیف مع األحداث الخطیرة والصادمة  الذي یكتسبه الفرد بفض

)AnautMarie ,2003,p37(المیكانیزم.

أن الجلــــد أو الصــــمود النفســــي هــــو "القـــــدرة محمــــد الســــعید عبــــد الجــــواد أبـــــو حــــالوة"ویــــرى "

علــــى المحافظــــة علـــــى حالــــة االیجابیـــــة والتــــأثیر والتماســــك والثبـــــات االنفعــــالي فـــــي الظــــروف الصـــــعبة 
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ـــــــة مـــــــن االستبشـــــــار والتفـــــــاؤل واالطمئنـــــــان إلـــــــى المســـــــتقبل"  محمـــــــد (أو المتحدیـــــــة مـــــــع الشـــــــعور بحال

)9ص،2013،السعید عبد الجواد أبو حالوة

علــــى أنــــه "قــــدرة األفــــراد أو المجتمعــــات المحلیــــة أو االتحــــاد الــــدولي للهــــالل األحمــــرویعرفــــه 

المنظمــــــات أو البلــــــدان المعرضــــــة للكــــــوارث أو األزمــــــات ومــــــواطن الضــــــعف الكامنــــــة المرتبطــــــة علــــــى 

توقــــــع تــــــأثیرات الشــــــدائد وتخفیــــــف وطأتهــــــا ومواكبتهــــــا دون اإلضــــــرار بفــــــرص االزدهــــــار فــــــي األجــــــل 

الطویل".

ــــــى قــــــدرات مختلفــــــة هــــــي  توقــــــع أثــــــار الشــــــدائد، وتخفیــــــف وطأتهــــــا وینطــــــوي هــــــذا التعریــــــف عل

ـــــد ال یعنـــــي فقـــــط القـــــدرة علـــــى المباشـــــرة علـــــى االســـــتجابة إومواكبتهـــــا والتعـــــافي منهـــــا، وعلیـــــه فـــــ ن الجل

فـــــــي مواجهـــــــة أحـــــــداث ســـــــلبیة ولكنهـــــــا بـــــــاألحرى عملیـــــــة تكیـــــــف ایجـــــــابي تبـــــــدأ قبـــــــل وقـــــــوع المشـــــــكلة 

،2012،هـــــــالل األحمـــــــرالتحـــــــاد الـــــــدولي لجمعیـــــــات الصـــــــلیب ال(.وتســـــــتمر خاللهـــــــا وفیمـــــــا بعـــــــدها

)10ص

ومـــــــن خـــــــالل هـــــــذا التعریـــــــف یمكـــــــن أن نســـــــتنتج أن الصـــــــمود أو الجلـــــــد هـــــــو خاصـــــــیة شـــــــاملة 

، فهـــــــو غیـــــــر محصـــــــور فـــــــي فئـــــــة معینـــــــة وال یمكـــــــن أن تشـــــــمل األفـــــــراد واألســـــــر وحتـــــــى المجتمعـــــــات

.  في كل مكان وزمانو ألفراد والمجتمعات في امجتمع بعینه بل هو خاصیة 

علــــــى أنــــــه" القــــــدرة المعرفیــــــة الســــــلوكیة التــــــي یوظفهــــــا الفــــــرد جــــــار هللا ســــــلیمان" كمــــــا عرفــــــه "

جـــــار (للحفـــــاظ علـــــى لیاقتـــــه النفســـــیة بعـــــد التعـــــرض لضـــــغوط نفســـــیة بالتفاعـــــل ایجابیـــــا مـــــع عواقبهـــــا". 

)24ص ،2014،هللا سلیمان

ـــــد و هـــــي التـــــي تـــــدفع إلـــــى معـــــاودة الكفـــــاح والتغلـــــب علـــــى الضـــــغط ف"أمـــــا تعریـــــف الحاجـــــة للجل

)36ص ،2003،شوقي ضیف(. "د اإلخفاقبع

وبفحــــــص مختلــــــف تعریفــــــات الجلــــــد نالحــــــظ أنهــــــا تتضــــــمن معــــــاني النجــــــاح واألمــــــل والتكیــــــف 

ـــــرغم مـــــن وجـــــود  ـــــائج اجتماعیـــــة وصـــــحیة ایجابیـــــة علـــــى ال ـــــق نت ـــــدیر الـــــذات وتحقی البنـــــاء والكفـــــاءة وتق

ــــــ ــــــاط وخیبــــــة أمــــــل. وعلیــــــه ف ن الباحثــــــة فــــــي ظــــــل مــــــا تقــــــدم مــــــن إعوامــــــل مخــــــاطرة وصــــــعوبات وٕاحب

ــــد هــــو  القــــدرة علــــى التفاعــــل االیجــــابي والتطلــــع للمســــتقبل فــــي ظــــل الضــــغوط "تعریفــــات تــــرى بــــأن الجل

."النفسیة والصحیة واالجتماعیة

مراحل تطور المفهوم:.4
ـــــــا، ولكنهـــــــا فلقـــــــد " صـــــــفاء األعســـــــر" وبحســـــــب  ظهـــــــرت دراســـــــات الجلـــــــد منـــــــذ خمســـــــین عاًم

ة حیـــــــث زاد عـــــــدد البـــــــاحثین، وزادت وتنوعـــــــت المـــــــادة العلمیـــــــة، نشـــــــطت فـــــــي العشـــــــرین عـــــــام األخیـــــــر 

ـــــى  وتعمقـــــت وانتشـــــرت الممارســـــات المهنیـــــة، وكانـــــت البدایـــــة فـــــي مالحظـــــة تكـــــررت ولفتـــــت االنتبـــــاه إل

ـــــب بنـــــواتج ســـــلبیة كالتســـــرب أو التعثـــــر  ـــــرتبط فـــــي األغل أطفـــــال أو شـــــباب تعرضـــــوا لمحـــــن وصـــــعاب ت

مـــــــاعي أو االضـــــــطراب النفســـــــي والمـــــــرض وغیرهـــــــا فـــــــي التعلـــــــیم، أو الجنـــــــاح ومظـــــــاهر العـــــــداء االجت
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مــــن أنـــــواع المشــــقة التـــــي قــــد یتعـــــرض لهــــا الفـــــرد، وبــــالرغم ممـــــا تعرضــــوا لـــــه حققــــوا النجـــــاح والتكامـــــل 

علـــــــى المســـــــتوى الشخصـــــــي والمهنـــــــي واالجتمـــــــاعي. وكـــــــان الســـــــؤال الـــــــذي یطـــــــرح نفســـــــه فـــــــي هـــــــذا 

ـــــق نتـــــائج ایجابیـــــ ة عجـــــز الكثیـــــر مـــــن الصـــــدد مـــــا الـــــذي ســـــاعد هـــــؤالء علـــــى تخطـــــي الصـــــعاب وتحقی

؟. األفراد عن تحقیقها 

وعلیــــه فإننــــا حاولنــــا اإلجابــــة عــــن هــــذا التســــاؤل بــــالتطرق إلــــى أهــــم المراحــــل التــــي مــــر بهــــا هــــذا 

حیـــــث تنـــــاول البـــــاحثون  ، المرحلـــــة االستكشـــــافیةالمفهـــــوم مـــــن حیـــــث الدراســـــة و التـــــي تمثلـــــت فـــــي 

ـــــة التـــــي تـــــرتبط بالجلـــــد  ومـــــا تنـــــتج عنهـــــا مـــــن نظریـــــات ومـــــادة العوامـــــل أو الخصـــــائص الذاتیـــــة والبیئی

علمیـــــــــة غزیــــــــــرة، كمــــــــــا  قــــــــــدموا المصــــــــــطلحات الرئیســـــــــیة التــــــــــي تیســــــــــر التواصــــــــــل بــــــــــین البــــــــــاحثین 

والممارسین على المستویین النظري والتطبیقي.

فحــــــاول البـــــــاحثون البحــــــث عــــــن  كیفیـــــــة عمــــــل المتغیــــــرات والعوامـــــــل أمــــــا المرحلــــــة الثانیـــــــة

بیـــــة بمـــــا یـــــؤدي إلـــــى اســـــتعادة التـــــوازن وتحقیـــــق التوافـــــق، أو إلـــــى الداخلیــــة والخارجیـــــة، الســـــلبیة واإلیجا

ـــــــة العملیـــــــات أو االســـــــتراتیجیات  االنكســـــــار وفقـــــــدان التـــــــوازن، حیـــــــث یعكـــــــس الجلـــــــد فـــــــي هـــــــذه المرحل

ـــــالتـــــي تغ ـــــه مـــــن محـــــن وصـــــعاب وتحـــــد مـــــن عـــــر ب ـــــین الفـــــرد والبیئـــــة بمـــــا تحمل ن التفاعـــــل المتبـــــادل ب

واتج اإلیجابیة. تأثیرها السلبي وتقوي التمكن من تحقیق الن

على فركزتعلى توظیف نواتج المرحلتین السابقتین في تنمیة الجلد المرحلة الثالثةولقد ركزت 

من أن كل انطلقتالفرق بین اضطراب المجتمع واضطراب الفرد، و ناقشتبرامج اإلثراء والتدخل، و 

وم االنكسار في ظل الظروف ویقافرد لدیه قوى یمكن استثمارها  لبناء توجه عقلي یؤكد على الجلد

والمحن التي یتعرض لها الفرد. ومن أشهر هذه البرامج ومن أكثرها مصداقیة برنامج جامعة بنسلفانیا، 

وهو أحد البرامج العدیدة في مجال التعلم االجتماعي االنفعالي والذي حقق نتائج إیجابیة خاصة في 

المتحدة األمریكیة، كما یقدم هذا البرنامج في الجلد المناطق المحرومة ، وهو برنامج معمم في الوالیات 

ألكثر من ملیون مجند أمریكي حالًیا لتعظیم ما لدیهم من قوى ورفع كفاءتهم فیما یقومون به من مهام. 

ن هذا المفهوم یحتاج منا إلى الكثیر من التمحیص والتعمق لفهمه أكثر من خالل دراستنا له إوعلیه ف

)13،14ص ،2010،(صفاء األعسرتأتت عنه وأسس بناءه وتقویته.وألهم النظریات التي 

أنواع الجلد: . 5
ــــــــاختالف شــــــــدة الصــــــــدمة أو المشــــــــقة أو  ــــــــف ب ــــــــة أنــــــــواع تختل ــــــــى ثالث یمكــــــــن تقســــــــیم الجلــــــــد إل

المرض الى : 

ـــــــوع األول-أ ـــــــوع تحقیـــــــق الن ـــــــى الصـــــــعوبات ویتضـــــــمن هـــــــذا الن ـــــــب عل : ویســـــــمى التغل

ـــــرغم مـــــن وجـــــود حالـــــة المـــــرض أو الشـــــدة وعلیـــــه ركـــــزت الدراســـــات فـــــي هـــــذا  ـــــة علـــــى ال نتـــــائج ایجابی

النوع من الجلد على تحدید عوامل الوقایة التي من شأنها التنبؤ بالنتائج االیجابیة للفرد.
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ــــاني:- ب الفــــرد فــــي التعامــــل مــــع أحــــداث البیئــــة ویركــــز هــــذا النــــوع علــــى قــــدرة النــــوع الث

ــــــدین فــــــي ســــــن مبكرة..صــــــراعات أســــــریة ..مــــــرض ....) ویطلــــــق  ــــــل (فقــــــدان احــــــد الوال الضــــــاغطة مث

ـــــــد الكفـــــــاءة الدائمـــــــة تحـــــــت الضـــــــغط  ـــــــوع مـــــــن الجل ـــــــرد أویعـــــــرف علـــــــى علـــــــى هـــــــذا الن نـــــــه جهـــــــود الف

المتضمنة لكل من أفكاره وأفعاله للحفاظ على توازنه في ظروف بیئیة صعبة.

ویقصـــــد بـــــه أن األفـــــراد ویطلـــــق علیـــــه أیضـــــا التعـــــافي مـــــن الصـــــدمة النـــــوع الثالـــــث:-ج

الـــــذین تعرضـــــوا للصـــــدمات أو أزمـــــات صـــــحیة یعملـــــون بشـــــكل جیـــــد وحتـــــى ولـــــو كانـــــت الصـــــدمة أو 

المرض مزمن ومتكرر وشدید كما الحال في أزمات الربو المتكررة. 

)13ص،منال عبد المنعم محمد طه(
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: لجلد التفسیریة لنظریات الثانیا/
لقــــــد تعـــــــددت واختلــــــف مجمـــــــل المقاربــــــات فـــــــي إعطــــــاء تنظیـــــــر واضــــــح وشـــــــامل حــــــول الجلـــــــد 

النفســـــي مــــــنهم مـــــن رأى بــــــأن أســــــاس التنظیـــــر هــــــو الرجــــــوع إلـــــى المراحــــــل األولــــــى لحیـــــاة الفــــــرد مــــــن 

بــــأن أساســـــها ، ومــــنهم مـــــن رأى خــــالل نظریــــات التعلـــــق والــــروابط العاطفیـــــة للفــــرد مـــــن خــــالل طفولتـــــه

ــــى عوامــــل معرفیــــة ســــلوكیة وأخــــرى الــــى طبیعــــة البیئــــة المحیطــــة  یرجــــع الــــى مراحــــل نمائیــــة وأخــــرى ال

بالفرد.

:ـ نظریة التعلق1
ــــــراء الجانــــــب ال ري نظــــــتعــــــد نظریــــــة التعلــــــق مــــــن بــــــین أهــــــم النظریــــــات التــــــي وســــــاهمت فــــــي إث

لیـــــــة واســـــــتعداد المـــــــوارد لمفهـــــــوم الجلـــــــد مـــــــن حیـــــــث شـــــــرحها لكیفیـــــــة اكتســـــــاب الفـــــــرد للمـــــــوارد  الداخ

ــــــد وتحدیــــــد ســــــیرورته، حیــــــث ارتكــــــزت نظریــــــة التعلــــــق علــــــى أالخارجیــــــة فــــــي تســــــهیل  خــــــذ اتجــــــاه الجل

دراســـــة طریقـــــة تكـــــوین العالقـــــات األولـــــى للفـــــرد، إذ تعتبـــــر المرحلـــــة األولیـــــة فـــــي حیـــــاة الفـــــرد مرحلــــــة  

وظیفي و مــــــا ینــــــتج عنــــــه تطــــــور جیــــــد للنمــــــو الــــــو النمائیــــــة وهــــــي قاعــــــدة جیــــــدة لإلحســــــاس باألمــــــان 

Bowllby بـــــولبيالمعرفـــــي. ال یمكننـــــا التحـــــدث عـــــن نظریـــــة التعلـــــق دون التطـــــرق إلـــــى أعمـــــال 

والــــذي یعــــد مــــن األوئــــل الــــذین أسســــوا لهــــذه المقاربــــة وفــــي تقریــــر لــــه أكــــد انــــه لتكــــوین طفــــل نحتـــــاج 

)Cyrulink boris ,2006 ,p6(لنسج رابط آمن مع راشد.

مختلف عالقات التعلق خالل مرحلة النمو غیر مستقلة عن بعضها، Bowllbyبولبي ویعتبر 

جورج وكذاCohnوBretherthonكوهن و براثرتونوالكثیر من الدراسات التي كانت لكل من

George)1989 أكدت فرضیة االنتقال المباشر لنوعیة التعلق من االبن إلى األب، ووصلت ،(

" " Grittenden") وكذا Greenberg)"1987 "و"Armsdenبعض الدراسات األخرى لكل من 

) إلى حد الربط بین نوعیة عالقة التعلق األولى، والكیفیة التي یسلك بها األفراد فیما بعد وهذا 1994(

في عالقاتهم االجتماعیة وحتى مع أزواجهم.

)31ص،2010: بوسنة عبد الوافي زهیر.كربوش عبد الحمید(

مـــــن خـــــالل دراســـــتهما للحرمـــــان Sptizو Bowlbyبـــــولبي وســـــبیتزكمـــــا یشـــــیر  كـــــل مـــــن 

ــــــــق األولــــــــى التــــــــي یختبرهــــــــا الطفــــــــل الصــــــــغیر  تكــــــــون أســــــــاس   األمــــــــومي المبكــــــــر " أن روابــــــــط التعل

الـــــروابط  العاطفیـــــة الالحقـــــة"  كمـــــا أشـــــار البـــــاحثین إلـــــى أن  نمـــــاذج التعلـــــق األولـــــى  لهـــــا انعكاســـــات  

طفـــــــل –عنـــــــدهم. حیـــــــث أن العالقـــــــة المتینـــــــة  أم فـــــــي النمـــــــو الالحـــــــق لألشـــــــخاص و هیكلـــــــة الجلـــــــد

ـــــد،  نوعـــــا محـــــددا مـــــن التعلـــــق انطالقـــــا كمـــــا تنـــــتج الـــــثالث ســـــنوات األولـــــى ضـــــرورة أولیـــــة لنمـــــو الجل

مـــــــــن تفـــــــــاعالت األولیـــــــــاء ( أو الـــــــــذین یعطـــــــــون الرعایـــــــــة )  و تـــــــــؤثر علـــــــــى اإلمكانیـــــــــات التطوریـــــــــة 

الالحقة للسیرورة الجلد، ولقد قام
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" Ainsworth" أنواع: 4بوضع تصنیف للتعلق متكون من

التعلق اآلمن أو األكید.·

التعلق غیر اآلمن أو المتجنب.·

التعلق الغیر اآلمن أو المتجاذب·

التعلق غیر اآلمن أو غیر منظم. ·

) أن الجلــــــد مــــــرتبط بــــــالتعلق مــــــن Fonagy)2001فــــــونجي كمــــــا أظهــــــرت أعمــــــال وأبحــــــاث 

النـــــوع اآلمــــــن أو األكیـــــد. وهنــــــاك دراســــــات أخـــــرى تضــــــع أهمیـــــة التعلــــــق فــــــي مســـــتویات مختلفــــــة فــــــي 

ـــــق و ظهـــــور الجلـــــد لـــــدى األفـــــراد،  ـــــق بینـــــت أن العمـــــل علـــــى روابـــــط التعل األبحـــــاث الحالیـــــة حـــــول التعل

لمــــــــاء آخــــــــرون أبــــــــرزوا أن مرتبطــــــــة فــــــــي المركــــــــز األول بــــــــاألم أو بــــــــدیلها، واألب أو بدیلــــــــه، لكــــــــن ع

التعلــــــق ینســــــج بالعدیــــــد مــــــن األوجــــــه الثابتــــــة لمحــــــیط الطفــــــل بــــــدءا مــــــن الوالــــــدین إلــــــى األقــــــارب مــــــن 

العائلـــــة، حتـــــى األفـــــراد الخـــــارجین عـــــن العائلـــــة، فاألعمـــــال الحالیـــــة عـــــن التعلـــــق الـــــذي وســـــع مجـــــال 

ولكـــــن أیضـــــا طفـــــل، لیأخـــــذ بعـــــین االعتبـــــار لـــــیس فقـــــط األب-حقـــــل أبحاثـــــه مبتعـــــدا عـــــن الثنائیـــــة أم

ــــــروابط مــــــع النمــــــو التكــــــویني، نفــــــتح آفــــــاق  اســــــتثمارات عالئقیــــــة أخــــــرى، والتــــــي تحــــــاول استكشــــــاف ال

هامة قابلة إلثراء وٕاكمال القواعد النظریة لنموذج الجلد. 

)Anaut Marie ,2007, pp67-69(

ــــــرة التعلــــــق أساســــــیة فــــــي عملیــــــة النمــــــو النفســــــي عنــــــد كــــــل مخلــــــوق بشــــــري، حیــــــث  وتكــــــون فت

القاعـــــدة فــــــي تقـــــدیره لذاتـــــه، ویغتنــــــي هـــــذا الشـــــعور األول بالقیمــــــة الشخصـــــیة التـــــي تعیــــــد تؤلـــــف نـــــواة

ـــــــــــه الناجحـــــــــــة  جیرمـــــــــــان (البعـــــــــــث لمـــــــــــن یحیطـــــــــــون بـــــــــــه ویؤكـــــــــــدون قـــــــــــوى الفـــــــــــرد وممیزاتـــــــــــه وأعمال

)17ص،دیكلو

نظریة التحلیل النفسي:.2

الجلـــــد مـــــن هنـــــاك عالقـــــة وطیـــــدة بـــــین التحلیـــــل النفســـــي والجلـــــد أثبتتهـــــا األبحـــــاث الكثیـــــرة حـــــول

الــــــداخلي، وهــــــو نفــــــس الجانــــــب الــــــذي اهــــــتم بــــــه التحلیــــــل ســــــيخــــــالل االهتمــــــام الكبیــــــر بالجانــــــب النف

بدراســــــة طولیـــــــة )1967ســـــــنة ("G.Vaillantقــــــام "، حیـــــــث قــــــام النفســــــي، بــــــل الـــــــذي أســــــس علیــــــه 

ـــــــدفاع المســـــــتعملة،  ـــــــین نضـــــــج میكانیزمـــــــات ال لنمـــــــو الراشـــــــد أوضـــــــح وجـــــــود ارتباطـــــــات ذات معنـــــــى ب

نجـــــاح النمـــــو لدیهم(اســـــتقرار زواجـــــي، نجـــــاح مهنـــــي ....)، كمـــــا ســـــاهم فـــــي فهـــــم ومختلـــــف مؤشـــــرات

العمــــــل النفســــــي الــــــداخلي، وحــــــاول مناقشــــــة خصائصــــــه المؤشــــــرة علــــــى قــــــدرة اســــــتعمال الــــــدعم، وقــــــد 

استخلص من هذا ثالث مهارات أساسیة:

مهارة استدخال الدعم االجتماعي الذي تلقاه مؤخرا·

ألنا لنسبیة األوضاع.النضج النفسي االجتماعي بتقدیر ا·

األمل المتعلق بإیجاد الحب مستقبال.·
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،Freudفرویــــــــد فالجلـــــــد یـــــــرتبط مــــــــع عـــــــدة مفــــــــاهیم للتحلیـــــــل النفســــــــي التـــــــي تحـــــــدث عنهــــــــا 

ـــــــــاهیم  ـــــــــدفاع، وعمـــــــــل الحـــــــــداد وغیرهـــــــــا مـــــــــن المف وخصوصـــــــــا الخاصـــــــــة بالصـــــــــدمة، میكانیزمـــــــــات ال

المستقاة من المدرسة التحلیلیة.

حیــــث یــــرى بــــأن الجلــــد شــــكل مــــن أشــــكال المقاومــــة النفســــیة لكنهــــا أكثــــر مــــن هــــذا، لــــیس فقــــط 

كون الصدمة التي عانى منها أدمجت وتم تجاوزها، ولكن أحدثت آثار ایجابیة لم تكن قبال. 

)128ص،126ص ،2011-2010،(میروح كریمة 

داخلـــــي فقـــــط بـــــل الصـــــراع فـــــي الصـــــدمة لـــــیس نفســـــي أنCyrulnikلنیكیســـــیر كمــــا اعتبـــــر

یضــــاف لـــــه الوســــط االجتمـــــاعي، فالحــــدث الصـــــدمي یمكـــــن أن یقــــود الفـــــرد الســــتخدام دفاعـــــات مثـــــل: 

اإلنكـــــــار، النكــــــــوص، العدوانیــــــــة، أو اإلســــــــقاط فهــــــــي كلهـــــــا یمكــــــــن أن تعتبــــــــر دفاعــــــــات تكیفیــــــــة مــــــــع 

المواقــــــف ولكــــــن ال تعــــــد جلــــــدا، فــــــي حــــــین أنــــــا الــــــدفاعات كالتســــــامي والغیریــــــة والتعقــــــل وغیرهــــــا مــــــن 

حیـــــث یســـــتقبل الشـــــخص المصـــــدوم أو المـــــریض ،فاعات التـــــي تحـــــض بقبـــــول مـــــن طـــــرف الجمیـــــعالـــــد

الــــذي یعــــاني مشــــقة مــــا، ویمــــنح أمــــاكن عاطفیــــة أمــــاكن لتفریــــغ ولإلبــــداع وهــــي مــــا تعــــد مؤشــــرات عــــن 

)Cyrulnik Boris, P17(الجلد. 

:نظریة النمو.3

جوانبـــــــه النفســـــــیة لقــــــد كـــــــان لألبحـــــــاث والدراســــــات التـــــــي تناولـــــــت موضــــــوع النمـــــــو مـــــــن جمیــــــع 

ـــــه  ـــــورة معـــــالم الجلـــــد وكیفیـــــة هیكلت ـــــة أثـــــرا واضـــــحا وجلیـــــا فـــــي بل ـــــة والعقلی ـــــى المعرفی والفیزیولوجیـــــة وحت

ألزیــــــد Wernerرنــــــراو وتطـــــویره، وتعــــــد الدراســــــة الطولیــــــة التــــــي قامــــــت بهــــــا األخصــــــائیة األمریكیــــــة

ــــــى أطفــــــال فــــــي وضــــــعیة خطــــــر، كانــــــت االنطالقــــــة األولــــــى لتحدیــــــد وت وضــــــیح مــــــن ثالثــــــین ســــــنة عل

ـــــــة فـــــــي  كیفیـــــــة عمـــــــل الدینامیـــــــة الزمنیـــــــة للجلـــــــد، فقـــــــد ســـــــمحت بوصـــــــف دور عوامـــــــل الحمایـــــــة الفعال

ــــــل هــــــاواي"،طفــــــال فــــــي 700الطولیــــــة  علــــــى وارنــــــرفتــــــرات مــــــن الحیــــــاة،  فكانــــــت دراســــــة  "أرخبی

طفــــل كــــانوا یبلغــــون 200طفــــل، و تنبــــأت هــــذه األخیــــرة لـــــ 545ســــنة عــــاش مــــنهم 30حیــــث دامــــت

ـــــــؤس والشـــــــقاء ومختلـــــــف األمـــــــراض بمســـــــتقبل أســـــــود ومنحـــــــرف، وبعـــــــد  العـــــــامین و یعـــــــانون مـــــــن الب

مــــــــنهم %30مــــــــن هــــــــؤالء األطفــــــــال أصــــــــبحوا راشــــــــدین، و%70ســــــــنة الحظــــــــت بــــــــأن 30مــــــــرور 

ـــــة وتعلمـــــوا مه ـــــوا نجاحـــــا نســـــبیا فـــــي حیـــــاتهمیعرفـــــون القـــــراءة والكتاب ـــــوا عـــــائالت وحقق حنـــــان (نـــــة وكون

)18ص،2010طالب،

النظریة السلوكیة المعرفیة:.4

حاولــــــــت المقاربــــــــة الســــــــلوكیة وصــــــــف ســـــــــیرورات وعمــــــــل التحــــــــوالت المعرفیــــــــة التــــــــي تظهـــــــــر 

التحویل المعرفي یتمیز بخصائص هي : "Tebesاستجابة لشدة ما، وحسب "

الشـــــــدة یســـــــمح ذلـــــــك بظهـــــــور فـــــــرص ســـــــابقة ال تعقـــــــل، غیـــــــر معرفـــــــة أنـــــــه بمجـــــــرد مواجهـــــــة ·

متوفرة وحتى ال تفهم.
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ـــــــاة · هـــــــذه الســـــــیرورة تخـــــــص جانـــــــب أو أكثـــــــر مـــــــن إدراك الـــــــذات الخاصـــــــة بـــــــاآلخرین أو الحی

)p 37-Lonescu Serban , 2006, pp 34 35(على العموم.

ـــــة أساســـــا حـــــول مصـــــطلح الكفـــــاءة والـــــذكاء، والقـــــدرة و یتمحـــــور الجلـــــد حســـــب المقاربـــــة المعرفی

علـــــى التكیـــــف، ومـــــا یحلـــــل الواقـــــع هـــــو النتـــــائج المعرفیـــــة للفـــــرد، وهـــــذا ال یعـــــد ســـــببا أو دلـــــیال علـــــى 

)Dury ,J.Vion , 2004 ,p172(ظهور الجلد. 

أن البــــــــاحثین فــــــــي هــــــــذا المجــــــــال المعرفــــــــي یجــــــــب أن "Anaut.Mولقــــــــد أوضــــــــحت الباحثــــــــة "

یأخذوا في عین االعتبار أبعاد ثالث كي یعتبر الفرد جلد وهي: 

مواجهة الخطر في ظل وضعیة خطیرةقدرة الشخص على ·

قدرة الشخص على االستمرار في التطور والنمو·

زیادة في الكفاءة في ظل الوضعیة المجهدة والقاسیة.·

االتجـــــــاه علـــــــى الجانـــــــب الســـــــلوكي حیـــــــث تحـــــــدثوا عـــــــن المهـــــــارات ولقـــــــد ركـــــــز أنصـــــــار هـــــــذا

ــاب  ، كمـــــا قـــــدموا مصـــــطلحات حدیثـــــة فـــــي هـــــذا المجـــــال یةمشـــــاكل الســـــلوكالاالجتماعیـــــة المالئمـــــة بغیـــ

الـــــــتحكم والتمكـــــــین "، القـــــــدرة علـــــــى habilitationالمهـــــــارة ""،capacitationالمقـــــــدرة "مثـــــــل 

"empowerment "وهي عبارة عن مفاهیم ذات ارتباط وثیق بالجلد.

)Anaut Marie , P60(

"، فهـــــــي تعنـــــــي الســـــــیرورة التـــــــي بواســـــــطتها الشـــــــخص الـــــــذي Lavalée"و"Bosséفحســـــــب"

القــــدرة علـــــى الــــتحكم تســـــتند فطــــور ، فحســــب هـــــذه المقاربــــة تیوجــــد فــــي ظـــــروف حیــــاة تقریبــــا عـــــاجزة ی

ــــذات والكفــــاءات وتحقیــــق  علــــى قــــدرة المراقبــــة الشخصــــیة واالســــتقاللیة، وهــــذا مــــا یقودنــــا إلــــى تقــــدیر ال

الذات وهما ركیزتان مهمتان في بناء الجلد وسیرورته. 

:اجتماعیة -النظریة النفس.5

باعتبــــــار الفــــــرد یعـــــــیش داخــــــل جماعــــــة وال یمكـــــــن أن یعــــــیش فــــــي غنـــــــى عــــــن العائلــــــة والجـــــــو 

األســــري، فاإلنســــان بطبعــــه اجتمــــاعي، فمــــن بــــین الدراســــات التــــي حاولــــت دراســــة الجلــــد مــــن منطلــــق 

" مــــن خـــالل دراســــة عالقــــة ظهــــور االضــــطرابات J.Tebes"نفســـي اجتمــــاعي تلــــك التــــي قـــام بهــــا 

ألمهـــــات مضـــــطربات عقلیـــــا، أظهـــــرت أن نجـــــاح المهـــــام األبویـــــة هـــــي النفســـــیة أو الجلـــــد لـــــدى أطفـــــال 

أساس لهیكلة الجلد. 

ــــــد مــــــن منطلــــــق أنــــــه نتیجــــــة لتفاعــــــل العوامــــــل الداخلیــــــة للفــــــرد مــــــع مــــــا یشــــــمله نا وٕاذا أخــــــذ الجل

المحـــــیط مـــــن عوامـــــل حمایـــــة وخطـــــر، فنجـــــد أن العدیـــــد مـــــن البـــــاحثین أقـــــروا بـــــأن الجلـــــد یعتمـــــد علـــــى 

ــــــــات االجتما تحــــــــدث الكفــــــــاءة "Garmezy"جــــــــارمزي عیــــــــة المختلفــــــــة. و نجــــــــد أن  نجاعــــــــة الفعالی

ــــــة لنجاعــــــة شــــــخص فــــــي ســــــن معــــــین، فــــــي ســــــیاق أو  ــــــى النتیجــــــة الفعال االجتماعیــــــة التــــــي تســــــتند عل

مــــــن بــــــین البــــــاحثین الــــــذین "A.Masten"ماســــــتنكمــــــا نجــــــد أنمجتمــــــع محــــــدد، فــــــي فتــــــرة معینــــــة،
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تســــــاءلت كیــــــف رغــــــم الشــــــدة یكتســــــب حــــــاولوا دراســــــة الجلــــــد داخــــــل نســــــق نفســــــي اجتمــــــاعي و التــــــي 

)Lonescu Serban , P38(الفرد ویحافظ أو یسترجع الفعالیة في المحیط؟.

ال یمكــــن دراســــته مــــن جانــــب میــــروح كریمــــةبحســــب لقــــد تبــــین أن الجلــــد مــــن خــــالل مــــا ســــبق 

ـــــاعلي تصـــــالحي، وال یمكـــــن النمـــــوذج األحـــــادي ، بـــــل تتطلـــــب دراســـــته مـــــن منظـــــور متعـــــدد األبعـــــاد تف

هـــــــذا إال مـــــــن خـــــــالل مقاربـــــــة ایكولوجیـــــــة نســـــــقیة، فمجـــــــرد أن عوامـــــــل الحمایـــــــة والخطـــــــر أن یتحقـــــــق 

ــــــى عــــــدة مســــــتویات(فر  ..)، ومــــــن جهــــــة أخــــــرى دیة، عائلیــــــة، طائفیــــــة، اجتماعیــــــةتكــــــون مــــــن جهــــــة عل

تفاعـــــــل یضـــــــمن نظـــــــرة كلیـــــــة وتصـــــــالحیة تســـــــاهم فـــــــي تحســـــــین فهمنـــــــا للجلـــــــد، وتفـــــــتح منظـــــــور هـــــــام 

)132ص ،(میروح كریمة ة أو االیكولوجیة. للحمایة والتدخل وهو المقاربة النسقی

:النظریة االیكولوجیة أو النسقیة .6

ــــــت هــــــذه النظریــــــة أو المقاربــــــة علــــــى دراســــــة التفاعــــــل بــــــین مختلــــــف األنســــــاق االجتماعیــــــة  بنی

ــــــران، أصــــــدقاء، مدرســــــة..). ولقــــــد كــــــان ظهــــــور التیــــــار االیكولــــــوجي ثریــــــا فقــــــد  ــــــة، جماعــــــة، جی (عائل

كفرضـــــیة ،ألــــح علــــى بعـــــض فرضــــیات البحـــــث فــــي علـــــم الــــنفس النمـــــو والصــــحة العقلیـــــة والجســــدیة 

ــــــي تخــــــص األشــــــخاص مــــــن جهــــــة  ومــــــن جهــــــة أخــــــرى األوســــــاط أو  ــــــة الت عوامــــــل الخطــــــر و الحمای

ا النمــــوذج  أخـــــذت عوامــــل الحمایـــــة الحـــــظ األوفــــر و یتعلـــــق األمـــــر و فـــــي هـــــذ،اإلطــــار الـــــذي تحــــدده

بفهــــم طبیعــــة العالقــــات الداخلیــــة المعقــــدة التــــي تــــربط الشــــخص بمحیطــــه و فــــي هــــذا الســــیاق اقتــــرح " 

Tousignant"نموذج ایكولوجي للجلد لتفاعل الشخص  والمحیط.

ــــــــى هــــــــذا األســــــــاس  ــــــــرة مــــــــن األســــــــباب مترابطــــــــة و متماســــــــكة او عل ــــــــرح دائ فــــــــي بعضــــــــها  قت

الـــــبعض حیـــــث یأخـــــذ عالقـــــة التفاعـــــل بـــــین الشـــــخص وذاتـــــه وبـــــین الشـــــخص ومحیطـــــه الخـــــارجي فـــــي 

)p75,76,Anaut Marie(تفعیل سیرورة الجلد لدیه.

" أن الطبیعــــــــــــة النســــــــــــقیة للجلــــــــــــد أو االیكولوجیــــــــــــة االجتماعیــــــــــــة Tousignantsولقــــــــــــد رأى "

تحـــــیط بالطفـــــل عـــــوض التمركـــــز حـــــول للجلـــــد  تحـــــدث بتحلیـــــل التفاعـــــل بـــــین مختلـــــف األنســـــاق التـــــي 

ــــاتج  مفهــــوم الجلــــد التــــي تتموضــــع داخــــل منظــــور فــــردي، هــــذا التحلیــــل انطلــــق مــــن مســــلمة أن النمــــو ن

عــــن تفاعــــل بــــین مختلــــف مســــتویات األنســــاق التــــي تحكــــم الطفــــل ســــواء كانــــت الخصــــائص الداخلیــــة 

ـــــــة  ـــــــة والنســـــــق السیاســـــــي. هـــــــذه النظری ـــــــة أو العشـــــــیرة، أو الثقاف فصـــــــلت لنـــــــا دور كـــــــل للفـــــــرد أو العائل

ــــــة مركــــــز الحمایــــــة النفســــــیة  ــث تعــــــد العائل ــــ ــــــف النــــــاجح حی ــــــى التكی ــــــي النمــــــو، والمحافظــــــة عل نســــــق ف

م المحــــــــن والصــــــــدمات المختلفـــــــــة اللفــــــــرد، أمــــــــا المحــــــــیط االجتمــــــــاعي فلهــــــــو دور فـــــــــي التكیــــــــف أمــــــــ

ــــــــى تطــــــــوره  كــــــــالمرض وغیرهــــــــا، وال ســــــــیما األفــــــــراد المحیطــــــــین بالشــــــــخص والــــــــذین لــــــــدیهم تــــــــأثیر عل

االجتمـــــاعي والثقـــــافي، أمـــــا العشـــــیرة فهـــــي منبـــــع یســـــتقي منـــــه الفـــــرد القـــــوة واألصـــــالة لتكـــــوین النفســـــي و 

شخصـــــیته فـــــي مواجهـــــة الظـــــروف الصـــــعبة ، أمـــــا عـــــن الثقافـــــة والمجتمـــــع فلهمـــــا دور فـــــي بنـــــاء الفـــــرد 
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مـــــــن خــــــــالل تــــــــأثره بثقافــــــــة معینـــــــة وتبنــــــــي أســــــــالیب معیشــــــــة وفقـــــــا لثقافــــــــة معینــــــــة أو فكــــــــر سیاســــــــي 

)133ص،132ص،یروح كریمةم(وایدیولوجي معین. 

ـــــة مـــــع مختلـــــف العوامـــــل الخارجیـــــة المحیطـــــة إذن فالجلـــــد یعـــــد نتیجـــــة لتفاعـــــل العوامـــــل الداخلی

ـــــالفرد مـــــن عائلـــــة ومدرســـــة وجیـــــران وأصـــــدقاء، فعلـــــى هـــــذا األســـــاس تتكـــــون عوامـــــل الحمایـــــة للفـــــرد  ب

لتشكل ضمن تفاعل ایكولوجي نسقي سیرورة للجلد.

لوجیة: النظریة الثقافیة أو األنثرو .7

ظهــــــرت مــــــؤخرا هــــــذه المقاربــــــة فــــــي محاولــــــة لتوضــــــیح العالقــــــة بــــــین الجلــــــد واألصــــــول الثقافیــــــة 

الجلـــــــــد أكثـــــــــر تعقیـــــــــدا مـــــــــن كونـــــــــه مجـــــــــرد نجـــــــــاح "Lonescuلمصـــــــــطلح الجلـــــــــد، حیـــــــــث اعتبـــــــــر "

ألشـــــخاص فـــــي أمریكـــــا نظـــــرا لكـــــون الجلـــــد ظـــــاهرة عالمیـــــة، فـــــان تناولهـــــا فـــــي الســـــیاق الثقـــــافي یحمـــــل 

العدیــــد مــــن التحــــوالت بوجــــود فــــوارق للتجــــارب، وعوامــــل حمایــــة خاصــــة، هنــــا أقیمــــت األبحــــاث علــــى 

ر بـــــدور بعـــــض العوامـــــل التـــــي مـــــن االختالفـــــات فـــــي العالقـــــة مـــــع الثقافـــــة. والنتـــــائج المستخلصـــــة تشـــــی

ـــــة  بینهـــــا العائلـــــة( الســـــیما العائلـــــة الموســـــعة)، كحـــــارس علـــــى دوام التقالیـــــد والطقـــــوس فـــــي دعـــــم وهیكل

)Lonescu Serban, P43(الجلد.

و لقـــــــــد تعـــــــــددت الدراســـــــــات واألبحـــــــــاث حـــــــــول مفهـــــــــوم الجلـــــــــد وســـــــــیرورته وتعـــــــــددت زوایــــــــــاه 

فئــــة معینــــة وهــــي فئــــة األطفــــال لتشــــمل بعــــد ومداخلــــه، فبعــــد أن كانــــت الدراســــات حولــــه ترتكــــز علــــى

ذلـــــك فئـــــة المـــــراهقین والراشـــــدین وحتـــــى المســـــنین، أصـــــبحت تعنـــــى بدراســـــة المجتمعـــــات لتشـــــمل بعــــــد 

.ذلك عالقة الجلد بالثقافة 

والــــذي اهــــتم بالجلــــد مــــن "،Alejandro Portes"م ونجــــد أول مــــن اهــــتم بهــــذا المفهــــو

جانبـــــه االنثـــــوغرافي مـــــن خـــــالل دراســـــته الطولیـــــة علـــــى جماعـــــة مـــــن المنفیـــــین الكـــــوبین إلـــــى الوالیـــــات 

المتحـــــدة األمریكیـــــة،  لیســـــتنتج أن الـــــوعي باالختالفـــــات الثقافیـــــة تحفـــــز األفـــــراد للـــــدخول فـــــي منافســـــة 

مــــــا یســــــاهم فــــــي تطــــــویر مباشــــــرة مــــــع بــــــاقي الجماعــــــات باتخــــــاذ الثقافــــــة أرضــــــیة لالنطــــــالق والحركــــــة 

الجلد لدیهم.

هـــذا مــــن جهــــة ومــــن جهــــة ثانیـــة تمــــت اإلشــــارة إلــــى الجلــــد فـــي عالقتــــه مــــع الثقافــــة فــــي ســــیاق 

مفهــــوم الجلــــد الجمــــاعي والــــذي أخـــــذ بــــدوره ثالثــــة اتجاهــــات متباینــــة فبینمـــــا یشــــیر الــــبعض علــــى أنـــــه 

ـــــبعض یـــــروا بأنـــــه قـــــدرة علـــــى االح ـــــذي یرتكـــــز قـــــدرة التجمـــــع علـــــى مقاومـــــة الضـــــغوط، فـــــإن ال تـــــواء ال

ـــــى  ـــــى الســـــرعة والقـــــدرة علـــــى االســـــترداد، لیقـــــول الـــــبعض اآلخـــــر بأنـــــه قـــــدرة النظـــــام االجتمـــــاعي عل عل

اإلبـــــــداع ولـــــــیس فقـــــــط المقاومـــــــة، ویعتبـــــــر البـــــــاحثون أن الجلـــــــد الجمعـــــــوي راجـــــــع للمخـــــــزون الفـــــــردي 

كمتغیـــر تـــابع للثقافـــة نـــابع"Levi Lopez"" وCluas Ehlersواالجتمـــاعي حیـــث یعتبـــره "

عن تداخل عوامل ثقافیة حددت في ثالث عوامل ضروریة وهي : 

.توفر التزام أعضاء األسرة النواة والممتدة ·
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.توفر نفوذ وسلطة لألفراد األكثر سنا في التجمع·

تثمــــــین العالقـــــــات بـــــــین شخصـــــــیة لـــــــذاتها وتقییمهــــــا بحیـــــــث ال تتخـــــــذ كوســـــــیلة لبلـــــــوغ أهـــــــداف ·

معینة أو لتحقیق مطامع یبتغیها.

تجـــــاه الثالـــــث فیتمثـــــل فـــــي الجلـــــد الثقـــــافي والمـــــرتبط باســـــتمرار تواجـــــد حضـــــارة مـــــا رغـــــم أمـــــا اال

.  ضغوطات التثقیف والتداخالت الثقافیة المختلفة

ــــــى  ــــــت الجلــــــد فــــــي عالقتــــــه بالثقافــــــة قــــــد تطرقــــــت إل كمــــــا نجــــــد أیضــــــا أن الدراســــــات التــــــي تناول

مقومـــــات كالـــــدین والعــــــادات مختلـــــف مكونـــــات الجانـــــب الثقـــــافي للمجتمعـــــات ومـــــا تشـــــتمل علیـــــه مـــــن 

والتقالید والطقوس.

ـــــــة المشـــــــجعة علـــــــى الجلـــــــد وفیـــــــه  فنجـــــــد مـــــــثال اتجـــــــاه للبحـــــــث یســـــــعى لتقصـــــــي العوامـــــــل الثقافی

تـــــرتبط الثقافـــــة بالجلـــــد بمظهـــــرین أساســـــین همـــــا: معـــــاییر الثقافـــــة التـــــي تحـــــدد التفـــــاعالت بـــــین الفــــــرد 

مایــــــــة، ومـــــــن جهـــــــة أخــــــــرى والبیئـــــــة المحیطـــــــة والتــــــــي تعمـــــــل علـــــــى تشــــــــجیع أو تطـــــــویر عوامـــــــل الح

التظــــــــاهرات الثقافیــــــــة علــــــــى المســــــــتوى الفــــــــردي مــــــــن خــــــــالل اللجــــــــوء لتطبیــــــــق العــــــــادات، المراســــــــیم 

الطقوس واللغة .

أســـــرة جلـــــودة عشـــــر میكانیزمـــــات بدیهیـــــة 15فـــــي دراســـــة لـــــه علـــــى "Johnson"ولقـــــد وضـــــع

األول فیمـــــا یشــــــبه تعتبـــــر األولـــــى والثانیـــــة منهـــــا أكثـــــر فعالیـــــة فـــــي تطـــــویر الجلـــــد، یتمثـــــل المیكـــــانیزم 

الســـــفینة المقدســـــة حیـــــث یلجـــــأ أفـــــراد األســـــرة أو الجماعـــــة لإلبحـــــار ضـــــد العاصـــــفة فـــــي ســـــعي لتجـــــاوز 

ــــــــد،  وأســــــــاطیر  ــــــــدات والعــــــــادات والتقالی ــــــــدین والمعتق ــــــــى ال المحــــــــن والظــــــــروف العاكســــــــة باالســــــــتناد إل

االعتـــــراف ثقافـــــاتهم وطقوســـــهم. وكـــــل مـــــا یبـــــرر جـــــانبهم الروحـــــي، أمـــــا المیكـــــانیزم الثـــــاني فیتمثـــــل فـــــي

بأهمیــــــة األســــــرة الممتــــــدة واألفــــــراد المحیطــــــین بهــــــم والــــــذین یقــــــدمون حــــــبهم غیــــــر المشــــــروط ودعمهــــــم 

)11-10ص،حافري زهیة،شرفي محمد الصغیر. (المادي والعاطفي
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ثالثا/ الجلد وبعض المفاهیم األخرى:
المقاومــــــــــة النفســــــــــیة والصــــــــــمود وقــــــــــوة التحمــــــــــل والصــــــــــالبة ومرونــــــــــة األنــــــــــا والجلــــــــــد وكلهــــــــــا 

مصــــطلحات نفســـــیة دالــــة علـــــى قـــــدرة عالیــــة لـــــدى الفــــرد مواجهـــــة األحـــــداث والضــــغوط وتحمـــــل مشـــــقة 

الحیـــــاة ومـــــا تفرضـــــه مـــــن مســـــتجدات مؤلمـــــة فـــــي بعـــــض األحیـــــان. هـــــذه المفـــــاهیم فـــــي مجملهـــــا هـــــي 

نســـــانیة الفعالـــــة واالتجاهـــــات الوقائیـــــة نحـــــو تحســـــین الحالـــــة النفســـــیة مفـــــاهیم معاصـــــرة تتنـــــاول القـــــوة اإل

للفــــــرد، وترتكـــــــز مجمـــــــل البحـــــــوث حــــــول هاتـــــــه المفـــــــاهیم علـــــــى دراســــــة العوامـــــــل الوقائیـــــــة والعملیـــــــات 

الحیویـــــــة النفســــــــیة التــــــــي تعمــــــــل علـــــــى تفعیــــــــل عملیــــــــات التوافــــــــق فـــــــي مواجهــــــــة الظــــــــروف الحیاتیــــــــة 

دیال لمجـــــاالت اضـــــطرابات الســـــلوك التـــــي تـــــرتبط والمواقـــــف الضـــــاغطة ممـــــا وضـــــع مجـــــاال خصـــــبا وبـــــ

)502ص ،2012،محمد مصطفى عبد الرزاق(بعلم النفس. 

وعلیه سوف نتطرق إلى بعض المفاهیم التي لها عالقة بالجلد النفسي ومنها:   

: تعــــــرف منظمــــــة الصــــــحة العالمیــــــة الصــــــحة علــــــى أنهــــــا "حالــــــة الصــــــحة النفســــــیة.1

واالجتمـــــاعي والعافیـــــة ولیســـــت مجـــــرد الخلـــــو مـــــن المـــــرض أو العجـــــز"، مـــــن الكمـــــال البـــــدني والنفســـــي 

فمـــــن خــــــالل هــــــذا التعریــــــف یفهــــــم أن للصــــــحة وجهـــــان أحــــــدهما ایجــــــابي وهــــــو التركیــــــز علــــــى نوعیــــــة 

الحیــــاة االیجابیــــة أو حســــن الحــــال، واآلخــــر ســــلبي ویتمثـــــل فــــي تعریفهــــا فــــي ظــــل غیــــاب المـــــرض أو 

)23ص،2005،الضعف. (كارین رودهام

ة النفســــــیة فهــــــي "حالــــــة مــــــن العافیــــــة التــــــي یحقــــــق فیهــــــا الفــــــرد قدراتــــــه الخاصــــــة، أمــــــا الصــــــح

ویمكـــــن أن یتغلــــــب مــــــن خاللهـــــا علــــــى االجهــــــادات العادیـــــة فــــــي الحیــــــاة، ویمكـــــن أن یعمــــــل بإنتاجیــــــة 

)13ص ،2005،". (منظمة الصحة العالمیةمستمرة، ,یستطیع المساهمة في مجتمعه

ـــــداخلي یشـــــمل الجوانـــــب كمـــــا تعـــــرف الصـــــحة النفســـــیة علـــــى أنها"حالـــــة ـــــق النفســـــي ال مـــــن التواف

االنفعالیــــة والعقلیـــــة واالجتماعیــــة والمعرفیـــــة"، ویتمیــــز هـــــذا الشـــــعور بقــــدرة الفـــــرد علــــى التكیـــــف الســـــلیم 

ـــــب  مـــــع بیئتـــــه االجتماعیـــــة وتمكنـــــه مـــــن اســـــتغالل إمكانیاتـــــه الشخصـــــیة والمعرفیـــــة فـــــي مواجهـــــة مطال

)18ص،2005،(سعید بحیرهالحیاة وٕاشباع حاجاته األساسیة وتحقیق أهداف

الحـــــظ أن مفهـــــوم الصـــــحة النفســـــیة جـــــاء شـــــامل وبحیـــــث ممـــــن خـــــالل هـــــذه التعریفـــــات یمكـــــن 

أنــــــه یشــــــمل جمیــــــع الجوانــــــب النفســــــیة والعقلیـــــــة المعرفیــــــة واالجتماعیــــــة للفــــــرد، فــــــي حــــــین أن الجلـــــــد 

النفســــي یعــــد جــــزء مــــن الصــــحة النفســــیة وهــــو مــــن قبیــــل الصــــحة النفســــیة فــــالفرد الجلــــود والصــــامد فــــي 

ـــــــأثیر علـــــــى توافقـــــــه وتكیفـــــــه وجـــــــه المشـــــــقات والمحـــــــن یســـــــتطیع أن یواجههـــــــا دون أن یكـــــــو  ن لـــــــذلك ت

وبالتالي فهو یتمتع بصحة نفسیة جیدة. 

المرونة النفسیة: .2

إن المرونــــــــة هــــــــي قــــــــدرة الفــــــــرد علــــــــى إیجــــــــاد البــــــــدائل والتكیــــــــف االجتمــــــــاعي للضــــــــغوطات أو 

تحمـــــل اإلحبـــــاط والـــــتعلم والتغییـــــر، وتعـــــد المرونـــــة مـــــن أكبـــــر مؤشـــــرات الصـــــحة النفســـــیة وذلـــــك علـــــى 
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ن یتصــــــفون بالتصـــــــلب والنمطیـــــــة واألحادیـــــــة، أمــــــا المرونـــــــة فهـــــــي ذات قیمـــــــة عكــــــس المرضـــــــى الـــــــذی

تكیفیــــــة ســــــواء فــــــي التعامــــــل مــــــع الحاجــــــات النفســــــیة وكیفیــــــة إشــــــباعها أو فــــــي التفــــــاعالت مــــــع بــــــاقي 

ـــــداع والخـــــروج عـــــن المـــــألوف مـــــن خـــــالل  األشـــــخاص، كمـــــا أنهـــــا تـــــأتي فـــــي أســـــاس القـــــدرة علـــــى اإلب

ـــــــر وذلـــــــك بإقامـــــــة روابـــــــط جدیـــــــد ـــــــر المنظـــــــورأنمـــــــاط التفكی ـــــــى تغیی .ة بـــــــین المعطیـــــــات أو القـــــــدرة عل

)37ص ،2006،مصطفى حجازي(

ــــــى مواجهــــــة المواقــــــف المختلفــــــة یحــــــي عمــــــر شــــــقورة"ویعرفهــــــا " ــــــى أنهــــــا "قــــــدرة الفــــــرد عل عل

بفعالیــــة والـــــرد علیهـــــا بشـــــكل عقالنــــي، وٕاقامـــــة عالقـــــات طیبـــــة مــــع اآلخـــــرین، أساســـــها الـــــود واالحتـــــرام 

)10،ص 2012،یحي عمر شعبان شقورة". (المتبادل وتقبل اآلخرین

ــــان المــــالكي"كمــــا عرفتهــــا " ــــى أنهــــا "قــــدرة اإلنســــان علــــى البقــــاء قیــــد الحیــــاة والنمــــاء فــــي حن عل

مواجهــــة الشـــــدائد والقـــــدرة علــــى اســـــتعادة لیاقتـــــه النفســــیة والتعامـــــل بشـــــكل جیــــد فـــــي مواجهـــــة المشـــــاكل 

درة علــــى مواجهــــة المحــــن مــــن جانــــب العمیقــــة، كمــــا تعتبــــر بنیــــة ثنائیــــة األبعــــاد حیــــث أنهــــا تعنــــي القــــ

ــــــة مــــــن جانــــــب آخــــــر".  حنــــــان عبــــــد الــــــرحیم (والتكیــــــف االیجــــــابي معهــــــا واالســــــتفادة مــــــن هــــــذه المحن

)142ص ،2012،المالكي

ـــــــمـــــــن خـــــــالل هـــــــذا التعریـــــــف یمكـــــــن أن نالحـــــــظ و  ـــــــة الجلـــــــدن أب ـــــــة همـــــــا وجهـــــــان لعمل والمرون

.واحدة

المناعة النفسیة: .3

یعـــــــد المناعـــــــة النفســـــــیة مـــــــن أهـــــــم مقومـــــــات الصـــــــحة النفســـــــیة ونجـــــــد العدیـــــــد مـــــــن الدراســـــــات 

الحدیثة اهتمت بهذا المصطلح ودراسة أهم جوانب المتعلقة به. 

ــــاعلي) والــــذي ذكــــر مــــن قبــــل "1998(مرســــي"ولقــــد عرفهــــا " " بأنهــــا مفهــــوم فرضــــي شــــادیة ب

الصـــــعوبات والمصـــــائب، ومقاومـــــة یقصـــــد بـــــه "قـــــدرة الفـــــرد علـــــى مواجهـــــة األزمـــــات والكـــــروب وتحمـــــل 

مــــــا ینــــــتج عنهــــــا مــــــن أفكــــــار ومشــــــاعر غضــــــب وســــــخط وعــــــداوة وانتقــــــام ویــــــأس وعجــــــز وانهزامیــــــة، 

شــــــادیة بنــــــت (ویمكـــــن للمناعــــــة النفســــــیة أن تســـــاعد فــــــي تنشــــــیط وتفعیـــــل أجهــــــزة المناعــــــة الجســـــدیة." 

)18ص ،2014،علي باعلي

ـــــــــوة الشخصـــــــــیة فـــــــــي "  HenryDreherأمـــــــــا الشخصـــــــــیة المناعیـــــــــة فلقـــــــــد عرفهـــــــــا" ـــــــــه ق كتاب

ــــــل " ــــــى إیجــــــاد الفــــــرح مریامــــــة حنصــــــالي" المناعیــــــة والــــــذي ذكــــــر مــــــن قب وتعنــــــي " الفــــــرد القــــــادر عل

والمعنــــــى أي الهــــــدف فــــــي الحیــــــاة أصــــــعب تحــــــدیاتها. فالشخصــــــیة المناعیــــــة ال تتعامــــــل مــــــع أحــــــداث 

أزمـــــات الحیــــاة الضـــــاغطة باإلنكــــار وٕانمـــــا بالتقبــــل والمرونـــــة والرغبــــة فـــــي الــــتعلم والنمـــــو، ففــــي خضـــــم

ــــــــــــــــــاة تحمــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــرد مــــــــــــــــــن االنهیــــــــــــــــــار انفعالیــــــــــــــــــا وجســــــــــــــــــدیا".يالحی ،مریامــــــــــــــــــة حنصــــــــــــــــــالي(الف

)120ص،2013/2014
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تقدیر الذات: .4

ازداد اعتبــــــار تقــــــدیر الــــــذات فــــــي العصــــــر الحــــــالي مــــــن أهــــــم مؤشــــــرات الدالــــــة علــــــى الصـــــــحة 

ـــــذات حســـــب  ـــــدیر ال ـــــى العقلیـــــة، ویتـــــأتي تق درج ناشـــــئ متصـــــل ویتغـــــذى عـــــن تـــــوالســـــالمة النفســـــیة وحت

مـــــا یســـــاهم فـــــي ،طریـــــق التنشـــــئة الجیـــــدة وكـــــذا بمختلـــــف المواقـــــف التربویـــــة للطفـــــل حتـــــى ســـــن الرشـــــد

مواصــــــلة الحیــــــاة بایجابیــــــة أكبــــــر وانفتــــــاح حتــــــى فــــــي خضــــــم المشــــــاكل والعوائــــــق الحیاتیــــــة المتعــــــددة 

كالصدمات والمرض وغیرها.

ســـــن وتعـــــرف المعـــــاجم بصـــــورة عامـــــة تقـــــدیر الـــــذات علـــــى كونـــــه شـــــعورا مناســـــبا یتولـــــد مـــــن ح

الــــــرأي الــــــذي یتكــــــون عنــــــد الفــــــرد فیمــــــا یخــــــص جدارتــــــه وقیمتــــــه، أمــــــا معجــــــم التربیــــــة فیعــــــرف تقــــــدیر 

ــــي یعطیــــه الفــــرد لنفســــه بصــــورة إجمالیــــة، ویرجــــع فــــي أساســــه إلــــى ثقــــة الكــــائن  ــــذات بأنــــه القیمــــة الت ال

ــــــوعي بقیمــــــة الشخصــــــیة ومفتــــــاح التقــــــدیر هــــــو  ــــــه وقیمتــــــه، ویقصــــــد بــــــذلك ال البشــــــري المطلقــــــة بفعالیت

ـــــوعي بالتقـــــدیر وهـــــي ترتكـــــز علـــــى التصـــــور االنفعـــــالي الـــــذي نصـــــنعه عـــــن التـــــدرج الفـــــوري لعملیـــــة ال

أنفســـــنا بالنســـــبة إلـــــى هـــــذه الشـــــیم والمهـــــارات، والـــــى إمكانیـــــة االحتفـــــاظ فـــــي ذاكرتنـــــا بهـــــذه التصـــــورات 

بطریقـــــــة تســـــــتطیع بهـــــــا تنفیـــــــذها والنجـــــــاح فـــــــي التغلـــــــب علـــــــى الصـــــــعوبات وقبـــــــول التحـــــــدي والعـــــــیش 

)14-13ص ص ،لوجیرمان دیك(بأمل. 

االقتدار: .5

یعــــــد مفهــــــوم االقتــــــدار أحــــــد أهــــــم المحــــــاور التــــــي تطــــــرق لهــــــا علــــــم الــــــنفس االیجــــــابي، حیــــــث 

ــــــى صــــــعید خصــــــائص اإلنســــــان وســــــلوكه  ــــــد مــــــن المقومــــــات االیجابیــــــة عل وٕادارتــــــهیتكــــــون مــــــن العدی

ــــــــي تعــــــــد مــــــــن أهــــــــم  لحیاتــــــــه ویمثــــــــل الوجــــــــه النقــــــــیض لحــــــــاالت االضــــــــطراب والقصــــــــور والعجــــــــز الت

موضــــوعات علــــم الــــنفس المرضــــي ، ومصــــطلح اقتــــدار آتــــي مــــن المصــــدر قــــدر ومعناهــــا قــــدر علــــى 

الشــــيء واقتـــــدر بمعنـــــى جمعـــــه واســـــتوعبه وأمســـــك بـــــه، أمــــا القـــــدرة فهـــــي القـــــوة علـــــى الشـــــيء والـــــتمكن 

وي علیه وتمكن منه.منه،ومنها اقتدر علیه أي ق

ـــــل فـــــي الحـــــاالت المتقدمـــــة مـــــن الصـــــحة  ـــــدار نجـــــد االقتـــــدار النفســـــي و المتمث ـــــواع االقت ومـــــن أن

النفســــیة ومتانـــــة الشخصـــــیة، االقتــــدار المعرفـــــي والمتمثـــــل فــــي القـــــدرات الذهنیـــــة القــــادرة علـــــى التعامـــــل 

جتماعیــــــة والقیــــــادة مــــــع الحیــــــاة بایجابیــــــة وفاعلیــــــة، االقتــــــدار االجتمــــــاعي والمتمثــــــل فــــــي المهــــــارات اال

والمشــــاركة واالنتمــــاء، وكلهـــــا عناصــــر متضــــمنة فـــــي الجلــــد، فالجلـــــد النفســــي یعــــد ركیـــــزة أساســــیة فـــــي 

ــــــة. ــــــذكاء العــــــاطفي والفاعلیــــــة الذاتیــــــة االجتماعی ،2012،مصــــــطفى حجــــــازي(بنــــــاء االقتــــــدار بعــــــد ال

)40ص،185ص
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رابعا/مصادر الجلد:
ــــــم الــــــنفس األمریكیــــــة ( ــــــى APAحــــــددت رابطــــــة عل ــــــؤدي إل ) مجموعــــــة مــــــن المحــــــددات التــــــي ت

بناء وهیكلة الجلد واقترحت عشرة طرق تساهم في ذلك وهي بمثابة مصادر ذاتیة تمثلت في: 

الحفاظ على عالقات جیدة مع أفراد العائلة المقربین واألصدقاء وغیرهم.·

تجنب رؤیة األزمات واألحداث الصادمة والمشاكل التي ال تطاق·

ي ال یمكن للشخص تغییرها تقبل الظروف الت·

وضع أهداف واقعیة والسعي لتحقیقها·

اتخاذ قرارات حاسمة ازاء المواقف ذات التأثیرات السلبیة·

البحث عن فرص الكتشاف الذات بعد التعرض ومقاومة الصدمة·

تنمیة الثقة في النفس·

الحفاظ على منظور طویل األمد والنظر الى األحداث الصادمة ضمن سیاق أوسع·

الحفاظ على التفاؤل وتوقع األشیاء ایجابیا ووضع تصور لآلمال واألمنیات·

الرعایـــــــة والعنایـــــــة بالجانـــــــب النفســـــــي والبـــــــدني مـــــــع ممارســـــــة الریاضـــــــة بشـــــــكل منـــــــتظم، مـــــــع ·

االهتمام بالحاجات والمشاعر واالنخراط في أنشطة ممتعة.

ــــــه وبلورتــــــه- ــــــى تقویت ــــــأتى منهــــــا الجلــــــد وتســــــاعد عل الجلــــــد فلقــــــد أمــــــا عــــــن المصــــــادر التــــــي یت

اتفقت مجمل الدراسات على أنها : 

األسرة :.1

تعـــــد األســـــرة ذات التربیـــــة الجیـــــدة والمنظمـــــة مجـــــاال جیـــــدا لتعزیـــــز وتنمیـــــة قـــــدرة الطفـــــل علـــــى 

ــــــى األعمــــــال الجیــــــدة  ــــــك مــــــن خــــــالل مشــــــاركة الطفــــــل النشــــــاطات األســــــریة وتشــــــجیعه عل الجلــــــد،  وذل

درة جلـــــد مرتفعـــــة نجــــد عالقـــــتهم مــــع بـــــاقي أفـــــراد التــــي یقـــــوم بهــــا فأغلـــــب األطفـــــال الــــذین یتمتعـــــون بقــــ

ـــــى التصـــــدع والطـــــالق فـــــ ن المســـــاندة األســـــریة إاألســـــرة قویـــــة وجیـــــدة ، فبـــــالرغم مـــــن تعـــــرض األســـــرة إل

وتــــوفر الــــدعم منهــــا ومــــن المجتمــــع یســــاعد الطفــــل علــــى تخطــــى األزمــــة وتعزیــــز القــــدرة علــــى التكیــــف 

)123ص ،(جار هللا سلیمان.إزاء المواقف المختلفة

المجتمع:.2

ــــــرى  ــــــرد حیــــــث ی ــــــارد"للمجتمــــــع دورا كبیــــــر فــــــي بلــــــورة الجلــــــد لــــــدى الف ) أن هنــــــاك 1991("بین

ثالث خصائص تتمیز بها المجتمعات المحلیة وهي:

وجود المنظمات االجتماعیة التي توفر موارد متنوعة لألفراد.·

ســـــــلوك احتــــــرام وثبـــــــات المعـــــــاییر االجتماعیــــــة بحیـــــــث أن جمیـــــــع أفــــــراد المجتمـــــــع یتقیـــــــدون بال·

المرغوب فیه
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ـــــــرص لألطفـــــــال والشـــــــباب للمشـــــــاركة فـــــــي المجتمـــــــع كأعضـــــــاء فـــــــاعلین مـــــــا یعـــــــزز · مـــــــنح الف

.لدیهم الجانب الذاتي

إن الفـــــرد الـــــذي یتمتـــــع بمســـــاندة اجتماعیـــــة فـــــي طفولتـــــه قـــــادر علـــــى تقـــــدیم المســـــاعدة لآلخـــــرین 

ـــــذي یحضـــــى وكـــــذا قدرتـــــه علـــــى مواجهـــــة مختلـــــف مصـــــاعب الحیـــــاة فـــــي المســـــتقبل، كمـــــا أن الفـــــرد  ال

بمساندة من مجتمعه یحس باالستقرار والطمأنینة ما یخلق لدیه قدرة على مواجهة المشقة.

المدرسة: .3

تشـــــكل المدرســـــة مصـــــدرا مهمـــــا للطفـــــل ولنمـــــو قدراتـــــه العقلیـــــة  والمعرفیـــــة والذهنیـــــة ، كمـــــا قـــــد 

ــــــت المدرســــــة ال تــــــؤدي دور  هــــــا تشــــــكل مجــــــاال خصــــــبا لنشــــــوء مختلــــــف االضــــــطرابات النفســــــیة إذا كان

ن األطفـــــال الـــــذین تكونـــــوا تكوینـــــا جیـــــدا فـــــي المدرســـــة وأخـــــذوا نصـــــیبهم مـــــن إبأكمـــــل وجـــــه، وعلیـــــه فـــــ

) أن األطفـــــــال 1991("بینـــــــارد"الدراســــــة واللعـــــــب واالنتمــــــاء یتمیـــــــزون بقــــــدرة جلـــــــد عالیـــــــة، ولقــــــد رأى

الــــــذین لــــــدیهم توقعــــــات عالیــــــة حـــــــول مواجهــــــة المصــــــاعب، ولــــــدیهم معنـــــــى للحیــــــاة مــــــع ثقــــــة عالیـــــــة 

تسبوا مهارات حل المشاكل.بالنفس اك

المعتقد الدیني :.4

إن المعتقــــــد الــــــدیني هــــــو عبــــــارة عــــــن مجموعــــــة القــــــیم والمعــــــاییر األســــــریة واالجتماعیــــــة التــــــي 

یتقاســــــمها أفــــــراد الجماعــــــة فــــــي مجتمــــــع مــــــا ویتشــــــاركون مــــــن خاللهــــــا  المراســــــیم واألعیــــــاد والتقالیــــــد 

صـــــال ببعضــــهم الــــبعض وكـــــذا مــــا مـــــن واألعــــراف وهــــو مـــــا یجعــــل أفــــراد المجتمـــــع أو األســــرة علــــى ات

شــــانه أن یخلــــق جانـــــب المســــاندة  لتجــــاوز المحـــــن والظــــروف الصـــــعبة ومــــا یقــــوى فـــــي الفــــرد الجانـــــب 

العالئقي والذي یعد أمرا مهما في بناء الجلد وتعزیزه.

الذاتیة:كفاءةال.5

ــــد ونعنــــي بهــــا قــــدرة الفــــرد  وهــــي عبــــارة عــــن ممیــــزات یتحلــــى بهــــا األفــــراد ذوي القــــدرة علــــى الجل

ـــــــاظ باتزانـــــــه النفســـــــي واالســـــــتمرار فـــــــي الســـــــعي لتحقیـــــــق أهدافـــــــه  ـــــــابرة مـــــــع االحتف ـــــــات والمث علـــــــى الثب

وتخطـــــي الصـــــعاب والمخـــــاطر التـــــي قــــــد تعترضـــــه، أیضـــــا تكـــــوین عالقــــــات جیـــــدة مـــــع المحـــــیط مــــــع 

تمتعـــــه بكفـــــاءة ذاتیـــــة عالیـــــة فتقیـــــیم وتقـــــدیر المواقـــــف یعـــــدان مـــــن الكفـــــاءة الذاتیـــــة فعالیـــــة واســـــتقاللیة و 

التـــــــــي توجـــــــــه اختیـــــــــارات وطریقـــــــــة تنفیــــــــــذ القـــــــــرارات المتعلقـــــــــة باســـــــــتراتیجیات تحقیـــــــــق المخططــــــــــات 

المســـــتقبلیة، فالمثـــــابرة والســـــعي باســـــتمرار للوصـــــول إلــــــى حـــــل للمشـــــكالت یعتمـــــد علـــــى درجـــــة كفــــــاءة 

یجعــــل الفـــــرد یبــــذل جهـــــدا أكبـــــر للتغلــــب علـــــى العقبــــات والتـــــي یمكـــــن أن  الفــــرد وثقتـــــه فــــي نفســـــه ممـــــا 

ـــــى  ـــــى انخفـــــاض أو انعـــــدام القـــــدرة عل ـــــؤدي إل تواجهـــــه، بینمـــــا عـــــدم تـــــوفر هـــــذه الخاصـــــیة الشخصـــــیة ی

ــــات. ،(جــــــــار هللا ســــــــلیمانتقیـــــــیم وتقــــــــدیر المجهـــــــود الــــــــالزم لتحقیــــــــق األهـــــــداف والمســــــــاعي والطموحـــ

)125،ص124ص
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الجلد:ذوي وسماتخامسا/خصائص
خصائص  ذوي الجلد:.1

ـــــزهم عـــــم  یتســـــم األفـــــراد الـــــذین یتمتعـــــون بقـــــدرة الجلـــــد بـــــبعض الممیـــــزات والخصـــــائص التـــــي تمی

محمـــــد ســـــعد ) والـــــذي ذكـــــر مـــــن قبـــــل 2005("ویكـــــس"بـــــاقي األفـــــراد واألشـــــخاص وعلیـــــه اســـــتخلص 

للجلد النفسي وهي :خصائص أساسیةأربعة عثمان

Personal"الرؤیــــــة الشخصــــــیة · vision" والتــــــي تنــــــدرج ضــــــمنها عوامــــــل مســــــاعدة

كالمبادئ والقیم واألهداف..

" ونجـــــد مـــــن عواملهـــــا االســـــتجابة الســـــریعة Problem solvingحـــــل المشـــــكلة "·

للخطر، البحث عن معلومات ، القیام بمخاطرة حاسمة.. 

ومنهـــــا تمییـــــز الفـــــرد عـــــن اآلخـــــرین ، تكـــــوین "Social supportاأللفـــــة االجتماعیـــــة "·

جتماعیة، اإلیثار..العالقات اال

ونجـــــد فیهـــــا االنفعـــــال، "Ego-Defense mechanismsمیكانیزمـــــات دفـــــاع األنـــــا"·

،2009،محمـــــــــد ســـــــــعد حامـــــــــد عثمـــــــــان(.إعـــــــــادة البنیـــــــــة المعرفیـــــــــة، التوقـــــــــع االســـــــــقاطي االیجـــــــــابي

)392ص

ذوي الجلد:سمات.2

أیضــــا محمــــد ســــعد عثمــــان) والــــذي ذكــــر مــــن قبــــل 2006("فــــان جــــالین وأخــــرون"كمــــا قــــام 

باستخالص مجموعة من السمات و التي یتسم بها األفراد ذوي القدرة على الجلد وهي: 

عالقـــــــــــــــات جیــــــــــــــــدة مــــــــــــــــع اآلخــــــــــــــــرین والقـــــــــــــــدرة علــــــــــــــــى تقبــــــــــــــــل المســــــــــــــــاندة االجتماعیــــــــــــــــة ·

"SocialSupport  "

Good cognitive and“مهــــــــــــارات تواصــــــــــــلیة ومعرفیــــــــــــة جیــــــــــــدة ·

communications- skills"

تقدیر الفرد لمواهبه وانجازاته وكذلك تقدیرها بالنسبة لآلخرین ·

Hopeألمـــل " وتعنـــي أیضـــا التوقـــع العـــام بالكفـــاءة، اSelf- Efficacy"كفـــاءة الـــذات ·

"Self Esteemتقدیر الذات"، و 

"Sense of purpose of life "اإلحساس بالهدف من الحیاة ·

"Belonging"والشعور باالنتماء"Religion "التدین ·

المساهمات في الحیاة االجتماعیة ·

تعزیز الذات ·

أسالیب مواجهة متوافقة ومتناسبة مع الموقف والفرد·

"Positive Emotion Humour"االنفعال االیجابي وروح الدعابة ·
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"Active Problem- Solving Skillsالمهارات الفعالة في حل المشكلة "·

اإلیمان بأن الضغوط یمكن أن تزید الفرد قوة.·

المرونة وهي القدرة على التكیف مع التغیر.·

قبول المشاعر السلبیة والنمو من خالل الخبرات السلبیة.·

التعامل الجید مع الضغوط ورؤیة الضغوط والمشقة على أنها تحدیات ·

ــــــــة · Protective"اســــــــتخدام العملیــــــــات الوقائی Processes") ســــــــعد حامــــــــد محمــــــــد

)393ص ،عثمان

: كمــــــا نجــــــد مجموعــــــة الســــــمات التــــــي تمیــــــز بروفیــــــل الفــــــرد بروفیــــــل الفــــــرد الجلــــــد.3

ــــــــة أو "Cyrulnik"الجلــــــــد والتــــــــي حــــــــددها  فــــــــي النقــــــــاط التالیــــــــة دون أن یــــــــتم تحدیــــــــد الفئــــــــة العمری

الجنس:

أن یتمتع الفرد بقدرات عقلیة جیدة ·

أن یكون الفرد مستقال وفعاال في محیطه ·

على درایة بقیمته ومكانتهأن یكون·

أن یكون ذو كفاءات عالئقیة جیدة ·

أن یكون فردا قادرا على التخطیط ·

)47ص،2009/2010،زروق منیرة(.أن یتمتع بروح الفكاهة ·
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سادسا/عوامل الخطر وعوامل الحمایة:
عـــــــــوامــــــل الخطر  :.1

تعتبــــــــر عوامــــــــل الخطــــــــر مــــــــؤثرات مــــــــن شــــــــأنها أن تزیــــــــد مــــــــن احتمالیــــــــة وجــــــــود أو اســــــــتمرار 

أحـــــــداث خطیــــــــرة أو توقـــــــع الخطــــــــر، والفـــــــرق بینهــــــــا وبـــــــین الضــــــــغوط فـــــــي أن الخطــــــــر أو الحــــــــوادث 

لضــــــرورة خطیــــــرة أو ذات نتــــــائج الخطــــــرة دائمــــــا مــــــا تكــــــون نتائجهــــــا ســــــلبیة، أمــــــا الضــــــغوط فلیســــــت با

لالمتحــــان ولكــــن هــــذا ال یعنــــي أن نتیجتــــه ســــتكون ســــلبیة فقــــد د یوضــــع الفــــرد فــــي ضــــغط قــــف، ســــلبیة

تكــــون ایجابیــــة، علــــى العكــــس مــــن ذلــــك فعامــــل الخطــــر دائمــــا مــــا تكــــون نتائجــــه ســــلبیة  وعلیــــه یمكــــن 

،منــــال عبــــد المــــنعم محمــــد طــــه(اعتبــــار جمیــــع عوامــــل الخطــــر ضــــغوط ولكــــن العكــــس غیــــر صــــحیح

)13ص ،14ص 

تعریـــــف عوامل الخطر :- أ

كـــــل الشـــــروط "علـــــى  أنهـــــا Marcelliمارســـــیليل الخطـــــر مـــــن وجهـــــة نظـــــرو تعـــــرف عوامـــــ

الوجودیــــة فــــي ذات الفــــرد أو فــــي محیطــــه والتــــي تســــبب لــــه خطــــر المرضــــانیة العــــالي مــــن خــــالل مــــا 

. كمــــــا أشــــــار إلــــــى أن عوامــــــل "نالحظــــــه فــــــي المجتمــــــع العــــــام ومــــــن خــــــالل التحقیقــــــات لعلــــــم األبــــــوة

الفــــــرد ســـــــواء كانـــــــت علــــــى المســـــــتوى البیولـــــــوجي أو الخطــــــر تتجلـــــــى فــــــي أبعـــــــاد مختلفـــــــة مــــــن حیـــــــاة 

فیضـــــــفي احتمالیــــــة تطـــــــور المشــــــاكل االنفعالیـــــــة Garmezyجــــــارمزيالعالئقــــــي واالجتمــــــاعي، أمـــــــا

)Anaut Marie, p25(أو السلوكیة عند الطفل نتیجة لهذه العوامل . 

من خالل ما سبق یمكن تقسیم عوامل الخطر إلى ثالث عوامل أساسیة متمثلة في :

عوامل الخطر الخاصة بالفرد:-ب

ـــــــة وكـــــــذا االضـــــــطرابات النفســـــــیة  ـــــــة والجینی ـــــــة جمیـــــــع الجوانـــــــب الوراثی ونجـــــــد ضـــــــمن هـــــــذه الفئ

ووجود أمراض مزمنة كالربو مثال.

وجمیــــــع هــــــذه العوامــــــل یمكــــــن أن تشــــــعر الفــــــرد بــــــالعجز أو تســــــبب لــــــه مشــــــاكل وتجعلــــــه أكثــــــر 

اب، كمـــــــا تـــــــرتبط هـــــــذه العوامـــــــل عرضـــــــة لالنتقـــــــاد مـــــــن اآلخـــــــرین وأكثـــــــر عرضـــــــة لإلحبـــــــاط واالكتئـــــــ

الفردیـــــــة الخطیـــــــرة مـــــــع العدیـــــــد مـــــــن النتـــــــائج الســـــــلبیة مثـــــــل ضـــــــعف تقـــــــدیر الـــــــذات والنظـــــــرة الســـــــلبیة 

)14ص ،(منال عبد المنعم محمد طه.للمستقبل والعزلة واالنطواء

إلــــــى مجموعــــــة مــــــن العوامــــــل والمتمركــــــزة حــــــول الطفــــــل منهـــــــا راضــــــیة وادفــــــلكمــــــا تطرقــــــت 

ــــــدوا ــــــذین یعــــــانون مــــــن األطفــــــال الــــــذین ول ــــــوالدة المبكــــــرة، وكــــــذا األشــــــخاص ال ــــــل األوان ومعانــــــاة ال قب

ــــــــة ، إعاقــــــــات )  ــــــــي المــــــــیالد، إصــــــــابة مخی مــــــــرض عضــــــــوي فــــــــي ســــــــن مبكــــــــر (ضــــــــعیف الــــــــوزن ف

واالنفصــــاالت األمومیـــــة المبكـــــرة والعجــــز المعرفـــــي والتوأمیـــــة. كلهــــا أســـــباب قـــــد تمثــــل خطـــــورة وتهدیـــــد 

)65ص،2009،(راضیة وادفللحیاة الفرد. 
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عوامل الخطر األسریة:- ج

ولقــــد اشـــــتملت هـــــذه العوامـــــل مختلـــــف المشـــــاكل االجتماعیـــــة التـــــي تكـــــون داخـــــل محـــــیط األســـــرة 

ومنهـــــا ســـــوء المعاملـــــة و الخالفـــــات األســـــریة والعنـــــف داخـــــل األســـــرة أو مـــــرض أحـــــد الوالـــــدین ســـــواء 

كـــــان هـــــذا المـــــرض عضـــــوي أم نفســـــي، أو مشـــــاكل إدمـــــان المخـــــدرات أو الكحولیـــــات، وفـــــاة شــــــخص 

ریــــــب ،ونجــــــد أیضــــــا الطــــــالق وهــــــو مــــــن أكثــــــر عوامــــــل الخطــــــر األســــــریة شــــــیوعا لمــــــا یســــــببه مــــــن ق

انشــــــقاق وتصــــــدع لألســــــرة مــــــا یجعلهــــــا مكانــــــا خصــــــبا لمختلــــــف االضــــــطرابات، كمــــــا نجــــــد مــــــن بــــــین 

العوامـــــل األســـــریة التـــــي تـــــؤثر علـــــى الجلـــــد النفســـــي للفـــــرد كبـــــر األســـــرة والـــــدخل األســـــري المــــــنخفض 

ذه العوامــــــل وغیرهــــــا ارتبطــــــت فــــــي نتــــــائج العدیــــــد مــــــن الدراســــــات وضــــــعف الرقابــــــة األســــــریة .كــــــل هــــــ

بنتـــــــائج ســـــــلبیة لـــــــدى األبنـــــــاء الـــــــذي یعیشـــــــون مثـــــــل هـــــــذه الضـــــــغوط والمشـــــــاكل ومـــــــن هاتـــــــه النتـــــــائج 

الســــلبیة نجــــد ضـــــعف االنجــــاز والتحصـــــیل وســــوء تقــــدیر الـــــذات وســــوء التوافـــــق واالكتئــــاب واإلحبـــــاط، 

. د الن الفـــــرد ابـــــن بیئتـــــه ویتـــــأثر بمحیطـــــه األســـــريكمـــــا تعـــــد العوامـــــل األســـــریة ذات تـــــأثیر علـــــى الفـــــر 

)15ص ،14ص،منال عبد النعم محمد طه(

عوامل الخطر الخاصة بالمجتمع: -د

ـــــة  ـــــة والبیئیـــــة مثـــــل البطال ـــــة والثقافی وتتضـــــمن هـــــذه العوامـــــل مختلـــــف عوامـــــل الخطـــــر االجتماعی

أن تـــــؤثر ســـــلبا علـــــى والفقـــــر والتشـــــرد والتمییـــــز والعزلـــــة االجتماعیـــــة، كـــــل هـــــذه العوامـــــل مـــــن شـــــأنها

الفرد واألسرة بشكل مباشر أو غیر مباشر.

:)Anaut Marie”)2003“ كما نجد من بین عوامل الخطر التي تحدثت عنها

الفقر الضعف االجتماعي االقتصادي أو البطالة.·

السكن المكتظ  أو العزلة االجتماعیة .·

عمالة األطفال.·

)Anaut Marie , p26(وضعیة الهجرة. ·

یمكـــــن القـــــول والجـــــزم بـــــان التعـــــرض لقـــــدر ضـــــئیل مـــــن الضـــــغوط وعوامـــــل الخطـــــر مـــــن شـــــأنه 

أن یزیــــد مـــــن قــــدرة الفـــــرد علـــــى الجلــــد ویعـــــزز بعـــــض الجوانــــب االیجابیـــــة فـــــي شخصــــیته، ولكـــــن ممـــــا 

ال شــــك فیــــه أن زیـــــادة هــــذه الضـــــغوط عــــن الحـــــد وكثرتهــــا وتراكمهــــا فـــــي ظــــل بنیـــــة شخصــــیة مهترئـــــة 

ــــــأ ثیر ســــــلبي علــــــى الفــــــرد مــــــن جمیــــــع األصــــــعدة وبالتــــــالي یــــــرتبط وضــــــعیفة ومنهكــــــة قــــــد یكــــــون لــــــه ت

بنتائج تكون سلبیة على الفرد أكثر من ارتباطه بتقویة الجلد لدیه.

عـــــــــوامل الــــــــــحمایة : .2

ـــــرامج وأنظمـــــة دعـــــم  ـــــرتبط بمـــــا یتـــــاح للفـــــرد مـــــن ب ـــــاة الفـــــرد ی إن تحقیـــــق نتـــــائج ایجابیـــــة فـــــي حی

ـــــــة  ـــــــة والدینی ـــع بمـــــــا فیهـــــــا الثقافی بنـــــــاءة فـــــــي األســـــــرة والمدرســـــــة والعمـــــــل ومختلـــــــف مؤسســـــــات المجتمــــ

ـــــــرد والتـــــــي مـــــــن شـــــــانها أن تقـــــــوي الجلـــــــد لدیـــــــه وتـــــــزوده بـــــــاألمن واألمـــــــان  واالجتماعیـــــــة المســـــــاندة للف
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كلهـــــا عوامــــــل ضــــــروریة لنمـــــو النفســــــي ســــــلیم ، فســــــي واالجتمـــــاعي وحتــــــى االقتصــــــادي واالســـــتقرار الن

وسوي للفرد.

تعریف عوامل الحمایة:-أ

تعــــــرف عوامــــــل الحمایــــــة أو الوقایــــــة علــــــى أنهــــــا" العوامــــــل التــــــي تســــــاعد الفــــــرد علــــــى مقاومــــــة 

وتحسین المخاطر التي یتعرض لها".

علـــــى أنهـــــا" العوامـــــل التـــــي منـــــال عبـــــد المـــــنعموالـــــذي ذكـــــر مـــــن طـــــرف هاوســـــرویعرفهـــــا 

تهــــــدئ مــــــن تــــــأثیر القابلیــــــة للحساســــــیة لــــــدى الفــــــرد والمخــــــاطر البیئیــــــة، وتســــــمح بــــــالنمو بشــــــكل أكثــــــر 

(منـــــال عبـــــد المـــــنعم محمـــــد .توافقـــــا اذا مـــــا قارنـــــا الوضـــــع فـــــي حالـــــة عـــــدم وجـــــود مثـــــل هـــــذه العوامـــــل"

)17ص،طه

فعوامـــــل الحمایـــــة تعـــــد كشــــــروط واجـــــب تواجـــــدها فـــــي الجلــــــد وهـــــذا لتخطـــــي مختلـــــف األزمــــــات 

و الــــــــذي ذكــــــــر مــــــــن قبــــــــل "Vanistendaelوالصـــــــدمات التــــــــي یتعــــــــرض لهــــــــا الفــــــــرد، ولقـــــــد أقــــــــر" 

"Anaut.M ":بوجود خمس میادین تتوافر فیها هذه العوامل وهي

المجتمع.شبكات المساندة االجتماعیة و تقبل الطفل باعتباره شخص من·

القدرة على إیجاد معنى للحیاة.·

.ذاته أو نفسهحب·

القدرة على السیطرة على حیاته.·

حس الفكاهة.·

العوامل التي تساعد الجلد تمثلت في:"نموذج من Garmez" كما إقترح -

.     عالقة جیدة على األقل مع راشد·

الیقظة الدائمة ·

سهولة خلق عالقات جیدة مع األشخاص .   ·

جیدة لمواجهة وحل المشاكل بنشاط .        قدرات·

كفاءة ظاهریة وفعالیة ذاتیة·

مشاریع وطموحات نحو المستقبل·

)Anaut Marie, p48(تقمص نماذج ذات كفاءة خصوصا بالنسبة للطفل. ·

العوامــــل التــــي تســــاعد راضــــیة وادفــــل"،والــــذي ذكــــر مــــن قبــــل ""AlF.Marty,"ولقــــد قســــم

الجلد إلى ثالثة درجات:

عوامل فطریة تفهم التطور والمعاش الرحمي والعوامل الوراثیة.·

عوامل خارجیة المنشأ منها اإلجهاد.·
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عوامـــــــل تـــــــأتي مـــــــن المحـــــــیط قبـــــــل الصــــــــدمة كحالـــــــة اخـــــــتالل أســـــــري أو وضـــــــع اقتصــــــــادي ·

)66ص ،راضیة وادفل(صعب للبلد كما في حالة الالجئین. 

ویمكن أن نحدد عوامل الحمایة في ثالثة عوامل أساسیة وهي : 

:  خاصة بالفردعوامل الحمایة ال- ب

وتضـــــــم كـــــــل المســـــــتویات العالیــــــــة مـــــــن المهـــــــارات والقــــــــدرات العقلیـــــــة والمزاجیـــــــة واالجتماعیــــــــة 

علـــــــى إیجـــــــاد حلـــــــول همســـــــتوى العــــــالي للـــــــذكاء یســـــــاعد صــــــاحبالالتــــــي یمتلكهـــــــا الفـــــــرد، فنجــــــد مـــــــثال 

كمــــــا نجــــــده أیضـــــــا ،له دون أن یتعـــــــرض لضــــــغط مــــــن األزمـــــــات التــــــي قــــــد تصـــــــادفهمنطقیــــــة لمشــــــاك

ما قد یزید من تقدیره وكفاءته لذاته .،ناجح في المجال العلمي واألكادیمي

أمــــا المــــزاج الجیــــد فهــــو عامــــل مــــن عوامـــــل ،ویعــــد المــــزاج الســــیئ عامــــل مــــن عوامــــل الخطـــــر

وتكــــوین عالقــــات جیــــدة مــــع ،ة واالنبســــاطالحمایــــة مــــا یســــاعد علــــى معالجــــة األمــــور بــــالمرح والفكاهــــ

النــــاس وهمــــا مؤشــــران جیــــدان علــــى وجــــود الجلــــد لــــدى الفــــرد، كمــــا تشــــمل عوامــــل الوقایــــة أیضــــا علــــى 

مهارات التواصل وأخذ المبادرة والتعامل المنفتح مع اآلخرین وتكوین عالقات جیدة معهم.

ــــــذات و  ــــــى ال ــــــوي باالســــــتقالل واالعتمــــــاد عل الضــــــبط الــــــذاتي والثقــــــة كمــــــا أن إحســــــاس الفــــــرد الق

ــــــرد علــــــى التعامــــــل النــــــاجح مــــــع المحــــــن  فــــــي الــــــنفس كــــــل هــــــذه العوامــــــل االیجابیــــــة تــــــرتبط بقــــــدرة الف

والمرض.

كمــــــا تعــــــد فاعلیــــــة الــــــذات أحــــــد أهــــــم خصــــــائص الشخصــــــیة والتــــــي تشــــــعر الفــــــرد بقدرتــــــه علــــــى 

ینظـــــرون الســـــیطرة والـــــتحكم فـــــي حیاتـــــه وقراراتـــــه واســـــتجابات، فمـــــثال األشـــــخاص الجلـــــودین نـــــادرا مـــــا 

ألنفســـــهم علـــــى أنهـــــم ضـــــحیة فهـــــم یتحملـــــون أخطـــــاءهم ویتعلمـــــون منهـــــا وهـــــم أشـــــخاص لـــــدیهم تقـــــدیر 

ــــــى إحــــــداث تغییــــــر  ایجــــــابي لــــــذواتهم یجعلهــــــم یمتلكــــــون أفكــــــارا ومشــــــاعر ایجابیــــــة تجعلهــــــم قــــــادرین عل

،منـــــــال عبـــــــد المـــــــنعم(لحـــــــل مشـــــــكالتهم وتجـــــــاوز محـــــــنهم كتجـــــــاوز المـــــــرض مـــــــثال والتعـــــــایش معـــــــه. 

)17ص ،16ص

ویمكن أن نعدد بعض عوامل الحمایة الفردیة في النقاط التالیة: 

المهارات المعرفیة كالذكاء ،و الشعور بالنجاعة الذاتیة و تقدیر الذات .·

تغییـــــــر الـــــــروح التشــــــــاؤمیة إلـــــــى روح التفــــــــاؤل و القـــــــدرة علـــــــى التخطــــــــیط وتحدیـــــــد األهــــــــداف ·

واستشراق المستقبل

مراقبة المشاعر و االندفاعات القویة .القدرة على التحكم في مشاعره من خالل·

القــــــــدرة علــــــــى إقامــــــــة عالقــــــــات شخصــــــــیة و اجتماعیــــــــة، أي وجــــــــود ذكــــــــاء اجتمــــــــاعي لــــــــدى ·

الفرد.

القـــــــدرة علــــــــى التعامـــــــل مــــــــع التـــــــوتر و مواجهــــــــة الضـــــــغوط و وضــــــــبط الـــــــنفس المهــــــــارة فــــــــي ·

البحث عن مساندة ودعم.
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األحاســــــــــیس و اآلراء و القــــــــــدرة علــــــــــى اإلبــــــــــداع مــــــــــن خــــــــــالل التعبیــــــــــر علــــــــــى العواطــــــــــف و ·

التجارب المؤلمة من خالل الرسم ،الموسیقى ،الكتابة ،...الخ

قوة القناعات و إیجاد معنى للحیاة في أصعب المواقف .·

اإلیثار وهو السلوك الذي یهدف إلى مساعدة اآلخرین . ·

)Virginie B ; Christelle C; Sandy,2003.p04(

لمعتقــــــدات الدینیــــــة دعمـــــا قویــــــا لألشــــــخاص فــــــي أوقــــــات المحــــــن اكمـــــا یعــــــد عامــــــل الــــــدین أو -

والمشـــــقة والمـــــرض، ویعتبـــــر مـــــن عوامـــــل الحمایـــــة الفعالــــــة لـــــدى الفـــــرد ومســـــاعدة فـــــي تكـــــوین الجلــــــد 

لدیــــه، فــــنحن كمســــلمین مــــثال نشــــعر دائمــــا بوجــــود هللا معنــــا فــــي جمیــــع مواقــــف الحیــــاة ولســــنا لوحــــدنا 

لــــــدیني یلعــــــب دائمــــــا دورا مهمــــــا فــــــي تكــــــوین خصوصــــــا فــــــي مواجهــــــة المــــــرض أو المحــــــن، الــــــوازع ا

شخصـــــیة الفـــــرد وتقویتهـــــا، فـــــنحن مكلفـــــون بعبـــــادة هللا واعمـــــار األرض وتحمـــــل الصـــــعاب فـــــي الحیـــــاة 

)19ص ،منال عبد المنعم(الدنیا على أن نجازى في حیاة اآلخرة بما هو أفضل وأجمل. 

عوامل الحمایة األسریة:- ج

آزر بیئـــــــة خصـــــــبة للنمـــــــو الفـــــــرد بطـــــــرق ســـــــلیمة، تعـــــــد العالقـــــــات األســـــــریة ذات التماســـــــك والتـــــــ

ومصـــدرا مهمـــا مـــن مصـــادر الجلـــد لدیـــه، فوجـــود عالقـــة اجتماعیـــة قویـــة وجیـــدة بـــین اآلبـــاء واألبنـــاء

ـــــــاألمن والحمایـــــــة وفقـــــــدانها یجعلهـــــــا  یعـــــــد عـــــــامال ومصـــــــدرا للحـــــــب والرعایـــــــة والتعلـــــــق واإلحســـــــاس ب

ة متماســــكة ومترابطــــة عــــزز ذلــــك مــــن عــــامال مــــن عوامــــل الخطــــر المهــــددة للفــــرد، فكلمــــا كانــــت األســــر 

قـــــدرة الجلـــــد، فوجـــــود اآلبـــــاء وتقـــــدیمهم للــــــدعم والـــــدفء العـــــائلي بعـــــد التعـــــرض ألي ضـــــغط أو أزمــــــة 

صحیة من شأنه أن یعزز الجلد لدیهم.

كمـــــا یمكــــــن أن تـــــؤثر عالقــــــة الوالـــــدین ببعضــــــهما الــــــبعض فـــــي األبنــــــاء حیـــــث تعــــــد الخالفــــــات 

ســـــري والعالئقـــــي بـــــین الوالـــــدین یعـــــد أمـــــرا مهمـــــا لحمایـــــة األســـــریة مـــــن عوامـــــل الخطـــــر، فـــــالتوافق األ

ــات مــــع علــــى األبنــــاء مــــن أي خطــــر مــــا یتــــیح لهــــم تواصــــل أفضــــل مــــع اآلخــــرین وانفتــــاح أكثــــر  العالقــ

)20ص ،19ص،منال عبد المنعم(باقي األشخاص.

مجموعة من عوامل الحمایة األسریة منها: "Virginie Bكما قدم "-

.     5عدد األوالد أقل من ·

تباعد الوالدات .·

موقف الوالدین من الحمل . ·

انسجام عائلي .·

ـــــــ أم / أب مــــــع عالقــــــات غنیــــــة و آمنــــــة ودفء و محبــــــة و اتصــــــال · عالقــــــات جیــــــدة : طفــــــل ـــ

فعال .

وجود طقوس عائلیة كتوقیت الواجبات و العادات و التقالید األسریة .·
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غیاب العنف األسري .            ·

,Virginie B ; Christelle C; Sandy(.الوضع المالي المستقر· 2003,p04(

:خاصة بالمجتمعالعوامل الحمایة -د

تعــــــد العالقــــــات العامــــــة مــــــع الــــــزمالء واألصــــــدقاء مصــــــدرا مهمــــــا للحمایــــــة والوقایــــــة وبــــــاألخص 

دعمــــا قویــــا للفــــرد فــــي العدیــــد مــــن المواقــــف لمــــا تمثــــل جماعــــة الرفــــاق إذ،لــــدى المــــراهقین والراشــــدین

ــــه مــــن انتمــــاء یجعلــــه یحــــس بــــالقوة و  لهــــم مــــن تــــأثیر قــــوي فــــي قــــرارات المراهــــق خصوصــــا مــــا تــــوفره ل

بـــــاألمن واالســـــتقرار، وتعـــــد عوامـــــل الحمایـــــة المجتمعیـــــة ثـــــاني عامـــــل مهـــــم مـــــن عوامـــــل الحمایـــــة بعـــــد 

بعض مـــــــن دعـــــــم ومســـــــاندة ومشـــــــاركة األصـــــــدقاء لبعضـــــــهم الـــــــهالعوامـــــــل األســـــــریة، وهـــــــذا لمـــــــا یـــــــوفر 

وتفاعـــــل تســــــاهم إمـــــا إیجابــــــا أم ســـــلبا فــــــي بالجلـــــد فإمــــــا أن یســـــاعده األصــــــدقاء فـــــي اكتشــــــاف قدراتــــــه 

إمــــــــا ، و مواجهــــــــة مشــــــــكالته وأزماتــــــــهوٕامكاناتــــــــه الشخصــــــــیة  التــــــــي تســــــــاعده فــــــــي التحلــــــــي بالجلــــــــد و 

یكونون سببا في انحرافه وتقهقر الجلد لدیه.

عـــــــم خارجیـــــــة والتـــــــي تعـــــــزز قـــــــدرة الفـــــــرد علـــــــى مواجهـــــــة وهـــــــي أیضـــــــا عبـــــــارة عـــــــن مصـــــــادر د

المشــــاكل واألزمـــــات وتحدیــــد أهدافـــــه فنجــــد مـــــثال عنـــــد غیــــاب األســـــرة أن للمؤسســــات االجتماعیـــــة كـــــل 

الدور في توفیر الحب والدفء والرعایة واالهتمام.

كمــــــا تمثــــــل المدرســــــة والجامعــــــة وجمیــــــع المؤسســــــات التعلیمیــــــة وحتــــــى مكــــــان العمــــــل عوامــــــل 

لمـــــا تـــــوفره مـــــن دعـــــم لألفـــــراد، ولقـــــد أشـــــارت نتـــــائج العدیـــــد مـــــن الدراســـــات إلـــــى أهمیـــــة حمایـــــة وهـــــذا

الـــــــدور الـــــــذي تلعبـــــــه المؤسســـــــات التعلیمیـــــــة فـــــــي إرســـــــاء قواعـــــــد الجلـــــــد مـــــــن خـــــــالل تـــــــوفیر الـــــــدعم 

ـــــــرص لالحتكـــــــاك بـــــــاآلخرین واالســـــــتفادة مـــــــن  ـــــــة التعلیمیـــــــة مـــــــن ف والمســـــــاندة وكـــــــذلك مـــــــا تـــــــوفره البیئ

مشــــــاركة الراشــــــدین فــــــي األنشــــــطة المختلفــــــة یســــــاعدهم علــــــى تجریــــــب خبــــــراتهم وتجــــــاربهم، كمــــــا تعــــــد

قــــدراتهم وتنمیــــة مهــــاراتهم الشخصــــیة واالجتماعیــــة وتكــــوین عالقــــات جیــــدة مــــع بــــاقي األفــــراد مــــا مــــن 

ـــــــذات ویقلـــــــل مـــــــن شـــــــعور  ـــــــة الحیلـــــــة. بشـــــــأنه أن یشـــــــعرهم بالكفـــــــاءة وتقـــــــدیر ال اإلحبـــــــاط والعجـــــــز وقل

)22-21-20ص ص ،(منال عبد المنعم

المتمثلـــــــة فـــــــي ووآخـــــــرون مجموعـــــــة مـــــــن العوامـــــــل المجتمعیـــــــة" Virginie.B"عـــــــددكمـــــــا -

,Virginie B ; Christelle C; Sandy(الــدعم و المــوارد المتنوعــة المصــادر نــذكر منهــا: 

2003 .p04(

أعضاء األسرة الموسعة من الجد ، األعمام ، األخوال، ...·

قدرة إیجاد رعایة في الشبكة االجتماعیة  المتمثلة في الجد ، الجدة ، األصدقاء.. ·

وجود مقدمي الرعایة مثل المعلمین و األساتذة ..·

تجارب النجاحات المدرسیة .·

الشعور بالتضامن في مجموعة الرفاق.·
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وجود البیئات الداعمة التي تعزز االستقاللیة  ·

" مجموعـــــة مــــــن العوامـــــل مســـــاعدة فــــــي تـــــدعیم الجلـــــد النفســــــي بـــــاعليشــــــادیةكمـــــا ذكـــــرت "-

وهــــــــي عبــــــــارة عــــــــن مجموعــــــــة مــــــــن الخصــــــــائص الفردیــــــــة كالكفــــــــاءة االجتماعیــــــــة والــــــــذكاء والضــــــــبط 

الـــــداخلي وحاســـــة الدعابـــــة وتقـــــدیر الـــــذات المرتفـــــع والقـــــدرة علـــــى التـــــرویض وٕادارة االنفعـــــاالت القویـــــة 

أمـــــا العوامـــــل العالقـــــات االجتماعیـــــة واألســـــریة فتمثلـــــت واالنـــــدفاعات والقـــــدرة علـــــى حـــــل المشـــــكالت، 

فـــــــي العالقـــــــات االجتماعیـــــــة الســـــــویة والدافئـــــــة والمســـــــاندة داخـــــــل األســـــــرة وخارجهـــــــا، كمـــــــا أن هنـــــــاك 

ــــة مــــن الكــــوارث الطبیعیــــة والعنــــف  مجموعــــة مــــن العوامــــل الخاصــــة بــــالمجتمع وتمثلــــت فــــي بیئــــة خالی

ــــــاعلي(ل شــــــبكات الصــــــداقة.والحــــــروب ومختلــــــف المخــــــاطر والبیئــــــة اآلمنــــــة مــــــن خــــــال ص ،شــــــادیة ب

21(

تفعیل عوامل الحمایة والحد من عوامل الخطر:.3

ـــــــد النفســـــــي و هـــــــذا للحـــــــد مـــــــن تفـــــــاقم  هنـــــــاك العدیـــــــد مـــــــن البـــــــرامج التدخلیـــــــة فـــــــي مجـــــــال الجل

ـــــرامج التـــــدخل ،  األزمـــــات والمحـــــن الناتجـــــة عـــــن عوامـــــل الخطـــــر المهـــــددة للفـــــرد، وهنـــــاك مـــــدخالن لب

الخطــــــر، أو بتفعیـــــــل وتقویــــــة عوامـــــــل الوقایــــــة، ســـــــواء مــــــا تعلـــــــق بالعوامـــــــل مــــــا بالحـــــــد مــــــن عوامـــــــل إ

الفردیـــــــة أو األســـــــریة أو المجتمعیـــــــة، وفـــــــي معظـــــــم األحـــــــوال لـــــــن تســـــــتطیع بـــــــرامج التـــــــدخل أن تغیـــــــر 

قــــوى البیئــــة أو قــــوى الثقافــــة التــــي تمثــــل مصــــدر الخطــــر فــــي حیــــاة األطفــــال، ولكــــن مــــن جهــــة أخــــرى 

ویــــة عوامــــل الحمایــــة وهــــذا مـــــا یكفــــل لطفــــل أو الراشــــد نتـــــائج یمكــــن لهــــا أن تعــــدل مســــار التفاعـــــل بتق

)23ص ،22ص ،شادیة باعلي(.ایجابیة على الرغم من المصاعب والمحن والمرض

تداخل عوامل الحمایة وعوامل الخطر.4

كمــــــا قــــــد تتــــــداخل  عوامــــــل الخطــــــر و عوامــــــل الحمایــــــة  فــــــي الجلــــــد  حیــــــث نجــــــد أن  مفهــــــوم 

الي علــــــى أســــــاس إحصـــــائي حیــــــث یخــــــص ظــــــاهرة معینــــــة عامـــــل الخطــــــر یــــــدور حــــــول مفهـــــوم احتمــــــ

كانخفـــــــــاض مســـــــــتوى اجتمـــــــــاعي أو اقتصـــــــــادي للعائلـــــــــة ، ســـــــــوء االنـــــــــدماج المدرســـــــــي ، الفقـــــــــدان و 

االنفصـــــال المبكــــــر، الحــــــوادث و األمـــــراض وغیرهــــــا   مــــــن الظــــــواهر  الســـــببیة، أمــــــا عوامــــــل الحمایــــــة 

عــــــائالت قلیلــــــة العــــــدد، فهـــــي تتحــــــدد  بمشــــــجعات المجــــــال  المحیطــــــي االجتمـــــاعي الشخصــــــي  مثــــــل 

عالقـــــة طفـــــل بوالدیـــــه جیـــــدة مـــــع غیــــــاب االنفصـــــال أو الحرمـــــان أو الفقـــــدان وكلهـــــا عوامـــــل مســــــاعدة 

ــــــار  بــــــل المیكانیزمــــــات ذات  ــــــه مــــــا  یأخــــــذ بعــــــین االعتب ــــــرد. لــــــیس الحــــــدث ذات علــــــى الجلــــــد لــــــدى الف

ى أن التوظیـــــف الســـــلبي أو االیجـــــابي مـــــا یقودنــــــا إلـــــى الجلـــــد النفســـــي مـــــن عدمــــــه هـــــذا مـــــا یـــــدل علــــــ

طبیعــــــة عامــــــل الخطــــــر لــــــیس هــــــو المهــــــم بــــــل األهــــــم هــــــو التفاعــــــل الرجعــــــي المتــــــداخل بــــــین عوامــــــل 

)69ص ،68ص،راضیة وادفل(الخطر  وعوامل الحمایة في حد ذاتها. 
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ومــــن هنــــا نــــدرك أن عوامــــل الخطــــر أیضــــا قــــد تكــــون دافــــع وقــــوة معــــززة لزیــــادة الجلــــد وتقویتــــه 

والمـــــــرض  تـــــــزداد مقـــــــاومتهم بـــــــالرغم مـــــــن كـــــــون لــــــدى بعـــــــض األفـــــــراد فـــــــبعض األفـــــــراد فـــــــي المحـــــــن

العوامل تحمل طابعا مهددا وخطرا.

دینامیة الجلد :.5

إن الشــــــخص الجلــــــد هــــــو ذلــــــك الشــــــخص الــــــذي تلقــــــى و عــــــایش محنــــــة و ظــــــروف صــــــعبة أو 

مصـــــاب بمـــــرض مـــــزمن كـــــالربو، لكنـــــه یســـــتمر فـــــي النمـــــو والتطـــــور بـــــالرغم مـــــن وجـــــود تلـــــك العوائـــــق 

ویتقــــوى ویتعــــزز، و ممكــــن أیضــــا أن تــــزداد قدراتــــه علــــى التكیــــف مقارنــــة بــــل قــــد یتطــــور الجلــــد لدیــــه 

بشخص آخر ألن التجربة التي عایشها منحته قوة ال یملكها اآلخرین .

الجلــــــد ال یتعلــــــق بحالــــــة ســــــابقة فاالنفتــــــاح نحــــــو مرحلــــــة جدیــــــدة مــــــن الحیــــــاة یــــــدمج المشــــــاكل 

المواقـــــف هـــــي التـــــي تفــــــرض المعاشـــــة ســـــابقا مـــــع اســـــتراتیجیات مختلفـــــة تتحـــــدد حســـــب الموقـــــف ألن

علینا طریقة التعامل معها واالستراتیجیات التي قد تستخدم لمواجهة المشاكل .

ـــــد علـــــى  و هـــــي كـــــذلك لیســـــت بمیـــــزة مســـــتمرة نســـــتطیع مـــــن خاللهـــــا وصـــــف الشـــــخص بأنـــــه جل

ـــــدوام إنمـــــا هـــــي متنوعـــــة بتنـــــوع دورة الحیـــــاة فهـــــي تختلـــــف مـــــن مرحلـــــة إلـــــى أخـــــرى ، إذ ممكـــــن أن  ال

وقـــــد یرجــــــع هـــــذا لكــــــون ،ي مرحلـــــة الطفولــــــة و أقـــــل فــــــي مرحلـــــة المراهقـــــة و الرشــــــدنكـــــون جلـــــدین فــــــ

.)70ص ،راضیة وادفل(.عوامل الحمایة المقدمة للفرد تحتاج إلى دعم أكبر وتقویة أكبر
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سابعا/ أسس هیكلة الجلد واستراتیجیات بناءه:
مــــن الدراســـــات واألبحـــــاث التـــــي ســـــعت إلـــــى الكشـــــف عـــــن أســـــس بنـــــاء وهیكلـــــة الجلـــــد األعمـــــال 

ــــــــث حــــــــاول التوفیــــــــق بــــــــین النمــــــــو العقلــــــــي والســــــــجل النفســــــــي"Gilliganالتــــــــي قــــــــام بهــــــــا    "  -حی

االجتماعي في تفسیر هیكلة الجلد عند الشخص فقد وضع ثالث أسس وهي: 

)Anaut.M, pp72-75(

أسس هیكلة الجلد:.1

بقاعدة من األمان الداخلي :الشعور - أ

ـــــــة الشـــــــعور باألمـــــــان الـــــــداخلي بالتجـــــــارب األولـــــــى للتعلـــــــق  والتـــــــي تحـــــــدث عنهـــــــا تـــــــرتبط هیكل

والتـــــــــــي تــــــــــوازي اإلحســـــــــــاس والشـــــــــــعور باالنتمـــــــــــاء إلـــــــــــى شـــــــــــبكة اجتماعیـــــــــــة  "Bowlby"بـــــــــــولبي 

ــــــــة مــــــــن طــــــــرف األب أو  ــــــــوة و الشــــــــعور باألهمی وعالئقیــــــــة، فاالنتمــــــــاء إلــــــــى عائلــــــــة أو ســــــــاللة أو بن

شــــخص آخـــــر مــــن العائلـــــة أو الحصــــول علـــــى ســــند االحتـــــواء یســــاعد علـــــى تشــــجیع األمـــــان الـــــداخلي 

ــا یعتبــــر بعـــــض البــــاحثون إن األهمیـــــة النوعیــــة الجیـــــدة للــــدعم االجتمـــــاعي  الضــــروري لبنـــــاء الجلــــد كمـــ

نــــه  أM.Rutterروتــــرتعــــادل تجربــــة جیــــدة للتعلــــق العــــائلي فــــي الطفولــــة و فــــي هــــذا الســــیاق یؤكــــد

اب الرعایـــــة واألمـــــن داخـــــل العائلـــــة یمكنـــــه التعـــــویض فـــــي إطـــــار الشـــــبكة االجتماعیـــــة  فـــــي حالـــــة غیـــــ

وهذا ما یوفر عامل حمایة ومصدرا مهما للجلد .

تقدیر الذات :-ب

فــــــي النفســــــیة الدینامیــــــة مفهــــــوم تقــــــدیر الــــــذات  مــــــرتبط  بتكــــــوین النرجســــــیة، إذ یتعلــــــق مفهــــــوم 

المترتــــــــب عـــــــــن ذلــــــــك اتجــــــــاه نفســـــــــه تقــــــــدیر  الــــــــذات بدرجـــــــــة حــــــــب الشــــــــخص  لذاتـــــــــه و بالشــــــــعور 

ــــــى للطفــــــل مرتكــــــزا علــــــى  واآلخرین،وقــــــد  یعــــــود أصــــــل تقــــــدیر  الــــــذات إلــــــى التجــــــارب العالئقیــــــة األول

ــــــذي یؤســــــس نرجســــــیة الشــــــخص . ویعــــــرف ــــــاموس وآخــــــرونBlochاالســــــتثمار األبــــــوي ال فــــــي الق

ـــــة فـــــي ربـــــط  الشـــــخص صـــــورته بذاتـــــه بالنفســـــي  ن أن وتقـــــدیر الـــــذات یمكـــــ،القیمـــــة الشخصـــــیة المؤهل

ومــــن ثمــــة ، وال قدرتــــه علــــى إدراكهــــاأیتأســــس علــــى اختیــــار  الشــــخص لنمــــاذج خارجیــــة حیــــث یحقــــق 

ـــــذات  ـــــذات توجـــــد عنـــــد الشـــــخص نفســـــه . و یرتكـــــز تقـــــدیر ال قدرتـــــه علـــــى مقارنـــــة بـــــین صـــــور كثیـــــرة لل

ن نمـــــــو إفـــــــRutterروتـــــــرعلـــــــى وعـــــــي الشـــــــخص لمواهبـــــــه الخاصـــــــة و مؤهالتـــــــه الذاتیـــــــة و حســـــــب

تقدیر الذات في المعنى االیجابي یستدعي أساسیتین: 

العالقات الودیة القائمة على الحب والتناغم والطمأنینة.·

تحقیق نجاحات وانجازات فردیة هامة بالنسبة للشخص.·

قـــــد یــــؤثر نـــــوع األبویــــة فـــــي النمـــــو :(الكفـــــاءة الذاتیـــــة)الشــــعور  بفعالیتـــــه الخاصـــــة -ج

عنـــــــد الشـــــــخص مـــــــن خـــــــالل وعـــــــي الرقابـــــــة الداخلیـــــــة أو مـــــــؤهالت  إدراك المواضـــــــیع المرغوبـــــــة، و 
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ــــة تعــــد كنمــــاذج عالئقیــــة  وتربویــــة  لآلبــــاء حیــــث تشــــكل نمــــو الطفــــل  منــــذ صــــغره فإمــــا تعطیــــه  األبوی

هذه التجربة األولیة االستقاللیة أو التبعیة  .

لد:استراتیجیات بناء الج.2

ــــــد ســــــاهمت العدیــــــد مــــــن العوامــــــل فــــــي تكــــــوین الجلــــــد لــــــدى الفــــــرد، وأظهــــــرت العدیــــــد مــــــن  لق

الدراســــــــات أن العامــــــــل األساســــــــي فــــــــي تكوینهــــــــا وتنمیتهــــــــا تبــــــــدأ مــــــــن مرحلــــــــة الطفولــــــــة مــــــــن خــــــــالل 

ــــــة والمســــــاندة داخــــــل األســــــرة وخارجهــــــا، فهــــــي نمــــــاذج ایجابیــــــة  العالقــــــات االجتماعیــــــة الســــــویة والدافئ

ة لــــــدى الطفــــــل وٕانمــــــاء الجلــــــد لدیــــــه لمواجهــــــة ضــــــغوط الحیــــــاة المترقبــــــة، ومــــــن لتنمیــــــة وتعزیــــــز الثقــــــ

ـــــة والخارجیـــــة المختلفـــــة یمكـــــن اســـــتخالص طـــــرق واســـــتراتیجیات لبنـــــاء  خـــــالل العوامـــــل الحمایـــــة الذاتی

)26ص،: (محمد السعید أبو حالوةوتقویة الجلد لدى األفراد وهي

: فالعالقــــــات االجتماعیـــــــة االیجابیــــــة داخـــــــل إقامــــــة روابـــــــط مكثفــــــة مـــــــع اآلخــــــرین-أ

وتقبـــــل المســــــاعدة والـــــدعم مــــــن األشـــــخاص الــــــذین نثــــــق الجلــــــداألســـــرة وخارجهــــــا مـــــن أهــــــم متطلبـــــات 

ـــــرمهم ونســـــتمع آلرائهـــــم، كمـــــا تعتبـــــر المؤسســـــات الدینیـــــة وغیرهـــــا مـــــن الجماعـــــات الخیریـــــة  فـــــیهم ونحت

لفرد في بعض األزمات. مصدر من مصادر المساندة االجتماعیة التي قد یحتاج إلیها ا

ـــــتخلص منهـــــا- ب ـــــى أنهـــــا مشـــــكالت ال ســـــبیل لل إن :تجنـــــب رؤیـــــة األزمـــــات عل

األحـــــــداث الضـــــــاغطة جـــــــزء ال یتجـــــــزأ مـــــــن حیـــــــاة اإلنســـــــان، ولكـــــــن باإلمكـــــــان تغییرهـــــــا عـــــــن طریـــــــق 

إدراكهـــــــا وتفســـــــیرها، ومحاولـــــــة تجـــــــاوز الظـــــــروف الحاضـــــــرة والتطلـــــــع إلـــــــى المســـــــتقبل ورفـــــــع التحـــــــدي 

أمــــام المجهــــول والــــتحكم فــــي زمــــام أمــــور الحیــــاة، وعــــدم تــــرك المجــــال أمــــام هــــذه الظــــروف واألحــــداث 

ـــــراب مـــــن لهـــــز عزیمـــــة الفـــــر  د واعتبارهـــــا تحـــــدي جدیـــــد یجـــــب أن یتخطـــــاه ویتجـــــاوزه مـــــع محاولـــــة االقت

كل ما من شأنه أن یخفف الكدر والحزن ویهون الصعاب. 

: إن المشـــــاكل والصـــــعوبات التـــــي یواجههـــــا البشـــــر استكشـــــاف جوانـــــب القـــــوة فـــــي الـــــذات-ج

ــــــف جوانــــــب شخصــــــیاتهم الدفینــــــة، كمــــــا تــــــ ؤدي هــــــذه تــــــدفعهم إلــــــى اكتشــــــاف أنفســــــهم وقــــــدرتهم ومختل

ـــــــأقلمهم االیجـــــــابي  ـــــــدیهم مـــــــن خـــــــالل ت ـــــــف الجوانـــــــب النفســـــــیة ل ـــــــى تطـــــــویر وٕانمـــــــاء مختل األحـــــــداث إل

وتصــــــــدیهم لألحــــــــداث الضــــــــاغطة، كــــــــل هــــــــذه الخبــــــــرات تفیــــــــد الكثیــــــــر مــــــــن األفــــــــراد الــــــــذین واجهــــــــوا 

مصــــاعب ونكبــــات فــــي حیــــاتهم فــــي االســــتفادة مــــن إقامــــة عالقــــات ناجحــــة مــــع اآلخــــرین واإلحســــاس 

ات لیــــــدهم واستكشــــــاف مكــــــامن قویــــــة فــــــي ذواتهــــــم لــــــم یعرفوهــــــا مــــــن قبــــــل، فمجــــــرد بقــــــوة وفعالیــــــة الــــــذ

اإلحســـــاس بقابلیـــــة التعـــــرض للشـــــدائد یزیـــــد  مـــــن إحســـــاس الفـــــرد بقیمـــــة الـــــذات وفعالیتهـــــا كمـــــا یقـــــوي 

وٕاحساســـــه بقیمـــــة حیاتـــــه ورفـــــع وعزیمتـــــه وتحملـــــه جوانـــــب أخـــــرى فـــــي شخصـــــیته تزیـــــد مـــــن صـــــالبته 

مع خسارة أقل. التحدي أمام أحداث الحیاة الضاغطة 
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مـــــــن خــــــالل تـــــــیقن الفـــــــرد مـــــــن قدرتـــــــه علـــــــى حـــــــل تبنـــــــي نظـــــــرة  ایجابیـــــــة لـــــــذات: - د

المشــــكالت والثقــــة فــــي الــــذات، والنظــــرة التفاؤلیــــة التــــي تمكنــــه مــــن توقــــع الجیــــد واألحســــن بــــدل القلــــق 

والحذر. 

مــــن خــــالل فهــــم ووضــــع األحــــداث الضــــاغطة فــــي ســــیاقها وضــــع األمــــور فــــي ســــیاقها:- ه

ــــــذي یمكــــــن أن تســــــوقه إلیــــــه هــــــذه األحــــــداث، فــــــالفرد ال الطبیعــــــي، مــــــع النظــــــر إ لــــــى المــــــدى البعیــــــد ال

ــــــه شــــــاملة وواســــــعة  یجــــــب أن تكــــــون لدیــــــه نظــــــرة ضــــــیقة لألحــــــداث وآنیــــــة بــــــل یجــــــب أن تكــــــون نظرت

وبعیـــــدة المـــــدى، كمـــــا یجـــــب أن یتمتـــــع بنظـــــرة تحلیلیـــــة وتفســـــیریة لألحـــــداث لكـــــي یـــــتمكن مـــــن وضـــــع 

طة وتیسر علیه أمور حیاته. خطط واستراتیجیات تخلصه من المواقف الضاغ

ـــنفس "- ـــم ال the American Psychologicalكمـــا قـــدمت الجمعیـــة األمریكیـــة لعل

Association":عشر طرق أساسیة لبناء الجلد النفسي وهي

العالقــــــات االجتماعیــــــة االیجابیــــــة مــــــع اآلخــــــرین بصــــــفة عامــــــة وأعضــــــاء األســــــرة واألصــــــدقاء ·

بصفة خاصة.

األزمات أو األحداث الضاغطة مشكالت ال یمكن تجنبها.تجنب االعتقاد بأن ·

تقبل الظروف التي ال یمكن تغییرها ·

وضع أهداف واقعیة واالندفاع االیجابي باتجاه تحقیقها.·

اتخاذ أفعال حاسمة في المواقف العصیبة.·

التطلع لفرص استكشاف الذات ·

تنمیة الثقة في النفس·

حدث الضاغط في إطار السیاق الواسع الحفاظ على تصور طویل األجل وفهم ال·

الحفاظ على روح التفاؤل واالستبشار وتوقع األفضل.·

رعایـــــة الفـــــرد لعقلـــــه وجســـــده، وممارســـــة تـــــدریبات منتظمـــــة، مـــــع االنتبـــــاه لحاجاتـــــه ومشـــــاعره، ·

مــــــع االنــــــدماج فــــــي أنشــــــطة للترفیــــــه واالســــــترخاء ، والــــــتعلم مــــــن الخبــــــرات الســــــابقة، والتأســــــیس لحیــــــاة 

)31ص ،2013،محمد السعید أبو حالوة(متوازنة. 

لجلد:لاالشتغال السیروري النفسي .3

:إن الجلــــــــــد ینــــــــــتج مــــــــــن ســــــــــیرورة مقاومــــــــــة لوضــــــــــع خطــــــــــر و إن "Bourgnignonحســــــــــب"

عوامـــــل الحمایـــــة تســـــاعد الجلـــــد أن تبـــــدي میكانیزمـــــات وســـــطیة إلشـــــغال الجلـــــد عنـــــد األشـــــخاص مـــــا  

والجلد في المدى البعید .قد یتفكك إلى زمنین : الجلد في المدى القصیر 

والجلـــــد فـــــي المـــــدى القصـــــیر یكـــــون مـــــن خـــــالل مواجهـــــة الصـــــدمة ومقاومـــــة الخلـــــل النفســــــي  ·

وهـــــذا مـــــا یــــــؤدي إلـــــى عــــــدم تأســـــیس جــــــزء مـــــن تلـــــك  الحقیقــــــة الصـــــادمة مــــــع اســـــتخدام میكانیزمــــــات 

دفاعیة كإیجاد سند عائلي آخر، الخیال، إنكار...
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مـــــاج الصـــــدمة و إصـــــالح ذاتـــــي یعتمـــــد علـــــى أمـــــا فـــــي المـــــدى البعیـــــد فیكـــــون مـــــن خـــــالل إد·

إعـــــادة تأســـــیس الـــــروابط المفقـــــودة  فـــــي الجـــــرح الصـــــدمي و انطالقـــــا مـــــن المحنـــــة یـــــتم إعـــــادة تكـــــوین 

داخلـــــي الجلـــــد تفتـــــرض مـــــن جهـــــة اللجـــــوء -یقـــــوم علـــــى مـــــنح معنـــــى للجـــــرح، وعلـــــى المســـــتوى النفســـــو

إلى میكانیزمات دفاعیة مكیفة، أو استخدام ما یسمى بالتعقل الجید ـ

یتعلـــق التعقـــل بالقـــدرة  :"Anaut Marie والـــذي ذكـــر مـــن طـــرف""Tycheyوحســـب "

علــــــى الترجمــــــة بكلمــــــات أو ممــــــثالت لفظیــــــة قابلــــــة للمشــــــاركة إلعطائهــــــا معنــــــى قابــــــل لالتصــــــال أي 

مفهوم قابل لفهم لآلخر والذات قبل كل شيء .

شـــــاركة و یعتبـــــره إن عمــــل الفكـــــر علـــــى نفســـــه یســــمح بترجمـــــة االثـــــارات إلـــــى ممــــثالت قابلـــــة للم

شرطا أساسیا الشتغال الجلد على المدى البعید .

إن ســــــیرورة التعقــــــل تكتســــــب منــــــذ الــــــوالدة مــــــن خــــــالل نوعیــــــة الوســــــاطة األمومیــــــة أو بــــــدیلها و 

ــــــذي ذكــــــر مــــــن قبــــــل ""Barquéیؤكــــــد " " مــــــن وجهــــــة نظــــــره أن الســــــیرورة Anaut Marieوال

النفسیة للجلد تتكون من خالل : 

لمیكانیزمات الدفاعیة لألنا.تصلب أو مرونة ا·

قـــــدرة اإلصـــــالح العقلـــــي : وضـــــع كلمـــــات، حكایـــــة الصـــــدمة المعاشـــــة واالنفعـــــاالت المرتبطـــــة ·

)Anaut Marie, p80, p81(بها. 
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الراشد وبعض مؤشرات الجلد لدیه: ثامنا/ 
عالقتهــــا بالجلـــــد لقــــد حاولنــــا فــــي هـــــذا الجــــزء مــــن العمـــــل أن نتطــــرق إلــــى ســـــیكولوجیا الرشــــد و 

باعتبـــــار أن الراشـــــد هـــــو جـــــزء ال یتجـــــزأ مـــــن نســـــیج اجتمـــــاعي متكامـــــل وكـــــذا باعتبـــــاره كیـــــان معـــــرض 

ــب الـــــداخلي الشخصـــــي أو الخـــــارجي  للعدیـــــد مـــــن الضـــــغوطات والمحـــــن ســـــواء مـــــا تعلـــــق منهـــــا بالجانـــ

المتمثــــل فــــي المحــــیط فــــان الراشــــد هــــو نتــــاج مــــا مــــر علــــى الفــــرد مــــن نمــــو جســــدي وعقلــــي ومعرفــــي 

یولـــــوجي وخبـــــرات وذلـــــك مـــــن الطفولـــــة إلـــــى مرحلـــــة النضـــــج وعلیـــــه وجـــــب علینـــــا أن نعـــــرف مـــــاذا وفیز 

.؟نعني بسیكولوجیا الرشد وكیف یرتبط الرشد بالجلد

:سیكولوجیا الرشد.1

یعـــــــد ســـــــن الرشـــــــد هـــــــو ســـــــن التعقـــــــل والرشـــــــاد والهدایـــــــة نحـــــــو ســـــــبل الحیـــــــاة واالنفتـــــــاح علـــــــى 

الـــــدول تحـــــدده بالواحـــــد والعشـــــرین وینتهـــــي المســـــتقبل، ویبـــــدأ نحـــــو ســـــن العشـــــرین، كمـــــا نجـــــد بعـــــض

قبل سن الخمسین، كما یمیزون فیه بین الراشد الغر والراشد الناضج.

والرشـــــد یعـــــرف علـــــى أنـــــه "رحلـــــة فـــــي النمـــــو یتحـــــدد بهـــــا وصـــــول الفـــــرد إلـــــى ســـــن المســـــؤولیة 

واالستقالل"

أمـــــا الراشـــــد "فهــــــو الشـــــخص الــــــذي وصـــــل إلــــــى مرحلـــــة فـــــي الحیــــــاة یصـــــبح فیهــــــا قـــــادرا علــــــى 

تحمــــــل المســـــــؤولیة عـــــــن نفســــــه وأحیانـــــــا عـــــــن آخـــــــرین، ویقــــــوم فـــــــي نفـــــــس الوقــــــت بعمـــــــل منـــــــتج فـــــــي 

)9ص،1984،شوقي ضیف(المجتمع" 

وقبــــل ســــن الرشــــد یكــــون الفــــرد حــــدثا أو قاصــــرا، ومعنــــى الرشــــد أنــــه قــــد أصــــبح شــــرعا مــــؤهال 

للمسؤولیة فیتزوج ویتعاقد وله كافة الحقوق المدنیة ما لم یكن مصابا بنقص عقلي أو جنون.

ولســـــن الشـــــباب ســـــمات واتجاهـــــات ومظـــــاهر واهتمامـــــات مختلفـــــة عمـــــا كانـــــت علیـــــه قبـــــل ســـــن 

مراهقــــة تحـــــددان نمــــط الشخصـــــیة فــــي الشـــــباب، ونجــــد مـــــن بــــین مظـــــاهر الرشــــد ونجــــد أن الطفولـــــة وال

ن فـــــإســــن الرشــــد أن یعمــــل الشــــباب مــــن خــــالل التجمعــــات وٕاذا كــــان ســــن المراهقــــة هــــو ســــن الفردیــــة 

ــــــاتهم وٕابــــــداعاتهم مــــــن خــــــالل ،شــــــن الشــــــباب هــــــو ســــــن الجمعیــــــة وتنصــــــرف نشــــــاطات الشــــــباب وطاق

ر ویستشــــــــع،فســــــــه وعلــــــــى الجماعــــــــةتجمعــــــــات الشــــــــباب وفیــــــــه یمــــــــارس الشــــــــباب المســــــــؤولیة علــــــــى ن

ــــــوالء الجمعــــــي ــــــة والتــــــي ، االنتمــــــاء ویمــــــارس ال ــــــول عنــــــد الشــــــباب المســــــؤولیة الجمعی ومــــــن أبــــــرز المی

ص ،2003،(عبـــــــد المـــــــنعم الحفنـــــــي.تمهـــــــد لمســـــــؤولیات اجتماعیـــــــة أكبـــــــر سیضـــــــطلع بهـــــــا مســـــــتقبال

207-212(

مؤشرات الجلد: بعض .2

بعض المؤشرات المتعلقة بالجلد النفسي وهي:"مصطفى حجازي"استخلص 
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الخـــــــروج مـــــــن المحنـــــــة بشـــــــكل ایجـــــــابي مـــــــن خـــــــالل تكیـــــــف نـــــــاجح لظـــــــروف معطلـــــــة للنمـــــــو ·

الســــلیم، وقــــد تكــــون ظــــروف الخطــــر تراكمیــــة ممــــا یزیــــد مــــن احتمــــال االنهیــــار، وهنــــا نجــــد قلــــة قلیلــــة 

ممن یتابعون النمو بشكل سلیم 

مــــن خــــالل إبــــداء آلیــــات تعامــــل فاعلــــة فــــي وضــــعیة الكفــــاءة المســــتمرة فــــي مواجهــــة الشــــدائد ·

الشــــــدة، مــــــن مثــــــل حــــــاالت الطــــــالق فــــــي ظــــــروف ســــــیئة وتــــــدبر األم المطلقــــــة ألمرهــــــا وٕادارة حیاتهــــــا 

وحیــــــــاة أبناءهــــــــا بدرجــــــــة معقولــــــــة مــــــــن النجــــــــاح، وكــــــــذا نجــــــــد مقاومــــــــة الشــــــــعوب تحــــــــت االحــــــــتالل 

ـــــى اختالفـــــه حیـــــث تتكیـــــف الشـــــعوب مـــــع ظـــــروف ال تتحمـــــل وصـــــعبة وتتـــــابع حیاتهـــــا واالضـــــطهاد عل

.جماعیا رغم ما یتعرض له بعض األفراد من اضطرابات ومرض

الخروج من المحنة أو الشدة وتوظیف تحدیاتها وصوال إلى التخلص بشكل أكثر مناعة وفاعلیة ·

ضد محن مستقبلیة، كما قد یتعرض هؤالء الضطرابات تالیة للصدمة إال أنهم یستوعبون هذه اآلثار 

حیاتهم العادیة بفضل المساندة االجتماعیة واألسریة وتوفر ظروف الشفاء.تدریجیا ویستأنفون

)227ص ،226ص ،( مصطفى حجازي

وتبقى مؤشرات أخرى للجلد غیر معروفة على حسب كل حالة وكل فئة وكل شخص وعلیه نحن 

بداء الربو ، من خالل دراستنا هذه نحاول التطرق إلى مؤشرات أخرى لدى فئة الراشدین المصابین

.محاولین الكشف عنها وفهم سیرورة حدوثها وأسسس هیكلتها

خاتمة الفصل:
ر واألســـــــس تطـــــــو النشـــــــأة و الحاولنــــــا مـــــــن خـــــــالل هـــــــذا الفصـــــــل، تقـــــــدیم عــــــرض بســـــــیط حـــــــول 

هـــــذا المفهـــــوم الـــــذي اعتمـــــده علـــــم الـــــنفس حـــــدیثًا، و الـــــذي یعنـــــي القـــــدرة ، دالمســـــاعدة فـــــي بنـــــاء  الجلـــــ

مـــــن فهـــــو یســـــتمد تلـــــك  الخصـــــائص نفســـــیة،لنمـــــوه رغـــــم تعرضـــــه إلـــــى صـــــدمةاســـــترداد الفـــــرد علـــــى

وكـــــذا مـــــن المـــــوارد النابعـــــة مـــــن المحـــــیط ،حملـــــه مـــــن مقومـــــات فـــــي شخصـــــیتهیمـــــوارده الذاتیـــــة ومـــــا 

كلهــــــا مؤشـــــرات دالــــــة علــــــى ،الخـــــارجي بمختلــــــف أطیافـــــه وتنوعــــــه مـــــن أســــــرة ومجتمـــــع ووســــــط عمـــــل

ــــــرتبط بهیكلــــــة منظمــــــة لســــــیرورة فــــــي األخیــــــر یعتبــــــر  نمــــــوذج الجلــــــد مقار و ،الجلــــــد بــــــة ســــــیكولوجیة ت

النمــــــو النفســــــي، تقتــــــرح دائــــــرة مــــــن العوامــــــل المؤذیــــــة الســــــلبیة أو العوامــــــل الحامیــــــة البنــــــاءة التــــــي قــــــد 

یتبناهـــــا الفـــــرد مـــــا یجعلـــــه مـــــؤهال الســـــتخدام مختلـــــف المیكانیزمـــــات الدفاعیـــــة فـــــي مواجهـــــة الصـــــدمة و 

شـــــخص و ذاتـــــه و بـــــین الشـــــخص و محیطـــــه إلـــــى اكتســـــاب األنـــــا المـــــرن الـــــذي یأخـــــذ العالقـــــة بـــــین ال

عالقة عالجیة فعالة .
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دـتمهی

یعد مرض الربو من األمراض المزمنة األكثر انتشارا بعد مرضي الضغط الدموي والسكري، 

قدر المختصون نسبة المصابین بأمراض ولقد ألف جزائري منه.200حیث یعاني حوالي ملیون و

جزائري 1500بالمائة من إجمالي عدد السكان، وأكثر من 33إلى 20ما بین الحساسیة والربو، 

یموتون سنویا بمرض الربو، وتمس األمراض التنفسیة جزائریا واحدا من بین كل ثالثة أشخاص، كما 

تشكل األدویة إشكاال حقیقیا للمصابین بالربو خاصة أجهزة التنفس االصطناعي. كما تعتبر األمراض 

لسبب المباشر واألول ، لدخول أغلب األطفال المؤسسات االستشفائیة وموتهم. وحسب أرقام التنفسیة ا

سنویا، وهو ما جعلها تحتل المرتبة 1000طفال من أصل 38الیونیسیف فإن الجزائر تحصي وفاة 

)2013،یومیة صوت األحرار.(عالمیا حالها حال الدول السائرة في طریق النمو75الـ 

سنوات من العمر. على الرغم من 5من حاالت الربو واضحة قبل بلوغ %80و%50وتكون

من تلك الحاالت مع اعتدال %50أنها تعتبر مشكلة كبیرة أثناء الطفولة، فقد تختفي األعراض حتى 

من تلك الحاالت تستمر شدة األعراض مع المرض %80شدته نسبًیا في أواخر سن المراهقة، بینما 

القدرة المناعیة مع التقدم في السن، وتنخفض أعراض الربو عادًةفي ، یحدث االنخفاضحتى البلوغ

) 4ص،2012،منى عطا هللا خلیفة علي وآخرون(. عند المسنین

والذي انتشر بصوره كبیره خالل السنوات األخیرة، یعد الربو من األمراض التنفسیة الشائعة، و 

اإلنسان وباقي جوانب حیاته األخرى، إذ یؤدي في بعض الحاالت حیث تعد أثاره مدمرة لصحة 

المتطورة إلى الوفاة ما یجعل األفراد المصابین به عاجزین عن التقدم والمضي قدما في حیاتهم، والذي 

من شأنه أن یعیق تقدمهم وقد یصل إلى حد عدم الرغبة في الحیاة لدى بعض األفراد وخصوصا أثناء 

كل الربو عبئا كبیرا على المرضى وعلى عائالتهم إذ یجعلهم دائمي الحیرة حیال حدوث النوبة.  ویش

التصرف أثناء نوبات الربو، وكذا طرق العالج والوقایة. وعلیه فإننا من خالل دراستنا هاته حاولنا 

البحث عن أهم مؤشرات الجلد لدى األفراد الذین یعانون من داء الربو وما یجعلهم صامدین وراغبین 

قبال على الحیاة بسلبیاتها وایجابیاتها، من خالل التطرق إلى مفهوم الربو ف ي العیش بكل ایجابیة وٕا

وأهم النماذج التفسیریة التي تناولت هذا المرض وكذا أنواعه واألسباب المؤدیة إلى اإلصابة به، 

عالج.واألعراض المصاحبة له لدى الراشدین وكذا طرق التشخیص وأهم أسالیب الوقایة وال
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أوال/ مفهوم مرض الربو: 
قبل التطرق إلى مرض الربو وتعریفه ونشأته ال یمكننا أن نغفل على التطرق إلى الحساسیة 

باعتبار أن الربو هو جزء منها وهو نوع من أنواع الحساسیة.

: من الحساسیة إلى الربو .1

ول مادة خدإما" هي ردة فعل مبالغة في تحسسها "Dry"فالحساسیة كما یعرفها البروفسور 

الجسم وهي ناجمة عن تدخل عدد من اآللیات المناعیة الدفاعیة".إلىغریبة 

فیرى أنها مرض موروث ومكتسب في نفس الوقت، كما تمتد " F.B.Michelأما الدكتور" 

على المواد المسببة لها بل لتشمل جمیع أنواع المأكوالت، كما یرى أن نوبات الربو ال یقتصر حدوثها 

یتعدى إلى االنفعاالت النفسیة واألحاسیس وفي بعض األحیان األحالم الموحیة وخاصة إذا كانت لها 

)108،ص2007محمد أحمد النابلسي، (عالقة بالمادة المسببة للحساسیة.

" حالة الشخص الذي یتفاعل بطریقة غیر اعتیادیة "الروس الطبي"أما قاموس  فیعرفها بأنها 

مادة مسببة للحساسیة وردة الفعل هذه قد ترتبط بتجربة سابقة تسببت فیها المواد بالحساسیة. مأما

والحساسیة ال تعني التحسس بذاته ولكنها تعني التحسس المبالغ فیه".

سیج معین یتفاعل بطریقة غیر طبیعیة مع نو فالحساسیة تعني أن هناك عضوا في الجسم أ

األشیاء الطبیعیة، فهناك العدید من األشخاص الذین یتعرضون للمواد الكیمیائیة أو لألتربة واألدخنة أو 

یتناولون مختلف األطعمة دون أن یحدث لهم حساسیة أو تفاعل غیر طبیعي في الجسم، وحساسیة 

ل ضیق الشعب الهوائیة، وتحدث هذه األزمات على الصدر تعني أزمات من صعوبة التنفس من خال

ص ،عبد المنعم محمد أحمد(.فترات قد تقصر أو تطول وتنتهي إما بعالج أو بدون عالج

100،101(

تعریف مرض الربو:.2

على أنه "إصابة تتمیز بنوبة عسر التنفس تحدثها عدة أسباب منظمة الصحة العالمیةتعرفه 

تبدو متالزمة لبعض العالمات اإلكلینیكیة في حاالت االنسداد الشعبي الكلي أو الجزئي تلیها فترات 

)141ص،بدرة معتصم میمونيمن الراحة بین النوبة واألخرى". (

على أنه" حالة ضیق المجاري الهوائیة الصغیرة في الرئتین دجلة بوشاربكما عرفته الباحثة 

(شعیبات القصبیة) إلى حد یصبح فیه التنفس الطبیعي عسیرا، حیث یتوقف هذا التقلص عند تجرع 

،بوشارب دجلةاألدویة المهدئة والفاتحة للشعیبات، وعودة المجاري الهوائیة إلى حجمها الطبیعي". (

)21ص ،2008
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"الربو هو تناذر تنفسي ممیز الطبي الروسریفات نجد أیضا تعریف القاموس ومن بین التع

بنوبات من صعوبة التنفس المفاجئة، والمصاحبة باضطرابات في جریان الدم، وفي اإلفرازات المخاطیة 

)117ص،2007،محمد أحمد النابلسي(.للمجاري التنفسیة"

على أنه" تفاعل طبیعي للجسم، ردا على معلومات غیر طبیعیة یفترض جاك جیسريكما عرفه

، والمعلومات غیر الطبیعیة حسب قوله ناتجة عن خلع مفصلي لبعض "قدومها من الضفیرة الرئویة

)30ص،2011،حبیبة مطیوطاألضالع والتي تكون في أغلبها مخلوعة من الجانب األیمن. (

لتهاب طرق هوائیة مزمن وفرط ارتكاس هذه الطرق اضطراب یتصف با"كما یعرف على أنه 

مما یؤدي إلى أعراض كاألزیز والسعال وضیق في الصدر، أما وظیفیا فیتصف بوجود انسداد في 

)67، ص2005دیفدسون، (."المسلك الهوائي یتقلب ویتبدل خالل فترات قصیرة من الزمن

ویتمیز بضیق في التنفس وباللهث مرض یهاجم الجهاز التنفسي "على أنه باهي سالميویعرفه 

والسعال المستمر أو المتقطع مع اإلحساس بالحجرشة في الصدر والبلغم، وقد یكون ذلك بسبب 

)145ص،2008،باهي سالمي(. "التهابات رئویة مزمنة

لمحة تاریخیة عن مرض الربو:.3

سنة 550إن الربو من األمراض القدیمة واألكثر شیوعا منذ األزل، حیث عرف منذ أكثر من 

باللغة الفرنسیة هي كلمة یونانیة األصل Asthmeباللغة االنجلیزیة و Asthmaكلمة الربو أو 

ولم یعرف الربو بشكل جید حتى أوائل القرن تعني اللهاث والصعوبة في التنفس أو التنفس بجهد،

تضیق منتشر في المسالك التنفسیة یزول إما تلقائیا أو "بأنهCibaسیباالماضي حین عرفه 

) أن االضطراب األساسي لدى مرضى الربو هو 1958في سنة ("Teffenean"، وقد أثبت "بالعالج

األمریكیة لألمراض القلبیة والصدریة والدمویة تنبیه العضالت الملساء القصبیة، ولقد حددت المنظمة 

) أهداف السیطرة على الربو وضرورة تقییمها في كل زیارة وبتحدید أهداف السیطرة ونظام 1991سنة (

االتجاه العالجي ودرجة السیطرة كما أقرت بأهمیة التقییم الدوري للربو باعتباره مرض مزمن مع اللجوء 

)03ص،غصوب مصطفى حلیس(.الةللعالج الفردي المناسب لكل ح

) والذي یعتبر من األوائل الذین أشاروا إلى أهمیة المفارقة في 1931(دافید لوفيكما نجد 

إحداث أزمات الربو ومشاعر األم وتعاملها مع الطفل وما لها من أثر كبیر في حدوث أزمة الربو. 

)105ص،2007،اسعادي فارس(

: للربوالفیزیولوجیة المرضیة.4

إن الربو هو مرض متعدد المنشأ حیث تلعب العدید من العوامل دورا في حدوثه  منها الوراثیة 

ُیالحظ التهاب الشعب الهوائیة والمحیطیة وهذا من خالل تفاعلها فیما بینها، فعند اإلصابة بالربو 
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تتمثل تلك النتائج في الجداریة  والذي یمكن إثارته بواسطة عدد من العوامل البیئیة والذاتیة المثیرة. 

انسداد تدفق الهواء بدرجات متفاوتة، مع النتائج الطبیة المصاحبة لسماع أصوات أثناء التنفس، 

والسعال، وضیق الصدر واالنفعاالت.بالنسبة لألعراض المزمنة، یتمثل هذا االلتهاب في درجات عدة 

; P04).2012 ( project Primary health ,دائًما، بغض النظر عن مستوى شدة مرض الربو

الربو:مرضانتشار.5

الربو مرض تنفسي مزمن یسبب سعاال وكحة واحتقانا بالصدر وضیقا في التنفس، مصاحب 

4000لتوتر شدید یحدث نتیجة لعدم القدرة على أداء وظیفة حیویة وهي التنفس، یلقى أكثر من 

) 1930وهو رقم في تزاید مستمر منذ (شخص حتفهم سنویا نتیجة مضاعفات أزمات الربو الشدیدة، 

، والربو الشعبي قد یحدث لدى جمیع األعمار وأغلبهم من البالغین، %30حیث تتعدى نسبة الزیادة

)279ص،2004،جیمس ایه،دیوك(..ملیون أمریكي حالیا مصابون بالربو14حیث یوجد أكثر من 

من الوفیات التي تحدث نتیجة لربو راجعة وال تعرف الوفیات نتیجة الربو انتشارا كبیرا، فكثیرا 

)9ص،2013،جون أیرس إلى سوء المتابعة الصحیة وعدم إتباع العالج المالئم. (

) شخص جراء نوبات الربو الحادة بحسب 255000) وفاة أزید من 2005ولقد شهدت سنة 

)2007،حسین منیرتقاریر منظمة الصحة العالمیة. (

مالیین في 5اض انتشارا خاصا في الدول الغربیة  ما یقدر ب، ویعتبر الربو أكثر األمر 

بریطانیا وحدها ویصیب الذكور أكثر من اإلناث في فئة األطفال، ویختلف عنه في فئة الراشدین إذ 

یصیب النساء أكثر من الرجال. وأرجع الكثیر سبب هذه الزیادة في االنتشار إلى التعرض لمسببات 

الفیروسیة والتلوث الهواء وضغوط الحیاة، كما یقول البعض أن ازدیاد ،لعدوىالحساسیة وفي المنزل وا

حاالت الربو مرتبط بتراجع العدوى فكلما كثرت الجراثیم قلت اإلصابة بالربو في ما یعرف بنظریة 

النظافة، وتقوم هذه النظریة على أنه مع معاییر النظافة المرتفعة في الحیاة العصریة، تقل حاجة 

،جون أیرسافحة العدوى، فیكافح مسببات الحساسیة مما یؤدي إلى اإلصابة بالربو. (الجسم إلى مك

)9-7ص 

تطور المرض على المدى الطویل:.6

عادة تقل أعراض المرض كلما تقدم المریض في السن، ویمكن أن تستمر األعراض لفترة 

سیطرة على المرض طویلة، وقد تطول في فترات متقطعة من العمر أو تستمر طول العمر ویمكن ال

،خلیفة عبد المقصود زاید(والتحكم فیه من خالل اتخاذ التدابیر الوقائیة الالزمة والعالج المالئم. 

)40ص،2007
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ثانیا/الجهاز التنفسي وآلیة التنفس:

من يجهاز التنفسویتركب الیتكون تركیب الجهاز التنفسي:.1

الممرات التنفسیة وتشمل:.1.1

وهو عبارة عن زوج من الممرات المبطنة ، یبطنه غشاء مخاطي رطب التجویف األنفي:-أ

وكثیر األوعیة وتحتوي على غدد ومهدب لقنص الغبار، كما یعمل التجویف األنفي على إضافة 

الرطوبة ویدفئ الهواء المستنشق، ویحتوي األنف أیضا على مستقبالت لحاسة الشم. ولتجاویف األنف 

كما یحتوي األنف على مجموعة من الجیوب.دور في إخراج بعض األصوات.

وهو الممر العام  لجهازي التنفس والهضم، هو تركیب أنبوبي یبدأ خلف التجاویف البلعوم:- ب

األنفیة وینتهي عند المريء ویربط األنف والفم ببقیة الممرات التنفسیة و الهضمیة.

منع مرور المواد الغذائیة وهي تكوین یشبه الصمام العضلي الغضروفي وتعمل على الحنجرة:-ج

إلى الممرات التنفسیة. كما تعمل عضو للنطق وكذلك تنظم كمیة الهواء الداخل والخارج من الرئتین

: وتكون مفتوحة دائما بواسطة حلقات غیر القصبة الهوائیة أو الرغامي والقصیبات الدقیقة- د

ى غدد وخالیا تكون مهدبة وتقوم متكاملة من الغضاریف في جدرانها، كما یحتوي غشائها المخاطي عل

هذه الغدد بإفرازات تمنع دخول األجسام الغریبة والغبار إلى الرئتین. أما القصیبات فتشبه القصبة 

الهوائیة من حیث التركیب وتتفرع منها وتتشعب إلى قصیبات دقیقة

الممرات وتشبه كیسین مطاطیین غشائیین یتصل داخلهما مع الهواء الخارجي بواسطةالرئتین: .2.1

التنفسیة، وتحتوي الرئة على عدد كبیر من الحویصالت الهوائیة ، وتتفرع القنوات الحویصلیة ومن 

القصیبات ، ویتكون جدار الحویصلة من طبقة واحدة من الخالیا لذلك فمن خالل هذا الجدار ومن 

خالل جدار الشعیرات الدمویة یتم التبادل الغازي بین الهواء الخارجي والدم.

نبیةاالصدر واألغشیة الج.3.1

العضالت التنفسیة التي تزید وتقلل من سعة الصدر.4.1

)186ص،181ص ، 2014،صباح ناصر العلوجي(. األعصاب الداخلة والخارجة.5.1
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:والشكل التالي یوضح أعضاء الجهاز التنفسي 

)02ص،جون آیرس هنادي مزبودي) أعضاء الجهاز التنفسي (01الشكل رقم(

آلیة التنفس:.2

التنفس هو حیاة كل الكائنات، وهو نعمة هللا تعالى التي خص بها جمیع كائناته الحیة من 

حیوان ونبات وبشر، ومن خاللها تستمد كل هذه المخلوقات طاقتها، وبالنسبة لإلنسان فهي انتقال 

الجو، األكسجین من الجو إلى خالیا الجسم، وخروج ثاني أكسید الكربون وبخار الماء من الخالیا إلى 

مرة في الدقیقة 12ومن خالله یحصل اإلنسان على طاقته لمواصلة الحیاة، ویتنفس اإلنسان حوالي 

)20ص،2000،عاطف لماضةالواحدة. (

فالجهاز التنفسي هو عبارة عن مجموعة من األعضاء الظاهریة والباطنیة، حیث تشكل وحدة 

للدم، وهذا لیكمل اإلنسان دورة الحیاة بتوازن مشتركة تمد الجسم بحاجته من األوكسجین الضروري 

واستقرار، ویتكون هذا الجهاز من منفذ خارجي یتمثل في األنف والفهم واللذان یرتبطان مع بقیة 

األعضاء الداخلیة الفاعلة في عملیة التنفس. ویعد النشاط التنفسي تفاعل تلقائي ال إرادي یمكن التحكم 

إمكانیة السیطرة على التنفس لدقائق معدودة، إال أنه خاضع في ، وعلى الرغم من%40فیه بنسبة 

النهایة لطبیعة النشاط الداخلي الخاص بالجهاز التنفسي ولیس إلرادة الفرد مباشرة، وتكون آلیة التنفس 
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من خالل تمدد الحجاب الحاجز الذي تستقر علیه الرئتان مع كل حركة شهیق للهواء حیث یتدنى 

ركزة بین األضلع، وینتج عنه ارتفاع القفص الصدري نحو األعلى وباتجاه حجم العضالت المتم

الخارج، مع توسع تجویف الصدر بسبب اختزان الهواء في الرئتین، وعندما تمتلئ الرئة بالهواء یحدث 

وعند طرد الهواء المحمل بغاز ثاني ارتخاء في الحجاب الحاجز والعضالت المتمركزة بین األضلع،

ون إلى الخارج ینكمش القفص الصدري، ویعد الدماغ بمثابة المراقب والراصد لكل تفاعل أكسید الكرب

ي عند طرح ثاني أوكسید الكربون من الرئة والتي قفي الجسم إذ یدرك الحاجة إلى األوكسجین الن

بدورها تتلقى رسائل عصبیة من الدماغ تنذر بالحاجة إلى األكسجین، وهكذا یحدث الشهیق والزفیر. 

)12-9ص ،هیام رزق و معصومة عالمة(

یتمیز بانسداد األنابیب ن آلیة التنفس تحدث بصعوبة، حیث إأما عن حدوث أزمة الربو ف

الشعبیة الصغیرة، وتصبح الرئتان في أثناء نوبة الربو منتفختین، مع ازدیاد صعوبة التنفس شیئا فشیئا 

ر األنابیب الشعبیة الصغیرة المسدودة، وتبذل ویخرج المریض أزیزا في أثناء محاولته دفع الهواء عب

(محمد حسن غانم ،2011،عضالت رقبته جهدا مضاعفا، كما تحتقن أوداجه وینتفخ صدره. 

)184ص

تتقلص عضالت جدران المسالك الهوائیة في أثناء أزمة الربو، ما یسبب ضیق قطرها الداخلي، 

الداخلیة للمسالك الهوائیة إلى ضیق أكبر، والشكل التالي والتهاب البطانة یؤدي ازدیاد إفراز المخاط

یوضح لنا شكل المسالك الهوائیة في الحالة الطبیعیة وفي حالة حدوث أزمة الربو.

)17جون آیرس ، ص(.) مسلك هوائي قبل وبعد أزمة الربو02شكل رقم(
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التفسیریة لداء الربوظریاتثالثا/ الن
والنظریات المفسرة للحساسیة كلل ولداء الربو على وجه الخصوص وذلك لقد اختلفت اآلراء 

جسدیة،و كلها - لتعدد األسباب والعوامل المساعدة في حدوثها، فمنها الطبیة ومنها النفسیة ومنها النفس

حاولت تفسیر الربو من الوجهة النظریة لها.

دخول أي شيء غریب إلى لقد اعتمد علم المناعة على مسلمة مفادها أنالنظریة الطبیة:.1

الجسم یستدعي إفراز الجسم لمضادات األجسام، والتي تحاول حمایة الجسم من هذا الجسم الغریب 

وبالتي التسبب في المرض، ولدى مریض الحساسیة أو الربو یعمل جهاز المناعة بشكل خاص إذ 

القطة وغیرها من المواد تتحرك مضادات األجسام لمواجهة الجسم الغریب كالغبار وریش الطیور ووبر

المسببة لربو والتي ال تحدث أي ردة فعل لدى اإلنسان العادي، أما مریض الربو والحساسیة فان جهاز 

" فتتحول هذه البروتینات من مدافعة على الجسم Eالمناعة لدیه یبدأ بإفراز بروتین مناعي من النوع "

)107ص،2007،محمد أحمد النابلسي(إلى مسببة للمرض .

إذ قسم ظاهرة الربو "Dry"ونجد من األطباء الذین ساندوا النظریة الطبیة وأیدوها البروفسور 

إلى ثالثة مراحل وهي :

وراثة الجینات المسؤولة من أحد األبوین أو كالهما.-أ

االحتكاك المتكرر بالمادة المسببة للحساسیة وللربو، والتي قد ال تبدأ أعراضها بالظهور خالل - ب

االحتكاك األول بالمادة المسببة لها لكن التعرض المستمر لهذه المادة قد یؤدي إلى التحسس منها.

مرحلة التحسس واإلصابة بالمرض، حیث یبدأ الجسم بالتفاعل مع المادة المسببة للربو وتبدأ -ج

،النابلسيمحمد أحمد (.نوبات الحساسیة بالظهور والتي تتطور إلى نوبات ربویة عند انعدام العالج

)109ص،2007

تلعب العوامل النفسیة دورا مهما في إحداث نوبة الربو ، ویرى أصحاب هذه النظریة النفسیة:.2

النظري أن هناك عالقة وطیدة بین االنفعال النفسي وبین اإلفرازات الغددیة وكذا بین جهاز المناعة، 

والذي كان یصاب بنوبة الربو "Proust بروست""ولقد استدل أصحاب هذه النظریة بحالة المریض "

لمجرد رؤیته لصورة الزهور المطبوعة على سجادة معلقة على حائط غرفته.

وهو -"Seropianویختلف األطباء في تفسیرهم لألسباب الكامنة وراء اإلصابة بالربو، فیرى "

من مرضى %23أن العامل النفسي موجود في -من المتشددین في التفسیر الطبي التحسسي للربو

)124ص،110ص،2007،محمد أحمد النابلسي(الربو. 

األزیز الذي بأنومن بین التفسیرات النفسیة للمرض الربو نجد النظرة السیكوسوماتیة والتي ترى

ولقد أثبتت الدراسات أن ،صرخة الطفل الذي ینادي أمهیشبه بیحدث أثناء نوبة الربو لدى المریض 

حد مسببات نوبة الربو هي أن أبعض مرضى الربو یعانون من عالقات سطحیة فقیرة مع أمهاتهم، و 
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التهدید بفقدان أو االنفصال عن األم أو بدیلها، ویالحظ أیضا التناقض الشدید في عالقة المریض بأمه 

مي الوقت نفسه الرغبة في االستقالل وعدأو من یقوم مقامها في الخوف من االبتعاد أو االنفصال وف

االعتمادیة مما یؤدي إلى صراع نفسي یجعل الفرد عرضة لتقلصات الشعب الهوائیة ونوبات ربویة. 

)184ص،محمد حسن غانم(

الجسدي على المقولة األفالطونیة الداعیة بربط النفس بالجسد ولهذا -ویرتكز الطب النفسي

وهو تعبیر استعمله لوصف الحالة النفسیة للولید فرویدتى على ذكرها عالقة بصدمة المیالد التي أ

- لحظة خروجه من بطن أمه وهي أولى تجارب القلق في حیاة اإلنسان. ولقد ربط الطب النفسي

الجسدي بین هذه الصدمة وبین الوظیفة التنفسیة إذ أن الجهاز التنفسي یختلف عن باقي أجهزة الجسم 

الوالدة في حین أثبتت األبحاث أن بقیة األجهزة تبدأ من حیث أنه ال یمارس دوره إال في لحظة 

بممارسة دورها أثناء فترة الحمل، فالولید لحظة والدته یمر بلحظة من االختناق وغیاب األكسجین مما 

یهدد حیاته، فتكون الصرخة األولى المصاحبة لدخول الهواء المفاجئ إلى الرئتین.

ة تتركز في لحظات االختناق التي تسبق الصرخة أن صدمة الوالدمحمد أحمد النابلسيویرى 

نه إاألولى، وبما أن االختناق یهدد الحیاة ویثیر كافة االرتكاسات الشرطیة المتكونة أثناء فترة الحمل ف

، وهذا االرتباط بین القلق فرویدیعتبر المثیر األقوى وفیه تتركز تجربة القلق األولى التي وصفها 

في مختلف مراحل حیاته. والشعور باالختناق أثناء نوبة الربو یعد نكوصا إلى واالختناق یرافق اإلنسان

وهذا ما یسبب الضغط والقلق ،صدمة المیالد متخیال خطر الموت الذي صاحب اختناقه عقب الوالدة

)122،123ص ،2007،محمد احمد النابلسي(النفسي المصاحب لنوبة الربو. 

نفسیة تلعب دورا هاما في إحداث نوبة الربو وهو معروف منذ كما یالحظ أیضا أن االنفعاالت ال

والذي أكد على أهمیة االنفعاالت القویة في إحداث نوبة الربو، وهذا ما أثبتته الدراسات أبو قراطزمن 

الحدیثة فالمشاعر السلبیة الحقد والكره الحسد تعد من مسببات نوبة الربو. 

، بأبحاث متتالیة )1963،1966،1970(سنوات Kourilskyكورلسكيولقد قام الباحث

وتوصل إلى أن مریض الربو یعاني من صعوبات معینة في السیطرة على انفعاالته مع میل طاهر 

لكبت هذه المشاعر ومنعها من الظهور، كما تتمیز شخصیته بقلق بالغ یصعب على المریض السیطرة 

منعها من الظهور وهذا كله راجع إلى التعلق علیه وهذا القلق یرجع إلى كبت الغرائز والرغبات و 

العمیق بالصورة األمومیة والحاجة إلى للعطف و الحنان، ولقد استطاع هذا الباحث أن یبین دور 

الحالة المزاجیة للمریض في إحداث التغیرات المؤقتة للمرض، وكذا أن یحدد العالقة القائمة بین نوبة 

التغیرات المناخیة والعائلیة والمهنیة، وتوصل الباحث في األخیر الربو وبین ردود فعلهم التفاعلیة مع

إلى أولیات مشتركة لدى جمیع مرضى الربو تمثلت في أن هذه األولیات تعود إلى صراع عاطفي لم 
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یجد له حال، مما أدى إلى صراع إحباطي، أدى لظهور قلق وضغط نفسي، وبتطور هذا القلق مع 

نا من حل هذا الصراع الحظنا تراجع القلق والربو في آن واحد.الزمن یتطور الربو فإذا تمك

فلقد رأى بأن شدة االنفعاالت تؤثر على الشعب الهوائیة من Tiffeneau تیفینیوأما الباحث

خالل تأثیر مادة االستیل كولین على الشعب وجاءت دراسته بالنتائج التالیة: 

ربو عند تعریضهم نوبةمن مرضى الربو الذین أجرى علیهم الدراسة كانوا یتعرضون ل% 75·

النفعاالت عنیفة 

من المرضى كانوا یتعرضون لنوبة الربو عند تعریضهم النفعاالت خفیفة، وكانوا ذوي 25%·

شخصیات انفعالیة

د مسببة للحساسیةحدة النوبات الناجمة عن االنفعاالت فاقت حدة النوبات عند تعریضهم لموا·

من %60إلى %50فلقد توصل من خالل أبحاثه إلى أن نسبة Reesریسأما الباحث

محمد (النوبات الربویة تكون مسبوقة بانفعاالت نفسیة، وهذه النسبة تزید كلما زادت أعمار المرضى. 

)125،126ص ،2007،أحمد النابلسي

إذ یرى بأنه من E.Henocqه ونجد من بین الذین نادوا بها البروفسور النظریة التوفیقیة:.3

ن هذه العوامل متداخلة في أالصعب تحدید وفصل العوامل النفسیة عن األسباب العضویة وخصوصا و 

وعلیه ،ن التعمق في العوامل النفسیة واالنفعالیة ال یقودنا إلى نتیجة محددة وواضحةأما بینها خاصة و 

محمد أحمد (العالج یجب أن یكون بموازاة بین العالج الطبي المناعي و بین العالج النفسي.ن إف

)111ص ،2007،النابلسي
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لربو:مرض ا/ األشكال العیادیة لرابعا

عوامل المساعدة في حدوثه: التصنیف الربو بحسب .1

حسب العوامل الكامنة وراء حدوثه، وعلیه فانه تم یصنف مرض الربو عیادیا على العادة في

تبني ثالثة أشكال عیادیة وهي : 

:  ویقصد بهذا التعبیر ذلك الشكل العیادي حیث تكون مادة خارجة، الربو ذو المنشأ الخارجي- أ

،2007،محمد أحمد النابلسي(أو مجموعة من المواد هي السبب في إحداث الربو وفي تكرار نوباته. 

)118ص 

وهذا النوع أكثر انتشارا بین األطفال المراهقین، وعادة یختفي مع التقدم في السن ومع تفادي 

العوامل المسببة له، ویكون للشخص المصاب بهذا  النوع حساسیة غیر عادیة اتجاه العوامل المثیرة 

هاز المناعي ن الجإللحساسیة، فعندما یتعرض المریض بالربو للمرة األولى لعوامل مثیرة للحساسیة ف

یقوم بإنتاج البروتینات الدفاعیة بكمیات كبیرة وتسمى أیضا باألجسام المضادة، تتراكم هذه الخالیا في 

األنسجة المعرضة للبیئة مثل األغشیة المخاطیة في الجهاز التنفسي، وعندما یتعرض المریض للعوامل 

نبیه الخالیا البدنیة لكي تطلق الهیستامین المثیرة للحساسیة للمرة الثانیة تعمل األجسام المضادة على ت

والوسائط الكیمیائیة االلتهابیة، التي تترك تأثیرها على أنابیب الشعیباب الهوائیة، لكي تؤدي إلى إنتاج 

المزید من المخاط واالنتفاخ والتشنج الشعبي.

دى البالغین سنوات ول3شائع لدى األطفال الذین تقل أعمارهم عن :ذو المنشأ الداخليالربو -ب

وهو ما یهمنا أكثر في دراستنا هاته ألنه یضم فئة الراشدین والتي - سنة30الذین تزید أعمارهم عن 

، وینتج هذا النوع عن التهابات فیروسیة تنفسیة، والتي تعتبر مهیجات أساسیة لهذا -هي محل دراستنا

أنابیب القصبة الهوائیة، وقد النوع من الربو، تؤثر إما على األعصاب أو على الخالیا قرب سطح

ص ،حبیبة مطیوطیسبب ذلك تشنج شعبي، أو إطالق وسائط كیمائیة ما یؤدي إلى حدوث النوبة. (

)30.31ص 

كما یعرف أیضا بأنه اضطراب تنفسي تحسسي ناتج عن خلل عضوي محض، هذا بغض 

من الحاالت العامة، تظهر أعراضه %90النظر عن توافر أسباب مباشرة لحدوثه، ویصاب به نحو 

من خالل صعوبة في التنفس ما یشبه التهاب القصبات الهوائیة وینتج عنه ضیق في مسالك الجهاز 

التنفسي ویكون على شكل: 

ضیق في الرغامي والشعب الثانویة في الرئة·

المنشأ وراثیا أزیز ینشط سواء عند القیام بمجهود أو وقت الراحة، كما قد ینتقل الربو الداخلي·

ضمن األسرة أو بسبب عوامل خارجیة محرضة، وهو یشبه حاالت:
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üالتهاب القصبات الرئویة الفیروسیة الحادة

ü التهاب القصبات الهوائیة المزمن، والناتج عن التلوث أو استنشاق مواد سامة كدخان

المحركات داخل المصانع أو التدخین.

ü الخانوق

االضطرابات التنفسیة والربو الداخلي المنشأ هو وجود أزیز وسعال وصعوبة هذه یمیز وأهم ما 

)13ص،في التنفس. (هیام رزق و معصومة عالمة

وهي تلك الحاالت التي تتداخل فیها العوامل الداخلیة مع الخارجیة الربو ذو المنشأ المشترك: - ج

المنشأ في آن واحد، وهذا الشكل العیادي یكون أكثر حدوثا عندما تكون أعراض الربو مبكرة، وفیه 

یالحظ أن االختبارات الجلدیة للمادة المسببة للحساسیة تكون سلبیة عكس الخارجي المنشأ حیث تكون 

الجلد ایجابیة وهذا لكون العوامل المؤدیة إلى الحساسیة هي مؤثرات أو مهیجات فیه االختبارات

)118ص ،2007،محمد أحمد النابلسي(خارجیة. 

ومن بین التصنیفات التي اعتمدت أیضا نجد تلك التي : تصنیف الربو بحسب المسببات.2

تقسمه على أساس المسببات وهي :

المریض لعامل خارجي أو مهیج حساسي كغبار وهو یكون نتیجة تعرض الربو التحسسي:- أ

الطلع في  الربیع أو العث المنزلي في الشتاء.

التمارین الریاضیة مهیجات شائعة للربو، ویمكن أن الربو المحرض بالتمارین الریاضیة:-ب

دقائق على األقل، أما 5تحدث لدى كل األشخاص المصابین بعد أداء تمارین ریاضیة عنیفة لمدة 

)31ص،حبیبة مطیوطفهي أقل المهیجات للربو على عكس السباقات وكرة القدم. (السباحة

: وهو عبارة عن نوبات ترافقها صعوبة في التنفس ناجمة عن انسداد في الربو المهني- ج

القصبات الهوائیة ویكون نتیجة الظروف التي یعیشها العامل في المصنع أو المعمل كالغبار والبرودة. 

)126ص، هللاعبد الناصر نور(

ویظهر بكثرة في المناطق التي تعاني من الرطوبة العالیة أو ربو التغیرات الجویة أو الطقس:-د

الهواء البارد والجاف ، وكذا التغیرات المفاجئة للطقس، فالریاح تنقل المواد المهیجة المثیرة للحساسیة، 

كما أن المطر یسهل نمو الفطریات.

البنسلین كوالذي تكون إحدى مسبباته حساسیة لنوع معین من األدویة الربو الدوائي:-ه

)31ص،حبیبة مطیوطومشتقاته. (

وینقسم ربو البالغین إلى فئات حسب سن اإلصابة، فنجد فئة البالغین غالبا ما ربو البالغین:-و

بعد ثالثون یصابون بالربو منذ الصغر، حیث تظهر لدیهم اضطرابات تنفسیة طفیفة ما تلبث أن تعود 
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عاما من السكون، أما الفئة الثانیة للبالغین المصابین بالربو فتظهر بوادر اإلصابة بالربو لدیهم تحت 

تأثیر عوامل خارجیة محرضة وغالبا ما تتوافر هذه العوامل في محیط العمل أو عند مالمسة الحیوانات 

التقاط العدوى الصدریة من الرشوحات واقتنائها داخل المنزل أو تعاطي بعض المسكنات كاألسبرین أو 

)19، 18ص ،هیام رزق و معصومة عالمة(واألنفلونزا. 

فالربو لدى الراشدین یبدأ غالبا نتیجة اإلصابة بزكام أو عدوى فیروسیة، كما أن التعرض لمادة 

جون (.امثیرة للحساسیة في مكان العمل مثال قد یؤدي إلى الربو لدى البالغین وهذا هو الشائع تقریب

)13ص،أیرس 

و یقسم إلى:: جسدي للربو-النفسوصنیفالت.3

وهذا الربو ینشأ من عدم كفایة تنظیم الجهاز النفسي الذي یؤدي لإلصابة الربو األساسي:- أ

ن هؤالء المرضى هم  من یمارسون غرائزهم ورغباتهم دون إخضاعها إبالعصاب السلوكي وبالتالي ف

بعیدا عن المواد المسببة للحساسیة ومرتبط بالعوامل النفسیة.لرقابة الجهاز العقلي، وهذا 

وتتمیز أحالم هؤالء المرضى بفظاظتها بحیث تعكس هذه األحالم رغباتهم ونزواتهم الالواعیة، 

قد تشبه أحالم الذهانیین، وهذا راجع لضعف الجهاز الرقابي لدیهم، ویصاب بهذا النوع من الربو فئة 

أن العامل العضوي المحدث للربو یكون ثانویا، أي غالبا ما تكون قلیلة من األشخاص، كما

االختبارات سلبیة.

وهذا النوع یندرج ضمنه غالبیة مرضى الربو، وتتراوح فیه شخصیة المریض الربو المتراوح:-ب

بین الهستیریا وبین العصاب السلوكي، وتكون أحالمهم بین الفظة واألحالم ذات الطابع الهستیري أي 

نه یرى األشیاء في الحلم قبل رؤیتها في الواقع، ویرى البروفسور مارتي أن هذه الفئة تضم أله یهیأ

.من إجمالي حاالت الربو%65أغلبیة المرضى بحیث تشكل 

: ویضم المرضى الذین یعانون نقصا في تنظیم وظائفهم النفسیة، بحیث الربو الطبائعي- ج

كالقدرة على التفكیر والوعي بالذات واآلخرین وغیرها...تنخفض هذه الوظائف لدى مریض الربو 

ویهیمن على هذه الفئة العصاب الطبائعي، بحیث یؤدي بهم في البدایة إلى سوء التعقیل بحیث 

یواجه المریض صعوبة في مواجهة الواقع وتحمله، مما یؤدي إلى حاالت انهیاریه غامضة، وتظهر 

تجسد الصراع النفسي من خالل تفریغات نفسیة ذات طابع نوبات الربو في حاالت سوء التعقیل ل

نكوصي، وعالج هذه الحاالت تكون من خالل تحلیل األحالم للوصول إلى أسباب النكوص األودیبي.

جسدي هو عجزه في تحدید نمط سلوكي معین مؤدي - وما یعاب على هذا التقسیم النفس

رى كاإلصابة باألمراض االنسدادیة للشرایین لإلصابة بالربو كما هو الحال في بعض األمراض األخ

)140،ص128،127ص،احمد محمد النابلسيالقلبیة. (
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ا/ العوامل المساعدة في حدوث الربو:خامس
تداخلت وتعددت األسباب والعوامل المؤدیة لحدوث الربو فمنها ما هو وراثي ومنها ما هو 

حساسي تدخل فیه مهیجات حساسیة یتعرض لها الفرد سواء كانت غبار أو مواد كیمیائیة أو حتى 

غذائي، وعلیه حاولنا أن نحصر مجموعة من األسباب والعوامل التي  قد تكون هي العامل الرئیسي 

حدوث هذا المرض لدى الفرد.في 

عامل االستعداد الوراثي:.1

من المعروف أن الحساسیة والربو یتواجدان في شكل عائلي أي متوارثان لدى األفراد، حیث 

یحدث الربو الذي یبدأ في الطفولة عادة لدى األشخاص ذو الحساسیة المفرطة خصوصا عند التعرض 

تلف عن هؤالء المرضى الذین یصیبهم الربو عند البلوغ لعوامل مساعدة ومهیجة للحساسیة، وهذا یخ

الغیر تأتبیین أي ال یعانون من الحساسیة وهذا ما یطلق علیه ربو داخلي المنشأ أو الربو ذو البدایة 

المتأخرة، ویكون معدل انتشار الربو أعلى لدى أقرباء الدرجة األولى لمرضى الربو إذا ما قورن بأقرباء 

(المرضى غیر الربو  ،دیفدسون یین، ولكن ال تزال المورثات المساهمة في الربو غیر محددة بدقة. 

)68ص،2005

ویمكن اعتبار االستعداد الوراثي  ثانویا ذو داللة على اإلصابة بالربو الخارجي، ویكون هذا 

ة هیام رزق و معصومالعامل أقل تأثیرا على المرضى الذین ال ینتج الربو عندهم عن أسباب أخرى. (

)28ص،عالمة

محیطیة: العوامل ال.2

إن للعوامل المحیطیة دورا في حدوث المرضیة للربو وهذا ما أثبتته دراسات على السكان الذین 

هاجروا من مكان آلخر، حیث تبین أن االنتقال من المجتمعات الغیر متقدمة إلى المجتمعات المدنیة 

مع حدوث الربو.الحدیثة المتقدمة اقتصادیا كان بشكل خاص مرافقا 

ومن بین العوامل أیضا المحیطیة نجد: 

یكون المحیط داخل المنزل سببا هاما في حدوث األمرضیة خصوصا عوامل محیطیة منزلیة:-أ

عند األطفال فالتعرض للمؤرجات بشكل مبكر من الحیاة یعد سببا في حدوث الحساسیة، وكذا عث 

في الحیوانات األلیفة كالكالب والقطط، وكذا مضادات الغبار المنزلي والسجاد واألثاث، وكذا نجدها 

الحشرات، كما تعد الملوثات كثاني أوكیسد األزوت بتركیز عالي داخل المنازل التي تحتوي على مواقد 

مفتوحة كلها عوامل مساعدة على حدوث مرض الربو لدى األفراد.

لقد أثبتت الدراسات التجریبیة السكانیة أن ثاني أوكسید اآلزوت عوامل محیطیة خارجیة:- ب

وثاني أكسید الكبریت والجزیئات المحمولة في الهواء تفاقم من أعراض الربو، وكلها ناتجة عن 

محركات السیارات والمصانع المنتشرة داخل المدن التي تعتمد على احتراق الوقود، ویتفاعل ثاني 
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الشمس واألكسجین بتفاعل كیمیائي ضوئي األزون، أما ثاني أكسید الكبریت أوكسید اآلزوت مع ضوء 

فینبعث من احتراق الوقود العضوي والمنبعث من السیارات التي تستعمل المازوت وهذا ما یساعد على 

تلوث الجو، كما یعد غبار طلع األعشاب والزهور احد مسببات الحساسیة لدى بعض األفراد ما یؤدي 

بالربو.إلى إصابتهم

یمكن للعدید من العوامل المصادفة لجو العمل ومكان العمل أن تحدث عامل محیط العمل:-ج

ربوا مهنیا كغبار الخشب ومقالع الحجارة وغیرها من أماكن العمل التي تحتوي على جو ملوث. وعادة 

ة وذرات الغبار ما تمثل المهن مكانا مهیئا للربو وذلك بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من خالل األترب

)69.68دیفدسون ،ص ص (باختالف أحجامها وكثافتها.

تعددت وتنوعت العوامل المساهمة في حدوث مرض الربو ومنها العوامل العوامل النفسیة:- د

النفسیة، وهذا ما أثبتته مختلف الدراسات التي تناولت العالقة بینهما، فاالنفعال الزائد والضغط النفسي 

الربو وتتسبب في حدوثها. غیر انه ال وغیرها من المظاهر النفسیة والسلوكیة كفیلة بأن تفجر نوبة 

)69ص،دیفدسون دلیل علمي یثبت أن الربویین مضطربین نفسیا. (یوجد

الربو لدى بعض األفراد، نوباتإحداثیلعب تغیر المناخ دورا هاما في عامل المناخ والبرد:- ه

بارد ویصاحب هذا التغیر ضیق حاد في إلىوخصوصا في فصل الشتاء حیث یتغیر الجو من دافئ 

،حسین منیر(المجاري التنفسیة مما یؤدي في الحاالت المتوسطة والحادة إلى حدوث نوبات ربویة.

2007(

: یمكن لمضادات المستقبالت األدرینالینیة أن تحدث انقباضا قصبیا حتى عندما عامل األدویة-و

نبها لدى مرضى الربو، كما یحدث االنقباض تعطى بشكل قطرات للعین، ولهذا السبب ینبغي تج

من المرضى المصابین بالربو عندما یتناولون السالیسیالت كاألسبرین أو %10القصبي في ما یقارب 

األدویة المضادة لاللتهاب غیر الستیروئیدیة.

إن األخماج الفیروسیة والجرثومیة التي تصیب الجهاز التنفسي  تحدث األخماج التنفسیة:- ز

زیادة عابرة في ارتكاسیة الطرق الهوائیة لدى مرضى الربو اذ تكون الفیروسات بشكل خاص سببا في 

حدوث نوبات الربو.

: یعد التدخین خالل فترة الحمل خطرا یزید من احتمالیة حدوث مرض الربو خصوصا التدخین-ح

رة الطفولة، كما أن التدخین السلبي یعد سببا في تفاقم المرض وزیادة حدة النوبات لدى المصابین في فت

)70ص،دیفدسون بالربو. (

) أن الربو عند البالغین یمكن أن یكون 1968سنة منذ (40كما أثبتت دراسة استرالیا دامت 

)2/09/2006،هیئة الطاقة الذریة السوریةنتیجة لتدخین األم. (
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ومن وجهة نظر الماكروبیوتیك، فالسبب الرئیسي لنوبات الربو تتمثل في اإلفراط في استهالك 

أطعمة ومشروبات شدیدة المیل للین السیما األطعمة المسببة لتكوین المخاط كالحلیب ومشتقاته، وكذا 

تناول األطعمة الغنیة بالسكر المكرر، وعدم وجود صودیوم كافي في الجسم، كما أن اإلكثار من

المشروبات السكریة یجعل األغشیة المخاطیة في الحنجرة تتمدد، فال یستطیع المخاط أن یمر بسهولة 

)32ص،ما یتبع ذلك تشنجات وتقلصات في القصبات الهوائیة. (حبیبة مطیوط

دراج مجموعة من األسباب والعوامل والتي من شانها أن تجعل فردا ما أكثر عرضة اكما یمكن 

لإلصابة بالربو وهي : 

النفسي للشخص- عدم الثبات أي قابلیة اختالل التنظیم العصبي·

وجود عالئم األرضیة المتحسسة، لدى الفرد أو أحد أفراد أسرته،  كصداع الشقیقة مثال·

انتظام الحیض أو اضطراب الغدة الدرقیة.وجود اضطرابات غددیة كعدم ·

)120ص،2007،ظواهر مرضیة مزمنة على صعید الرئتین. (محمد أحمد النابلسي·

التفاعل المناعي في الشخص الطبیعي والمتحسس(المصاب بالربو):.3

حیث یبین المخطط التالي الكیفیة عمل الجهاز المناعي في حالة الشخص المریض بالربو 

والشخص الطبیعي

الشخص الطبیعي:- أ

) مخطط یبین عمل الجهاز المناعي لدى الشخص العادي03الشكل رقم (

الشخص المتحسس(مریض الربو)- ب

) مخطط یبین عمل الجهاز المناعي لدى الشخص المتحسس(الربو)04الشكل رقم(

مسببات الحساسیة  یعتبرھا الجھاز المناعي 
غیر مضرة وعادیة  عدم تفاعل وعدم ظھور 

أعراض الحساسیة

مسببات الحساسیة  یعتبرھا جھاز المناعة 
مضرة وغیر عادیة

ینتج جھاز المناعة أجسام 
-مضادة E بروتین

افراز مواد كیمائیة 
ز سایتوكاین+كالھستامین

تقلص عضالت 
ضیق في الشعب +الرئتین

تمدد في +الھوائیة
الشعیرات

أعراض الربو 
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والنوبات الربویةسا/ أعراض الربوساد

أعراض الربو:.1

مریض إلى آخر، فقد یكون الربو متقطع مع نوبات خفیفة إن أعراض الربو یمكن أن تختلف من 

ویكون سببها عدوى فیروسیة إصابات الجهاز التنفسي أو من ،وقد تكون نوبات شدیدة تتطلب عالج

قبل مثیرات الحساسیة، كما قد یكون الربو موسمي كالربو الذي یكون في فصل الصیف. وغالبا ما 

)K.Fan chung ;Ian Adcock, p4(اللیل.تكون نوبات الربو خالل 

و تظهر لدى مریض الربو عند حدوث النوبة مجموعة من األعراض قد تحدث مع بعضها 

البعض أو تحدث واحدة دون األخرى وهي:

الشعور باألزیز مع اضطراب تنفسي أو بدونه.·

خروج بلغم أثناء السعال.·

ضیق بمنأى عن العارضین اإلحساس بضیق تنفسي مصحوب بأزیز وسعال، وقد یحدث هذا ال·

األخریین (السعال واألزیز)

انطباق الصدر، وهي حالة دالة على اإلصابة بالربو، یشعر بها المصاب دون أن یأبه لما قد 

هیام تخلفه من أعراض مرضیة تدل أحیانا على أمراض القلب، إن لم تدل على اإلصابة بالربو. (

)49ص،رزق

وأعراض الربو تشمل أیضا ضیقا في الصدر وٕاحساسا باالختناق مما یجعل وظیفة التنفس 

صعبة خصوصا إخراج الهواء، مما یجعل الفرد في حالة رعب ما یسبب تعرقا وبروز أوردة الرقبة ، 

واحمرار في الوجه، أو شحوبا، وتحدث هذه النوبات في اللیل أو في الصباح الباكر وتستمر من بضع 

ائق إلى ساعات، فبعد تراجع اللهاث الحاد یبدأ المصاب بالسعال، الذي یترافق مع المخاط الكثیف، دق

ومع هدوء السعال تبدأ النوبة بالزوال، وفي حال لم یتمكن المخاط من المرور عبر الحنجرة قد یصاب 

المریض بنوبات تشنج وتقلص قد تكون قاتلة في بعض األحیان.

تكون لیلیة وقد تكون خفیفة أو عنیفة كما قد تقصر مدتها أو تستمر هذه األعراض غالبا ما

)32ص،حبیبة مطیوطلیوم أو أكثر. (
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األخرى:التنفسیةالربو وبعض األمراض.2

قد تتشابه أعراض الربو مع بعض األمراض األخرى، كأمراض القلب مثال والجدول التالي یبین 

األمراض ومدى شیوع األعراض.

ضیق في الصدرالسعالانقطاع النفسفي التنفسالصفیرالتشخیص
*************الربو

***********التهاب القصبات
*********النفاخ الرئوي

**********التوسع القصیبي
********الذبحة الصدریة

**********قصور القلب
*األعراض ال تظهر دائما 

تظهر األعراض** یمكن أن 

***األعراض تظهر غالبا

****األعراض تظهر دائما تقریبا

)30ص ،جون آیرس () أعراض الربو وبعض األمراض المشابهة01الجدول رقم(

أنواع النوبات الربویة: .3

ولقد حددت أعراضها مرة في األسبوع مع حدة قصیرة قد تدوم نوبات ربویة متقطعة خفیفة:-أ

من مستوى التنفس %80بعض الساعات إلى بعض األیام. حیث تبلغ ذروة التدفق في حالة النوبة 

عند االشتداد.%20وتبلغ 

وتظهر األعراض یومیا ألكثر من مرة في األسبوع. كما تؤثر على نوبات ربویة ثابتة خفیفة:- ب

في حالة %70النوم والحركة، وتحدث األعراض أكثر من  مرتین في الشهر. وتبلغ ذروة التدفق 

من مستوى التنفس.%80النوبة، 

م وتظهر األعراض كل یوم وتزداد أثناء النشاط والنوم، كما تتفاقنوبات ربویة ثابتة متوسطة: -ج

حدة األعراض اللیلیة مرة في األسبوع كما یستعین المریض باألدویة الموسعة للقصبات الهوائیة. وتبلغ 

.%80عند مستوى التنفس %60ذروة التدفق 

: وتتمیز أعراضه بالدیمومة، والظهور لیال فیقل نشاطه الحركي. نوبات ربویة  ثابتة حادة- د

)34ص،دجلة بوشارب(%60د مستوى التنفس في حالة النوبة عن%30وتفوق ذروة التدفق 
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: لقد حاولت العدید من الدراسات أن تحدد شخصیة مریض المعاش النفسي لمریض الربو.4

ن بین دارسي شخصیة مریض الربو من الوجهة مو ،الربو وتنوعت هذه الدراسات بین النفسیة والتحلیلیة

.)1957( ،Kourilsky)1960(Nemetz)، و Knapp)1957النفسیة نجد 

)، Dunbar)1938( ،French)1941أما الباحثین التحلیلین فنجد من بینهم 

Genndrot)1963 ،(Ralmbault)1959 ،(Marty)1981 .(

ولقد حاول جمیع الباحثین تحدید معالم شخصیة المصاب بالربو ولكن لم یستطیعوا أن یحددوا 

شخصیة ممیزة لمریض الربو، ولكن توصلوا إلى تحدید مجموعة من سمات طبائعیة لمریض الربو 

ونذكر منها: 

الحاجة الماسة للشعور باألمان العاطفي كالحب والحنان والخوف من فقدانها.·

العالئم العصابیة المشتركة بین مرضى الربووجود بعض·

القلق البالغ الذي یزید في فترات النوبات.·

الشعور بالتبعیة خاصة باألم أو بدیلها.·

مظاهر لتعویض الشعور بعدم األمان العاطفي كالقسوة أو المبالغة أو العدائیة...·

الطموح الذي یتعدى اإلمكانیات الموضوعیة للمریض. ·

)126،127ص،2007لنابلسي، محمد أحمد ا(

" تطرق إلى المعاش النفسي لمریض الربو فیرى بأن مریض الربو یتمیز اسعادي فارسونجد "

بشخصیة تحمل مالمح متضادة، فهو دائم الطلب للحنان واالهتمام وفي نفس الوقت یحمل مظاهر 

" محبط ودائم جاكسجرمانو "سبیتز"العنف واإلحباط ویظهر إفراط في الشهیة، فهو بحسب أعمال "

القلق من الهجران واالنفصال وهذا راجع إلى عالقته بأمه وانفصاله عنها في أوائل حیاته، وهذا ما 

)146اسعادي فارس، ص (یفسر عدم شعوره باألمن والطمأنینة. 
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ا/ تشخیص الربو: سابع
:ا نجدربو لدى البالغین بعدة طرق وأولهیتم تشخیص ال

أول مرحلة في عملیة التشخیص، وهذا للوقوف على سبب التحسس ووضع :العیادیةالمقابلة .1

قائمة بالمهیجات ومسببات الحساسیة لدى الشخص، وتكون المقابلة مع الشخص من طرف 

الطبیب المختص ومن بین األسئلة التي یطرحها الطبیب للمریض حول:

(منذ متى ظهرت األعراض ألول •  مرة، كیف و متى كانت تحدث تاریخ حدوث األعراض 

األعراض، هل تستطیع تحدید أیة عوامل مثیرة تسبب التهیج؟)

تاریخ الحساسیة في العائلة (هل هناك أحد من األقارب یعاني من الحساسیة) أو في المریض • 

نفسه (حساسیة خالل مرحلة الطفولة)

لى الطقس)البیئة العامة المحیطة بالمریض (ظروف العیش و العمل إضافة إ• 

تفاصیل حول عادات المریض و طریقة حیاته (في البیت، العمل، حیوانات ألیفة و عادات • 

األكل)

النشاطات (الوظیفة، أوقات الفراغ)• 

كما یمكن أن یتطلب األمر أكثر من استشارة واحدة للحصول على جمیع المعلومات المطلوبة.

اختبار وظائف الجهاز التنفسي:.2

لفحص ضروریا لقیاس مدى اضطراب التنفس. یتألف هذا الفحص من تحلیل حیث یعد هذا ا

، و یكون من الضروري في بعض " Flow Volume Curve Analysisمنحنى حجم التنفس "

الحاالت قیاس المقاومة في الشعب الهوائیة عن طریق فحص تخطیط التحجم 

"Plethysmography."

قیاس ذروة التنفس أو معدل الجریان األعظمي، من خالل أداةویتم قیاس التنفس باستخدام 

). یجب PFلیتر لكل دقیقة (-مراقبة الربو في المنزل أو في عیادة الطبیب. وتقوم بقیاس ذروة التنفس

) مما یستدعي الذهاب الى الطبیب فورا أو االتصال PFتوخي الحذر في حالة انخفاض مؤشر (

كمؤشر ممتاز لمعرفة مدى ثبات وضع االصابة بالربو.) PFبالطوارئ. وتعد متابعة قیم (

اختبار وخز الجلد:.3

یتم وضع الئحة من المحسسات التي قد تكون مسؤولة عن حدوث األعراض لتضییق النطاق 

للفحص.
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و الهدف من فحص الجلد هو محاولة إلعادة حدوث األعراض التحسسیة في منطقة صغیرة 

"فرط حساسیة فوریة" من خالل وضع نقطة تحتوي على على جلد المریض و التي تكون بشكل 

المحسس المشتبه به على السطح الداخلي للذراع أو على ظهر المریض، و من ثم یتم وخز النقطة 

لتخترق الجلد و تسمح للمحسس بالوصول إلى األدمة لتسبب التحسس، ویتم مالحظة التحسس بعد 

مرار في الجلد یشبه قرصة البعوضة یصاحبها دقیقة حیث یحدث رد فعل تحسسي یؤدي إلى اح20

تورم و حكة، ویتم تقییم حدة رد الفعل التحسسي بالمقارنة مع رد الفعل الذي حدث نتیجة وخز الشاهد، 

وتعد هذه التقنیة سریعة و غیر مؤلمة و هو من أكثر الطرق شیوعا.

فحص الدم:.4

سلبیة و لكن بوجود أعراض، یطلب عند تعذر تفسیر نتائج فحص الجلد أو عندما تكون النتائج

األخصائي إجراء فحص دم. یقوم فحص الدم بالتعرف على األجسام المضادة التي تمكنه من التعرف 

على المحسس المسبب لألعراض.

فحوصات استثارة أعراض التحسس غیر المحددة:.5

عن یمكن هذا الفحص األخصائي من قیاس فرط التحسس في الشعب الهوائیة غیر المحدد

طریق استنشاق المیثاكولین. 

فحوصات استثارة أعراض التحسس المحددة:.6

یمكن إجراء اختبار استثارة أعراض التحسس حساسیة الشعب الهوائیة في حالة وجود تعارض 

بین االختبارات السریریة و فحوص الدم.
http://www.stallergenes-me .com /en / un

derstandingallergies/allergicasthma/diagnosis.html.11.9.2014)
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ا/ الوقایة و العالج:ثامن
وتتم التدابیر الوقائیة من خالل:التدابیر الوقائیة.1

ویتضمن فهم المریض لطبیعة الربو والمهارات العملیة والضروریة لتحكم في تثقیف المریض:-أ

المرض بنجاح واتخاذ اإلجراءات المناسبة في حالة تدهور حالته، وأن یدرك المریض الفروقات بین 

أنواع العالجات الوقائیة منها  كمضادات االلتهاب والمسكنة كالموسعات القصبیة وكیفیة استخدام 

ویة والعالجات. كما تقلل من الحاجة للعنایة الطبیة االسعافیة وتؤدي إلى نوعیة حیاة مختلف األد

أفضل.

: من خالل اتخاذ إجراءات للوقایة من التعرض للمؤرج أو إنقاص تجنب العوامل المسببة للربو- ب

)76ص،دیفدسون هذا التعرض عندما یكون ذلك ممكنا مثل تجنب لمس الحیوانات األلیفة. (

یمكن تجنب حدوث أزمات الربو من خالل:كما 

المحافظة على نظافة المنزل من الفطریات وتنظیف الحمامات بمواد مطهرة ومضادة للتعفن.·

تجنب تربیة الحیوانات األلیفة والطیور داخل المنزل مثل القطط والكالب والدواجن..·

عدم التدخین داخل المنزل.·

باألخشاب أو بالفحم في فصل الشتاء لما ینبعث منها من تجنب استعمال المدفأة التي توقد ·

دخان مضر بالشعب الهوائیة.

تجنب التعرض للمواد المسببة والمهیجة للحساسیة كاألتربة والغبار والروائح القویة..·

تجنب اإلصابة بالزكام والتهابات الجهاز التنفسي العلوي وتجنب األشخاص المصابین بالزكام.·

ة بانتظام كما یوصي علیها الطبیب. وٕاعالمه للمریض عن المواد التي تسبب استخدام األدوی·

)39ص،خلیفة عبد المقصود زایدله الحساسیة لتجنبها. (

:العالج .2

تتباین مواقف األطباء والباحثین تباینا كبیرا وواضحا في عالج الربو، منهم من یؤید العالج 

یؤید العالج النفسي ومنهم من له مواقف اعتدالیة توافقیة الدوائي وال یقبل العالج النفسي، ومنهم من 

بین العالجین وتدعو للعالج النفسي عند عجز العالج الدوائي في التحكم بالمرض أو الحد من نوباته.

: یختلف العالج الدوائي للربو من حالة إلى أخرى بحسب نوع العالج الطبي الدوائي للربو- أ

یختلف بحسب تواتر النوبات الربویة ومن خالل الجدول التالي سیتم الربو وكذا شكله العیادي . كما

تقسیم الربو إلى األشكال العیادیة التالیة:  
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نوبات متكررةنوبات نادرة

تیوفیلین حبوب مع/ أو مثیرات الودي عن 

طریق الفم 

وفي حالة عدم االستجابة تیوفیلین حبوب أو 

مثیرات الودي عن طریق الرذاذ.

عالج وقائي بـ : 

موسعات الشعب الهوائیة بشكل متقطع + 

الكرومولین.

وفي حالة عدم االستجابة تیوفیلین حبوب لمدة 

طویلة + مثیرات الودي رذاذ.

ربو متطورربو مزمن

كرومولین مع موسعات الشعب الهوائیة+ 

التیوفیلین.

وفي حالة عدم االستجابة بیكلومیتازون عن 

تیوفیلین حبوب +مثیرات الودي طریق الرذاذ+ 

رذاذ.

الكورتیزون حبوب بشكل متقطع+ 

بیكلومیتازون رذاذ لفترات طویلة +موسعات 

الشعب الهوائیة +وتیوفیلین.

وفي حال عدم االستجابة هورمونات الستیروبید 

لفترات طویلة + بیكلومیتازون رذاذ + تیوفیلین 

حبوب+ مثیرات الودي رذاذ.

)122ص،2007،(محمد أحمد النابلسيالعالج الدوائيرورةسی)02جدول رقم (

العالج النفسي للربو:-ب

لقد أشارت التجارب األمریكیة الحدیثة إلى ضرورة أخذ الحیطة في تحدید األسباب المؤدیة إلى 

الربو وفي الطرق المتبعة لعالج، كما أكدت على ضرورة مالزمة العالج الطبي للعالج النفسي. ومن 

بین طرق العالج النفسي نجد: 

في الجسم بشكل متوازن والى إزالة تؤدي تقنیة االسترخاء إلى إعادة توزیع الطاقةاالسترخاء:.1

التشنجات العضلیة التي تتركز في صدر عند مریض الربو، كما تشیر األبحاث إلى أم االسترخاء 

یؤدي إلى إفراز مادة األدرینالین مما یقلل من االنفعال النفسي على الصعید الجسدي، كما تتطلب هذه 

الخارجي مما یخلصه من آثار الصراعات المهارة تركیز المریض على جسده بمعزل عن العالم

)79ص،1988،محمد أحمد النابلسيالنفسیة. (

–للطب النفس مارتيویرتكز هذا العالج على مبادئ مدرسة العالج التحلیلي النفسي: .2

الجسدي لمریض الربو على تجربته الواسعة، ویرى أن –في العالج النفسي مارتيجسدي، ولقد اعتمد 

أحالم مریض الربو وحیاته الحلمیة تنتمي إلى أحد األنماط التالیة: 

غیاب األحالم، وقد ینشأ عن نسیان المریض أو عن سوء تنظیم ما قبل الوعي.·
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المهنیة األحالم التكراریة، بحیث األحالم العملیاتیة، بحیث یحلم المریض أحالما تعكس حیاته ·

تتكرر األحالم في شكلها وفي فكرتها.

األحالم الفظة، بحیث یحلم المریض أحالما تعكس عدائیته ورغبته بالتسلط بشكل متطرف أي ·

بدون رقابة.

على تشجیع األحالم لدى المریض ومساعدته على تذكرها وروایتها، ویساعد مارتيویؤكد 

ظهور األحالم أو زیادتها ، ویجب أن ینتبه المعالج إلى احتمال حدوث نكسات العالج النفسي على 

أثناء العالج، كما یجب أن یتحرى أسباب حدوثها كالصدمات العاطفیة أثناء فترة العالج. كما أن زیادة 

األحالم وكذلك غنى محتواها یعكس التحسن على مستوى الوظیفي لما قبل الوعي. فمن خالل هذه 

یستطیع المعالج أن یحدد المسارات النكوصیة للمریض، مبرزا عناصر الصراع األساسي األحالم 

الجسدي، وعند تحدید هذه النقاط یستطیع المعالج مساعدة -الكامن خلف اضطراب التوازن النفسي

ن إفمارتيالمریض على النكوص دون أن یؤدي به إلى التجسید وبالتالي إلى النوبة. وعلى حسب 

-األودیبیة في صراعات المریض هو دور أساسي والمسؤول عن اختالل التنظیم النفسيدور العقد 

)139-138ص ص 1988،محمد أحمد النابلسيالجسدي والى حالة الربو بشكل أدق. (

مریض الربو یعاني من الجانب العالئقي خصوصا عالقته أن بما العالج النفسي العائلي:.3

بأمه في مرحلة الطفولة ما یؤثر علیه في مرحلة الرشد، وهنا یتدخل المعالج بشكل ایجابي من خالل 

)80ص،1988،محمد أحمد النابلسي(العالج األسري بهدف إصالح العالقات في الجهاز األسري. 

الفصل:اتمةخ
ه غیر مهدد أنوفي األخیر یمكن أن نخلص إلى أن الربو هو مرض شائع قد یعتبره البعض 

ة إذا لم تكون خطة عالجیة ووقائی،للحیاة بصورة كبیرة ولكنه مرض مزمن وقد یتطور عبر الزمن

فال یمكن االستهانة به أو ،مالئمة یتبعها المریض مما قد یسبب الوفاة خصوصا في األزمات الحادة

اهله، فالمریض في حالة النوبة الربویة أشبه بالغریق الذي یتخبط في المیاه منتظرا العالج المالئم تج

للخروج من األزمة.
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تمهید: 

اولنـــــا حمـــــن خـــــالل مـــــا تـــــم تناولـــــه فـــــي الفصـــــول الســـــابقة والمتعلقـــــة بالشـــــق التمهیـــــدي والنظـــــري، 

وأهــــــم ككـــــل مــــــن خـــــالل إبــــــراز أهـــــم المفــــــاهیم المتعلقـــــة بمتغیــــــرات الدراســـــة أن نبـــــرز أهمیـــــة الدراســــــة  

ومــــــا یحـــــــیط بهــــــذین المفهـــــــومین مــــــن خصـــــــائص النظریــــــات التــــــي تطرقـــــــت لمفهــــــومي الجلـــــــد والربــــــو

نعـــــرف بـــــه عـــــن مـــــنهج  الدراســـــة ممیـــــزات ارتأینـــــا أن یشـــــمل هـــــذا الفصـــــل مـــــن الدراســـــة شـــــقا منهجیـــــا

والمــــــراد بهــــــا ،وكـــــذا االختبــــــارات المطبقــــــة علـــــیهم،واألدوات المســـــتخدمة فــــــي جمـــــع بیانــــــات الحــــــاالت

ـــــى المـــــنهج المتبـــــع فـــــي دراســـــتنا یمو، الدراســـــةالتأكـــــد مـــــن فرضـــــیات كـــــن التطـــــرق إلـــــى قبـــــل تطرقنـــــا إل

الكشــــــف عــــــن إلــــــى هــــــو الطریــــــق المؤدیــــــة یعــــــرف المــــــنهج علــــــى أنــــــه: حیــــــث ،تعریــــــف المــــــنهج كلــــــل

الحقیقــــة فــــي العلـــــوم، بواســــطة طائفـــــة مــــن القواعـــــد العامــــة، والتــــي تهـــــیمن علــــى ســـــیر العقــــل، وتحـــــدد 

)51،ص2014نتیجة معلومة"(محمد بابا عمي ،إلىعملیاته، حتى یصل 

ــــى أنــــه "الطریــــق التــــي یتبعهــــا الباحــــث فــــي دراســــة الظــــاهرة وتفســــیرها  كمــــا یعــــرف مــــنهج البحــــث عل

ووصـــــــفها والـــــــتحكم فیهـــــــا والتنبـــــــؤ بهـــــــا ویتضـــــــمن المـــــــنهج مـــــــا یســـــــتخدمه الباحـــــــث مـــــــن آالت وأدوات 

)19ص،".(عبد الرحمن العیسويومعدات مختلفة

إتمـــامألجـــلعلـــى أنـــه "االتجـــاه الـــذي یختـــاره الباحـــث بوســـنة زهیـــر عبـــد الـــوافيكمـــا یعرفـــه األســـتاذ 

)8ص، بحثه، فهو مجموعة الطرق والتقنیات التي تقود الطریقة العلمیة". (بوسنة عبد الوافي

v: الهــــــدف األساســــــي مــــــن هــــــذه الدراســــــة هــــــو الكشــــــف عــــــن إنالتــــــذكیر بأهــــــداف الدراســــــة

ـــــوفـــــي شخصـــــالنفســـــیةابـــــرز الجوانـــــب االیجابیـــــة والتـــــي تســـــاعدهم ، یة الراشـــــدین المصـــــابین بـــــداء الرب

أهــــم كمــــا تهــــدف أیضــــا إلــــى إمكانیــــة تــــدعیم وتجــــاوز أزماتــــه المتكــــررة،علــــى تحمــــل مشــــقة المــــرض 

ـــــدیهم وتعزیزهـــــا أكثـــــر ویمكـــــن أن نلخـــــص مجموعـــــة األهـــــداف فـــــي ، المؤشـــــرات الدالـــــة علـــــى الجلـــــد ل

النقاط التالیة:

التركیز على بعض الجوانب االیجابیة في شخصیة الراشدین المصابین بداء الربو.·

الكشـــــف عـــــن أهـــــم مؤشـــــرات الجلـــــد ودورهـــــا  فـــــي بنـــــاء شخصـــــیة الراشـــــدین المصـــــابین بـــــداء ·

الربو  .

بالصـــــــحة النفســـــــیة فــــــتح مجـــــــال أكثـــــــر للبـــــــاحثین للتطـــــــرق إلــــــى متغیـــــــرات أخـــــــرى ذات صـــــــلة·

مــــــــن شـــــــأنها مســــــــاعدة األشــــــــخاص علــــــــى و التــــــــي عامـــــــة والمناعــــــــة النفســــــــیة بالخصـــــــوص، 

.تجاوز مختلف المحن دون انكسار أو تصدع في شخصیاتهم

ــــــــــاییس · ــــــــــق بعــــــــــض المق ــــــــــارات تطبی بروفیــــــــــل المتعلقــــــــــة بالشخصــــــــــیة للكشــــــــــف عــــــــــن واالختب

و.بأهم مؤشرات الجلد عند الراشدین المصابین بداء الر الشخصیة وعن 
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الدراسة االستطالعیة إجراءات أوال /

منهج الدراسة االستطالعیة:.1

المراحـــــل التـــــي یمـــــر بهـــــا البحـــــث العلمـــــي، فهـــــي التـــــي تعطینـــــا نظـــــرة أهـــــمالدراســـــة االســـــتطالعیة مـــــن 

داخلیــــــة علــــــى مجتمــــــع الدراســــــة وبالتــــــالي تســــــمح لنــــــا باختبــــــار بعــــــض أدوات جمــــــع البیانــــــات لمعرفــــــة 

مـــــدى نجاعتهـــــا وتمكنهـــــا مـــــن جمـــــع أكبـــــر عـــــدد مـــــن المعلومـــــات والبیانـــــات عـــــن الحـــــاالت والعینـــــات، 

حیــــث یقــــوم المــــنهج علــــى . الكمــــيســــتطالعیة هــــو المــــنهجن المــــنهج المتبــــع فــــي دراســــتنا االإوعلیــــه فــــ

ــــــة كمیــــــة ونوعیــــــة فــــــي فتــــــرة زمنیــــــة محــــــددة أو عــــــدة  رصــــــد ومتابعــــــة دقیقــــــة لظــــــاهرة أو حــــــدث بطریق

ـــــرات ، وهـــــذا مـــــن أجـــــل التعـــــرف أكثـــــر علـــــى الظـــــاهرة ورصـــــدها مـــــن حیـــــث المحتـــــوى والمضـــــمون  فت

،ربحـــــــي مصـــــــطفى علیـــــــاننتـــــــائج وتعمیمـــــــات تســـــــاعد فـــــــي فهـــــــم الواقـــــــع وتطـــــــویره.( إلـــــــىوالوصـــــــول 

)43ص،2000،عثمان محمد غنیم

كمــــا عرفهـــــا شــــوقي ضـــــیف فــــي معجمـــــه لعلـــــم الــــنفس والتربیـــــة علــــى أنهـــــا "دراســــة تجریبیـــــة أولیـــــة 

ــــــــى عینــــــــة صــــــــغیرة قبــــــــل قیامــــــــه ببحثــــــــه، بهــــــــدف اختیــــــــار أســــــــالیب البحــــــــث  یقــــــــوم بهــــــــا الباحــــــــث عل

)79ص،1984،وأدواته"(شوقي ضیف

ضـــــرورة البحثیــــــة لتـــــم اختیـــــار طریقــــــة معاینـــــة كـــــرة الـــــثلج وهـــــذا لعینـــــة الدراســـــة االســـــتطالعیة: .2

تقـــــوم هـــــذه العینــــة علـــــى اختیـــــار فـــــرد معــــین وبنـــــاءا علـــــى مـــــا ولمــــا لهـــــذه الطریقـــــة مـــــن مزایــــا، حیـــــث

یقدمـــــــه هـــــــذا الفـــــــرد مـــــــن معلومـــــــات تخـــــــص موضـــــــوع الدراســـــــة مـــــــن خاللـــــــه یقـــــــوم الباحـــــــث باختیـــــــار 

قــــــد یعطــــــي معلومــــــات أكثــــــر أو یؤكــــــد مــــــا ســــــلف مــــــن المعلومــــــات وســــــمیت الشـــــخص الثــــــاني والــــــذي

أیضـــــا بعینـــــة الكـــــرة الثلجیـــــة حیـــــث یعتبـــــر الفـــــرد األول النقطـــــة التـــــي ســـــیبدأ حولهـــــا التكیـــــف الكتمـــــال 

)148. ص2000الكرة أي اكتمال العینة.(ربحي علیان .عثمان محمد غنیم:

ــــــة بدراســــــة :. أدوات الدراســــــة االســــــتطالعیة3 الحكــــــیم "اســــــتطالعیة شــــــملت مستشــــــفى قامــــــت الباحث

،  فـــــي والیـــــة بســـــكرة ســـــعدان  وكـــــذا مؤسســـــة القطـــــاع الصـــــحي بالعالیـــــة وزیـــــارة لعـــــدة عیـــــادات خاصـــــة

ـــــع اســـــتمارة معاینـــــةومـــــن خـــــالل اســـــتخدام  ـــــى المرضـــــى كـــــرة الـــــثلج تـــــم توزی ـــــور شـــــملت عل ســـــلم كون

ــــــــة علــــــــى معلومــــــــات تخــــــــص المــــــــرض وكــــــــذا خاصــــــــة ودافیدســــــــون  للجلــــــــد، كمــــــــا تحصــــــــلت الباحث

النفســـــــانیین بالمؤسســـــــات األخصـــــــائیینبالمرضـــــــى مـــــــن خـــــــالل االتصـــــــال باألطبـــــــاء المشـــــــرفین وكـــــــذا 

، ومــــن جهــــة أخــــرى تــــم توزیــــع االســــتمارة علــــى المرضــــى عــــن هــــذا مــــن جهــــةالصــــحیة الســــالفة الــــذكر

بـــــر كــــــم مــــــن رصــــــد أكلوذلــــــك ،اعي فیســـــبوكطریـــــق االنترنــــــت مـــــن خــــــالل شــــــبكة التواصـــــل االجتمــــــ

معلومـــــات حـــــول المـــــرض والمرضـــــى هـــــذا مـــــن جهـــــة، ومـــــن جهـــــة أخـــــرى انتقـــــاء الحـــــاالت المناســـــبة 
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تحصـــــلت مــــن خاللهـــــا الباحثـــــة علـــــى عــــدد ال بـــــأس بـــــه مـــــن االســـــتجاباتللدراســــة األساســـــیة ، حیـــــث 

الدراسة.حاالت طبیعة عنا لمحةوالتي أعطتن

ــــــثلج فمــــــن خــــــالل  تــــــم جمــــــع المعلومــــــات عــــــن افــــــرد)45(صــــــل عــــــدد أفرادهــــــا والتــــــي و عینــــــة كــــــرة ال

طریـــــق الزیـــــارات المیدانیـــــة الســـــالفة الـــــذكر أو عـــــن طریـــــق شـــــبكة التواصـــــل االجتمـــــاعي فیســـــبوك، ثـــــم 

ـــــرجم مـــــن طـــــرف األســـــتاذین ســـــلم الجلـــــد لكونـــــور ودافیدســـــونطبـــــق علـــــیهم مقیـــــاس  المعـــــدل والمت

جار هللا سلیمان و شرفي محمد صغیر .

ــــــام حیــــــث ــــــاترینكــــــل مــــــن عــــــدادهبإق ــــــور ك ــــــانوكون Connor، )2003(دفیدســــــون جونت

Kathryn ; Davidson Jonathan، أربعــــةإلــــىبنــــدا مقســــمة 25واحتــــوى الســــلم علــــى

ـــــیم كـــــل بعـــــد عـــــن طریـــــق ســـــلم لیكـــــرت أبعـــــاد ـــــدرجات أو انخفـــــاض وأي، حیـــــث یـــــتم تقی ارتفـــــاع فـــــي ال

.في قدرة الجلد لدى الفردضیدل على ارتفاع وانخفا

: تمـــــــت ترجمـــــــة االختبـــــــار عـــــــن طریـــــــق مخبـــــــر علـــــــم الـــــــنفس فـــــــي جامعـــــــة الترجمـــــــةإجـــــــراءات-أ

، جـــــار هللا ســـــلیمانواألســـــتاذأ.د شـــــرفي محمـــــد الصـــــغیراذین ســــتعلـــــى یـــــد كـــــل مـــــن األ2ســــطیف 

عـــــد نســـــخة باللغـــــة العربیـــــة بعـــــد الحصـــــول أ والـــــذي ثابـــــت عبـــــد العزیـــــزبعــــد التواصـــــل والتنســـــیق مـــــع 

ـــــــور ودافیدســـــــون"علـــــــى الموافقـــــــة مـــــــن معـــــــدي االختبـــــــار  ـــــــى اســـــــتعمال ، "كون وتمـــــــت الموافقـــــــة عل

النسخة المعدة من طرف الباحثین حیث اتبعا مجموعة من الخطوات تمثلت في : 

ــــــى أســــــتاذ الخطــــــوة األولــــــى- ــــــك بغــــــرض للغــــــ: قــــــام الباحثــــــان بعــــــرض االختبــــــار عل ة االنجلیزیــــــة وذل

.اللغة العربیةإلىاللغة االنجلیزیة ترجمته من 

ـــــى عینـــــة صـــــغیرة مـــــن بقـــــام الباحثـــــان: الخطـــــوة الثانیـــــة- شخصـــــا مســـــتوى 12تطبیـــــق االختبـــــار عل

.ثانوي وجامعي لتقییم مدي وضوح العبارات وقدرة فهم التعلیمات 

فـــــي مجـــــال األخصـــــائیینمجموعـــــة مـــــن االختبـــــار علـــــى : قـــــام الباحثـــــان بعـــــرضالخطـــــوة الثالثـــــة-

النظــــر فـــــي مـــــدى مالئمــــة العبـــــارات لمـــــا جـــــل أعلــــم الـــــنفس مـــــن جــــامعتي ســـــطیف وباتنـــــة وذلــــك مـــــن 

.قیاسهلأعدت 

وطبیعـــــة الخصـــــائص الثقافیـــــة یـــــتالءمبعـــــض العبـــــارات بمـــــا قـــــام الباحثـــــان بتغیـــــر: الخطـــــوة الرابعـــــة-

. )16. 8. 6لمجتمعنا في البنود رقم(

ـــــى خطـــــوة خامســـــة:ال- للغـــــة االنجلیزیـــــة لترجمـــــة االختبـــــار عكســـــیا أســـــتاذینتـــــم عـــــرض النســـــخة عل

ـــــة  ـــــىأي مـــــن اللغـــــة العربی االنجلیزیـــــة مـــــع مقارنتهـــــا بالنســـــخة األصـــــلیة مـــــن الحفـــــاظ علـــــى األمانـــــة إل

في ذلك .العلمیة 

دراســــة الخصــــائص لفــــرد وذلــــك 52علــــى عینــــة مــــن طبــــق الباحثــــان االختبــــار: الخطــــوة السادســــة-

السیكومتریة االختبار فكانت كالتالي: 
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اعتمد الباحثان على:حیثحساب الصدق:.ب 

ــــــى مجموعــــــة مــــــن األخصــــــائیین فــــــي - حســــــاب صــــــدق المحكمــــــین مــــــن خــــــالل عــــــرض االختبــــــار عل

العبــــارات المعــــدة أنعلــــم الــــنفس العیــــادي لتقیــــیم االختبــــار ومــــدى قیاســــه لقــــدرة الجلــــد وأجمعــــوا علــــى 

ـــــى العـــــودة  ـــــد وتعبـــــر علـــــى صـــــالبة الفـــــرد وقدرتـــــه عل حالتـــــه بعـــــد إلـــــىفـــــي االختبـــــار تقـــــیس قـــــدرة الجل

التعرض للخطر.

عملیــــــة مقارنــــــة لمتوســــــطات إجــــــراءاالعتمــــــاد علــــــى الصــــــدق التمییــــــزي مــــــن خــــــالل أیضــــــاكمــــــا تــــــم -

) (27%ن الفئـــــة العلیــــــاللتأكــــــد مـــــن القــــــدرة التمیزیـــــة لبنــــــود الســـــلم بــــــیالـــــدرجات بـــــین طرفــــــي االختبـــــار 

طالبــــــا)،  ممــــــن 39وعــــــددهم ()%27طالبــــــا)، والفئــــــة الــــــدنیا (39لــــــدیهم درجــــــات مرتفعــــــة وعــــــددهم (

ســــلم الجلــــد یتمتــــع بقــــدرة تمیزیــــة عالیــــة جیــــدة مــــن خــــالل قیمــــة أنفكانــــت النتیجــــة أجــــابوا علــــى الســــلم

ـــــــة اقـــــــل مـــــــن )18.17("ت" التـــــــي بلغـــــــت  ـــــــدل علـــــــى صـــــــ)0.001(عنـــــــد مســـــــتوى الدالل دق ممـــــــا ی

االختبار.

ـــــداخلي مـــــن خـــــالل حســـــاب معامـــــل االرتبـــــاط :االتســـــاق الـــــداخلي- تـــــم التأكـــــد مـــــن صـــــدق االتســـــاق ال

درجــــات تراوحــــتوالدرجــــة الكلیــــة لالختبــــار، حیــــث مبیرســــون بــــین درجــــات كــــل فقــــرة مــــن فقــــرات الســــل

ــــــــین ( عنــــــــد إحصــــــــائیا) وهــــــــي دالــــــــة 0.626و 0.106معــــــــامالت االرتبــــــــاط بــــــــین فقــــــــرات الســــــــلم ب

قـــــل مـــــن أل عنـــــد مســـــتوى الداللـــــة فهـــــو دا16البنـــــد رقـــــم أمـــــا)0.001(لـــــة اقـــــل مـــــن المســـــتوى الد

قــــــل مــــــن أكانــــــت معــــــامالت ارتباطهــــــا عنـــــد مســــــتوى ).11. 9. 3(بینمـــــا ثالثــــــة بنــــــود رقـــــم)0.05(

مما یعني تمتع السلم بدرجة عالیة من االتساق الداخلي .)0.01(

ـــــد لكونـــــور ودافیدســـــون وســـــلم الصـــــدق التباعـــــدي بالضـــــغط اإلحســـــاس: حیـــــث تـــــم تطبیـــــق ســـــلم الجل

الفـــــرد بالضـــــغط النفســـــي عنـــــد تعرضـــــه إحســـــاس) لقیـــــاس درجـــــة 1988(شـــــلدون كـــــوهن أعـــــدهالـــــذي 

األســـــتاذیناللغـــــة العربیـــــة مـــــن طـــــرف إلـــــىلمواقـــــف ضـــــاغطة فـــــي الحیـــــاة، كمـــــا تـــــم ترجمـــــة االختبـــــار 

وكـــــان التقیـــــیم عـــــن طریـــــق ســـــلم لیكـــــرت وفـــــق خمـــــس شـــــرفي محمـــــد الصـــــغیر وجـــــار هللا ســـــلیمان) ،(

وٕاذا. ) یكــــــــون عكســــــــیا 8. 7. 5. 4= دائمــــــــا) وتصــــــــحیح البنــــــــود (5إلــــــــى=نــــــــادرا 1درجــــــــات مــــــــن (

درجــــــة 25بالضــــــغط النفســــــي منخفضــــــة، بینمــــــا إحســــــاسفهــــــي درجــــــة 25كانــــــت الدرجــــــة اقــــــل مــــــن 

ــــــدى أفــــــراد العینــــــةأنفهــــــي مرتفعــــــة، وبینــــــت النتــــــائج  ) وهــــــي 70.32(درجــــــة متوســــــط ســــــلم الجلــــــد ل

اإلحســـــــاسدرجـــــــة متوســـــــط ســـــــلم أمـــــــانســـــــبة مرتفعـــــــة وتـــــــدل علـــــــى ارتفـــــــاع فـــــــي قـــــــدرة الجلـــــــد لـــــــدیهم 

معامـــــل االرتبـــــاط بـــــین ) وهـــــي درجـــــة منخفضـــــة، ودل 23.98بالضـــــغط النفســـــي لـــــدى أفـــــراد العینـــــة (

) ممــــــا یــــــدل 0.01، وهــــــي دالــــــة عنــــــد مســــــتوى اقــــــل مــــــن 0.506-فــــــي األداتــــــین (األفــــــراددرجــــــات 

عكسیة بینهما ما دل على صحة الصدق التباعدي. على وجود عالقة

الثبات:.ج
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.  0.84كرونباخ ، وبلغت قیمته في كل اختبارألفاقام الباحثان بحساب معامل -

ــــــــة التجزئــــــــة النصــــــــفیة مــــــــن خــــــــالل حســــــــاب متوســــــــط درجــــــــات النصــــــــف األول - كمــــــــا اعتمــــــــدا طریق

ـــــــاني فـــــــي العینـــــــة االســـــــتطالعیة وكـــــــذلك حســـــــاب معامـــــــل ســـــــبیرمان  ومتوســـــــط درجـــــــات النصـــــــف الث

النتـــــائج ارتفــــــاع فـــــي معـــــامالت االرتبــــــاط أظهـــــرتبـــــروان ومعامـــــل التجزئــــــة النصـــــفیة جیتمـــــان حیــــــث 

) ومعامـــــــــل ســـــــــبیرمان 0.71رتبـــــــــاط التجزئـــــــــة النصـــــــــفیة (الثالثـــــــــة حیـــــــــث كانـــــــــت نتیجـــــــــة معامـــــــــل اال

ـــــــى 0.83) ومعامـــــــل التجزئـــــــة النصـــــــفیة جیتمـــــــان(0.83بـــــــروان( ) وهـــــــي نســـــــب مرتفعـــــــة مـــــــا یـــــــدل عل

.  ثبات السلم

ـــــــین االختبـــــــار وترجمتـــــــه وحســـــــاب معـــــــدالت - ومـــــــن خـــــــالل كـــــــل هـــــــذه اإلجـــــــراءات المتبعـــــــة فـــــــي تقن

االســــتطالعیة  علــــى عینــــة مــــن مرضــــى الربــــو الصــــدق والثبــــات لــــه تــــم االعتمــــاد علیــــه فــــي دارســــتنا 

والتــــي تظهــــر مــــن خــــالل تحــــدیهم للمــــرض ومتابعــــة الحیــــاة ،وذلــــك لمعرفــــة مــــدى تمــــتعهم بقــــدرة الجلــــد

.فكانت نتـــــــــائج الدراســـــــــة علـــــــــى ســـــــــالمتهم النفســـــــــیةتـــــــــأثیر أي یكـــــــــون لـــــــــهأنبطریقـــــــــة ســـــــــلیمة دون 

كالتالي:  

ـــــــائج الدراســـــــة االســـــــتطالعیة:.4 ـــــــائج كمـــــــا هـــــــي مـــــــن خـــــــالل دراســـــــتنا االســـــــتطالعیة نت كانـــــــت نت

موضحة في التالي: 

توزیع العینة حسب بعض المتغیرات.1

) یبین توزیع العینة حسب متغیر الجنس3الجدول رقم (

النسبةالتكرار الجنس 

%1737.77ذكر 

%2862.22أنثى 

%4599.99المجموع

مـــــن خـــــالل الجـــــدول یظهـــــر بـــــأن نســـــبة اإلنــــــاث أكثـــــر مـــــن نســـــبة الـــــذكور بالنســـــبة لعینـــــة الدراســــــة، 

.  %62.22أما نسبة اإلناث فبلغت %37.77حیث بلغت نسبة الذكور 

متغیر السنیبین توزیع العینة حسب )4رقم (الجدول 

النسبةالتكرار السن

%2453.33سنة35إلى 20من 

%2146.66سنة55إلى 36من 

%4599.99المجموع
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ـــــــراد العینـــــــة مـــــــن  ـــــــى 20مـــــــن خـــــــالل الجـــــــدول یتضـــــــح بـــــــأن نســـــــبة أف %53.33ســـــــنة بلغـــــــت 35ال

ـــــــراد العینـــــــة مـــــــن  ـــــــة بلغـــــــت نســـــــبة أف ـــــــى 36بالمقارن ، أي أن نســـــــبة الشـــــــباب %46.66ســـــــنة 55إل

سنة هي أكبر وبالتالي تمثل محور دراستنا.35إلى 20بین 

العینة حسب الحالة االجتماعیة) یبین توزیع 5الجدول رقم(

النسبةالتكرار الحالة االجتماعیة

%1635.55أعزب 

%2862.22متزوج 

%12.22أرمل 

%4599.99المجموع

غلـــــب أفـــــراد العینـــــة تنوعـــــت بـــــین متـــــزوج وأعـــــزب و وشـــــخص واحـــــد أ مـــــن خـــــالل الجـــــدول یظهـــــر بـــــأن 

ــــــزوجین بلغــــــت  وهــــــي نســــــبة مرتفعــــــة بالمقارنــــــة مــــــع %62.22أرمــــــل، حیــــــث أن نســــــبة األفــــــراد المت

%35.55نسبة العزاب والتي بلغت 

) یبین توزیع العینة حسب مدة حدوث النوبة الربویة6رقم(الجدول 

النسبةالتكرار مدة النوبة الربویة

%1022.22اقل من یوم

%920یوم 

%817.77یومین 

%511.12ثالثة أیام

%1328.88أكثر من ثالثة أیام 

%4599.99المجموع

الجـــــدول یبـــــین توزیـــــع العینـــــة حســـــب مـــــدة حـــــدوث النوبـــــة الربویـــــة لـــــدى أفـــــراد العینـــــة، بحیـــــث بلغـــــت 

، وهــــــي نســـــبة مرتفعــــــة %28.88ثــــــر مـــــن ثالثــــــة أیـــــام كنســـــبة حـــــدوث النوبــــــة الربویـــــة لــــــدى األفـــــراد أ

ــــاقي النســــب األخــــرى، كمــــا بلغــــت نســــبة حــــدوث النوبــــة أقــــل مــــن یــــوم  ــــوم %22.22مقارنــــة بب تلیهــــا ی

قل نسبة.أوهي %11.12، تلیها ثالثة أیام بنسبة %17.77، ثم یومین بنسبة %20بنسبة 
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) یبین توزیع أفراد العینة حسب درجة الربو7جدول رقم(

النسبةالتكرار درجة الربو

%1328.88درجة أولى 

%1533.33درجة ثانیة 

%1124.44درجة ثالثة

%613.33ربو حاد

%4599.99المجموع

یتضــــــح مــــــن خــــــالل الجــــــدول أن أفــــــراد العینــــــة یتوزعــــــون حســــــب درجــــــة الربــــــو لــــــدیهم، حیــــــث ســــــجلت 

ـــــــالربو مـــــــن فئـــــــة الدرجـــــــة الثانیـــــــة بنســـــــبة  ، تلیهـــــــا الدرجـــــــة %33.33أعلـــــــى نســـــــبة مـــــــن المصـــــــابین ب

لتســـــجل اقـــــل نســـــبة فـــــي فئـــــة الربـــــو %24.44، ثـــــم الدرجـــــة الثالثـــــة بنســـــبة %28.88األولـــــى بنســـــبة 

.%13.33الحاد بـ

) یبین توزیع الفقرات حسب أبعاد سلم الجلد8جدول رقم(

رقم الفقراتعدد الفقراتالبعد

. 21. 20. 19. 18. 17. 15. 83.4الكفاءة الذاتیة

.25. 24. 16. 10.14. 9. 77التحكم في االنفعاالت 

. 22. 13. 12. 51.2المشاعر االیجابیة 

.23. 6. 35المساندة االجتماعیة

.11. 28العامل الدیني
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حساب المتوسطات الحسابیة ألبعاد سلم الجلد: .2

عامل الكفاءة الذاتیة : .أ

) یوضح االستجابات والمتوسطات الحسابیة لبعد الكفاءة الذاتیة9الجدول رقم (

الترتیبالحسابيالمتوسطمج االستجاباتالعبارة

31282.8444

41403.1111

151092.4228

171242.7556

181312.9113

191282.8444

201192.6447

211373.0442

1016المجموع

) " أعمــــل 4مــــن خــــالل الجــــدول یالحــــظ بــــأن أعلــــى نســــبة مــــن االســــتجابات ســــجلت فــــي الفقــــرة رقــــم (

) أمــــا عــــن 3.111أهــــدافي " حیــــث بلغــــت قیمــــة المتوســــط الحســــابي لهــــذه العبــــارة (مــــن اجــــل تحقیــــق 

)" أحــــــب مواجهـــــة التحـــــدیات" ، حیــــــث بلغـــــت قیمــــــة 15اقـــــل قیمـــــة فــــــي الترتیـــــب فكانـــــت الفقــــــرة رقـــــم (

.)2.422المتوسط الحسابي لهذه العبارة (



ةإجراءات الدراسة المیدانیالفصل الرابع  	

86

التحكم في االنفعاالت 

توالمتوسطات الحسابیة لبعد التحكم في االنفعاال) یوضح االستجابات 10الجدول رقم (

الترتیبالمتوسط الحسابيمج االستجاباتالعبارة

71302.8881

91212.6882

101152.5554

141152.5554

161002.2227

241012.2446

251212.6882

803المجموع

ـــــى قیمـــــة ســـــجلت أ یتضـــــح مـــــن خـــــالل الجـــــدول أن  ـــــارة عل فـــــي بعـــــد الـــــتحكم فـــــي االنفعـــــاالت هـــــي العب

) "أدرك جانـــــــب المزحـــــــة فـــــــي التعـــــــامالت"، حیــــــــث بلغـــــــت قیمـــــــة المتوســـــــط الحســـــــابي لهــــــــذه 7رقـــــــم (

)" اتخـــــذ قـــــرارات 16)، بینمـــــا ســـــجلت أقـــــل قیمـــــة للمتوســـــط الحســـــابي قـــــي العبـــــارة رقـــــم(2.888العبـــــارة(

).2.222صعبة وغیر مقبولة اجتماعیا" حیث بلغت القیمة(

ر االیجابیة المشاع.ج

) یوضح االستجابات والمتوسطات الحسابیة لبعد المشاعر االیجابیة11الجدول رقم (

الترتیبالمتوسط الحسابيمج االستجاباتالعبارة

19025

21082.43

12982.1774

131182.6222

221302.8881

544المجموع

ـــــى قیمـــــة فـــــي ـــــارة مـــــن خـــــالل الجـــــدول یتضـــــح بـــــأن أعل الترتیـــــب لبعـــــد المشـــــاعر االیجابیـــــة كانـــــت العب

)" أمیـــــل الـــــى اســـــتعادة تـــــوازني بعـــــد المشـــــقة"، حیـــــث بلغـــــت قیمـــــة المتوســـــط الحســـــابي لهـــــذه 22رقـــــم(

)" أســــــتطیع التكیــــــف مــــــع التغیــــــرات"، 1)، بینمــــــا أقــــــل قیمــــــة كانــــــت فــــــي العبــــــارة رقــــــم(2.888العبــــــارة (

) .2حیث بلغت (
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المساندة االجتماعیة .ح

) یوضح االستجابات والمتوسطات الحسابیة لبعد المساندة االجتماعیة21(الجدول رقم

الترتیبالمتوسط الحسابيمج االستجاباتالعبارة

51042.3113

61202.6662

231212.6881

345المجموع

ن أعلــــى قیمـــــة فــــي المتوســـــطات الحســــابیة لبعـــــد المســــاندة االجتماعیـــــة امــــن خــــالل الجـــــدول یتضــــح بـــــ

ــــــــارة(  ــــــــت فــــــــي العب )" النجاحــــــــات الســــــــابقة تمنحنــــــــي الثقــــــــة 2.688)، حیــــــــث بلغــــــــت القیمــــــــة (13كان

)" أحــــس  بــــأنني مســـــیطر 5لمواجهــــة التحــــدیات الجدیــــدة" ، بینمــــا أقــــل قیمــــة كانــــت فــــي العبــــارة رقــــم (

).2.688على مسار حیاتي "، حیث بلغت قیمة المتوسط الحسابي (

العامل الدیني.خ

االستجابات والمتوسطات الحسابیة للبعد الدیني) یوضح 31الجدول رقم (

الترتیبالمتوسط الحسابيمج االستجاباتالعبارة

81292.8662

111312.9111

260المجموع

ــــــى فــــــي الترتیــــــب بالنســــــبة للبعــــــد  ــــــأن قیمــــــة المتوســــــط الحســــــابي األعل مــــــن خــــــالل الجــــــدول یتضــــــح ب

)، أمــــــا اقــــــل 2.911ألســــــباب غیبیــــــة"، وذلــــــك بقیمــــــة() " تحــــــدث األمــــــور 8الــــــدیني هــــــي العبــــــارة رقــــــم(

ـــــــارة رقـــــــم( ـــــــث بلغـــــــت قیمـــــــة 11قیمـــــــة فكانـــــــت العب ـــــــرا"، حی )" أحیانـــــــا ، القضـــــــاء والقـــــــدر یســـــــاعدنا كثی

).2.866المتوسط الحسابي لهذه العبارة(
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) یوضح االستجابات والمتوسطات الحسابیة ألبعاد الجلد41الجدول رقم (

الترتیبالمتوسطات الحسابیةعدد االستجاباتالبعد

101622.5771الكفاءة الذاتیة

80317.8442التحكم في االنفعاالت 

54412.0883المشاعر االیجابیة 

3457.6664المساندة االجتماعیة

2605.7775العامل الدیني

2968المجموع

الحســـــابیة بالنســـــبة لســـــلم الجلـــــد قـــــد مـــــن خـــــالل الجـــــدول یتضـــــح بـــــأن أعلـــــى قیمـــــة فـــــي المتوســـــطات 

) وهـــــي قیمـــــة 22.577ســـــجلت فـــــي بعـــــد الكفـــــاءة الذاتیـــــة حیـــــث بلـــــغ المتوســـــط الحســـــابي لهـــــذا البعـــــد(

مرتفعــــــة بالنســــــبة لبــــــاقي األبعــــــاد، لیســــــجل بــــــذلك أقــــــل قیمــــــة فــــــي الترتیــــــب، یلیــــــه بعــــــد الــــــتحكم فـــــــي 

بعــــــــــده بعــــــــــد )،12.088، ثــــــــــم بعــــــــــد المشــــــــــاعر االیجابیــــــــــة (17.844االنفعــــــــــاالت بمتوســــــــــط قــــــــــدره

).5.777) والعامل الدیني (7.666المساندة االجتماعیة (

ـــــة ن مرضـــــى الربـــــو مـــــن خـــــالل مـــــا ســـــبق نـــــدرك أ یواجهـــــون المـــــرض ومختلـــــف التحـــــدیات الیومی

مـــــن خـــــالل تفعیـــــل الكفـــــاءة الذاتیـــــة لـــــدیهم ومـــــا یملكـــــون مـــــن قـــــدرات ذاتیـــــة تســـــاعدهم فـــــي والضـــــغوط

ــــــدیهم یشــــــكل دفعــــــا ایجابیــــــا لــــــتحكم فــــــي مســــــار  تخطــــــي المــــــرض، كمــــــا أن الــــــتحكم فــــــي االنفعــــــاالت ل

حیـــــاتهم وٕاقبـــــالهم علـــــى الحیـــــاة بكـــــل ایجابیـــــة وأریحیـــــة، كمـــــا أن المشـــــاعر االیجابیـــــة التـــــي تمیـــــز هـــــذه 

ــــد لــــدیهم مبــــرزین ذلــــك مــــن خــــالل ایجــــابیتهم فــــي التعامــــل مــــع المــــرض الفئــــة تســــاعد علــــى ب لــــورة الجل

وتجـــــاوز األزمـــــات الصـــــحیة ونوبـــــات الربـــــو بكـــــل ثقـــــة وتفـــــاؤل، كمـــــا تلعـــــب المســـــاندة االجتماعیـــــة دورا 

فــــي ارصـــــان الجلـــــد حیـــــث تـــــدفع المســـــاندة االجتماعیـــــة األفـــــراد لإلحســـــاس بقاعـــــدة أمنیـــــة داخلیـــــة ممـــــا 

ــــــة واألمــــــل فــــــ ــــــزا روحیــــــا جیــــــدا یــــــدفع المحــــــني تجــــــاوز یعطــــــیهم الثق ، كمــــــا یعــــــد العامــــــل الــــــدیني محف

.المرض وتحدیات الحیاةاألفراد للتفاؤل واألمل في ظل 

ن النتـــــائج المتحصــــل علیهـــــا مـــــن خــــالل الدراســـــة االســــتطالعیة أعطتنـــــا نظـــــرة إوعلــــى العمـــــوم فــــ

ـــــة عـــــن مؤشـــــ ـــــة المرضـــــى بـــــالربو،شـــــاملة وكلی ـــــد لـــــدى فئ مـــــح مـــــن خـــــالل دراســـــتنا إال أننـــــا نطرات الجل

ـــــر فـــــي مفهـــــوم الجلـــــد والوقـــــوف عنـــــد أهـــــم مؤشـــــراته التـــــي تلمـــــس جوانـــــب  ـــــى التعمـــــق أكث األساســـــیة إل

الشخصیة بصورة أعمق وأشمل.
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الدراسة األساسیة :إجراءات ثانیا/ 

:  منهج الدراسة األساسیة .1

مــــن بـــــین أهــــم المفـــــاهیم فــــي الدراســــات النفســـــیة الحدیثــــة وفـــــي la résilienceیعــــد الجلــــد 

وتغــــــوص فـــــــي أغـــــــوار مجــــــال الصـــــــحة النفســـــــیة، حیــــــث حاولـــــــت العدیـــــــد مــــــن الدراســـــــات أن تتطـــــــرق 

البشـــــــریة باحثــــــة عـــــــن أهــــــم مـــــــا تتمیـــــــز بــــــه مـــــــن خصــــــائص ومزایـــــــا ایجابیــــــة تجعلهـــــــا منیعـــــــة الــــــنفس

وضـــــغوط الحیــــاة الدائمــــة، فالجلــــد یعــــد میــــزة خاصـــــة وصــــامدة فــــي وجــــه المشــــاكل النفســــیة والصــــحیة

ــــــراد المصــــــابین بــــــالربو عــــــل مــــــن للبشــــــر تج ون المــــــرض مــــــن خــــــالل اإلقبــــــال علــــــى یتحــــــدبعــــــض األف

الحیــــــاة دون انكســـــــار  فــــــي حـــــــین یجـــــــد الــــــبعض األخـــــــر مشــــــكلة فـــــــي التـــــــأقلم والتكیــــــف مـــــــع الحالـــــــة 

بـــــــاحثن عـــــــن أهـــــــم مـــــــن خـــــــالل دراســـــــتنا هـــــــذهلمفهـــــــوم الجلـــــــدوحاولنـــــــا نحـــــــن التعـــــــرض المرضـــــــیة،

ـــــه لـــــدى مـــــریض الربـــــو الراشـــــد، وعلیـــــه فـــــإن مـــــنهج دراســـــتنا تمثـــــل فـــــي المـــــنهج  المؤشـــــرات الدالـــــة علی

.، حیث انه األنسب في دراسة الحاالت الفردیةالعیادي

ـــــى "علـــــى المـــــنهج العیـــــاديL.Wittmer.ویتمـــــرحیـــــث یعـــــرف أنـــــه مـــــنهج فـــــي البحـــــث یقـــــوم عل

خــــــر مــــــن أجــــــل اســــــتخالص م الواحــــــد تلــــــوى اآلهودراســــــتاســــــتعمال نتــــــائج فحــــــص مرضــــــى عدیــــــدین 

،عبــــــــد المعطــــــــيحســــــــن مصــــــــطفى .("مالحظــــــــة كفــــــــاءتهم وقصــــــــورهمإلیهــــــــامبــــــــادئ عــــــــادة تــــــــوحي 

) 44ص ،2001

كمـــــا یقــــــوم المـــــنهج العیــــــادي علـــــى الدراســــــة المعمقـــــة للحــــــاالت الفردیـــــة، مــــــن خـــــالل المحــــــددات 

أن البحـــــــث D.Lagacheد. الغـــــــاش الوراثیـــــــة والتكوینیـــــــة لســـــــلوك الفـــــــرد المالحـــــــظ، ولقـــــــد صـــــــرح 

مراوحـــــــة مــــــا بـــــــین التفكیـــــــر "نـــــــه أJaspersجاســـــــبیرالعیــــــادي یتبـــــــع قــــــانون الفكـــــــر الـــــــذي صــــــاغه

ــــــــــى الوصــــــــــول اإلجمــــــــــالي ــــــــــوازنإلــــــــــىوالبحــــــــــث الفــــــــــردي حت ص،1993،. (مــــــــــادلین غراویتــــــــــز"الت

19،20(

ــــى أنهــــا عبــــد الباســــط محمــــد حســــنأمــــا عــــن دراســــة الحالــــة فقــــد عرفهــــا  یتجــــه إلــــى طریــــق "عل

جمــــع البیانــــات العلمیــــة المتعلقــــة بأیــــة وحــــدة ســــواء كانــــت فــــردا أو جماعــــة مــــن خــــالل دراســــة مرحلــــة 

ــــة إلــــى مراحــــل حیاتهــــا المتقدمــــة، وهــــو ال یقتصــــر علــــى دراســــة حالــــة المــــرض  معینــــة مــــن تــــاریخ الحال

،ل .( عقیـــــل حســـــن عقیـــــ"أو الالســـــواء بـــــل یشـــــمل دراســـــة الجوانـــــب االیجابیـــــة فـــــي الفـــــرد أو المجتمـــــع

)130ص ،1999

أســــــــلوب دراســــــــة الحالــــــــة  لدراســــــــة الحــــــــاالت المعنیــــــــة، متخــــــــذین مــــــــن المالحظــــــــة تــــــــم اســــــــتخدام 

ـــــة والمقابلـــــة النصـــــف موجهـــــة واألســـــالیب االســـــقاطیة وســـــائل للتحقـــــق مـــــن فرضـــــیات الدراســـــة،  العیادی

وعلیه یمكننا إعطاء لمحة بسیطة عن هذه الوسائل العلمیة لجمع البیانات
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دراســــــتنا األساســــــیة تــــــم اســــــتخدام مجموعــــــة مــــــن وســــــائل إلتمــــــام: األساســــــیةالدراســــــةأدوات .2

جــــل الوقــــوف علــــى أكبــــر عــــدد ممكــــن مــــن الطرائــــق التــــي قــــد تــــؤدي بنــــا أجمــــع البیانــــات، وهــــذا مــــن 

التحقق من فرضیات الدراسة، وعلى هذا األساس اعتمدنا الوسائل التالیة: إلى

تنصـــــب المالحظـــــة العیادیـــــة علـــــى مـــــا یقولـــــه الفـــــرد أكثـــــر ممـــــا یقـــــول المالحظـــــة العیادیـــــة: -أ

ـــــــتم المالحظـــــــة أ ـــــــا معلومـــــــات ال یریـــــــد المفحـــــــوص اإلدالء بهـــــــا، كمـــــــا ت نـــــــه یفعلـــــــه، فهـــــــي تكشـــــــف لن

ــــــة  ــــــاء إجــــــراء المقابلــــــة، كــــــأن یراقــــــب الفــــــاحص ســــــلوكات المفحــــــوص بــــــدأ مــــــن طریق العیادیــــــة فــــــي أثن

ك عـــــــن الســـــــلوكات واإلیمـــــــاءات التـــــــي قـــــــد مشـــــــیه وهندامـــــــه طریقـــــــة جلوســـــــه وأســـــــلوب حدیثـــــــه، ناهیـــــــ

ــــــدى المفحــــــوص  تحــــــدث أثنــــــاء إجــــــراء المقابلــــــة، كمــــــا یمكنــــــه أیضــــــا مالحظــــــة التغیــــــرات االنفعالیــــــة ل

وغیرهــــــــــا مـــــــــــن الــــــــــدالئل التـــــــــــي قــــــــــد تكـــــــــــون عبـــــــــــارة عــــــــــن إســـــــــــقاطات لطبیعــــــــــة الحیـــــــــــاة الداخلیـــــــــــة 

)175ص،للمفحوص.(عبد الرحمن العیسوي

ــــة العیادیــــة :- ب ي مباشــــر یــــتم وجهــــا لوجــــه بــــین الباحــــث كدینــــامهــــي عبــــارة عــــن حــــوار المقابل

تحقیــــق هدفــــه العلمــــي خــــالل فتــــرة زمنیــــة محــــددة ومكــــان إلــــىوالمبحــــوث، مــــن خاللــــه یســــعى الباحــــث 

،ها الباحــــــــــث لتحقیــــــــــق غایته.(ســــــــــامي ملحــــــــــمســــــــــمعــــــــــد لــــــــــذلك، وتتطلــــــــــب مهــــــــــارات وتقنیــــــــــات یمار 

) 249ص ،2010

عــــن المقابلــــة النصــــف موجهــــة فهــــي مــــن أكثــــر األنــــواع اســــتخداما فــــي البحــــوث االجتماعیــــة، أمــــا

وذلــــــك لمــــــا یمكــــــن لهــــــا أن ترصــــــده مــــــن مواقــــــف وســــــلوكات وحتــــــى صــــــراعات داخلیــــــة لــــــدى الفــــــرد، 

بصــــورة مســــبقة ولكــــن قــــد تبقــــى مرنــــة لمــــا قــــد یطــــرأ علیهــــا مــــن األســــئلةوتتمیــــز بالمرونــــة حیــــث تحــــدد 

ــــــرك المجــــــال مفتوحــــــا نســــــبیا للمفحــــــوص افاتإضــــــتغییــــــر أو بــــــروز أســــــئلة  والتعبیــــــر لإلجابــــــةكمــــــا یت

عــــــــن أفكــــــــاره وآرائــــــــه  بتلقائیــــــــة ممــــــــا یســــــــمح للباحــــــــث بــــــــالتعمق أكثــــــــر فــــــــي شخصــــــــیة المفحــــــــوص 

وكـــــذا المواقـــــف المحیطـــــة عـــــن طبیعـــــة الحیـــــاة الداخلیـــــة للمفحـــــوصأكثـــــروالحصـــــول علـــــى معلومـــــات 

)137ص ،2002،اجةفمیرقت خ،به.(فاطمة صابر

هـــــــــذا األســـــــــاس قمنـــــــــا بصـــــــــیاغة أســـــــــئلة المقابلـــــــــة بنـــــــــاءا علـــــــــى مـــــــــا جـــــــــاءت بـــــــــه دراســـــــــتنا وعلـــــــــى

االســـــــتطالعیة، وكـــــــذا بمـــــــا یخـــــــدم دراســـــــتنا مـــــــن خـــــــالل وضـــــــعنا لمحـــــــاور خاصـــــــة بالمقابلـــــــة تخـــــــدم 

فرضیات البحث.

ــــل المضــــمون-ج طریقــــة بحــــث یــــتم تطبیقهــــا مــــن اجــــل ") علــــى أنهــــا 1952(بیرســــونعرفــــه: تحلی

".وصف كمي هادف  ومنظم لمحتوى أسلوب االتصالإلىالوصول 

ـــــى أنـــــه " تقنیـــــة غیـــــر مباشـــــرة للتقصـــــي العلمـــــي تطبـــــق علـــــى مـــــوریس أنجـــــرسكمـــــا عرفـــــه  عل

، والتــــــي تصــــــدر عــــــن األفــــــراد أو الجماعــــــات، بحیــــــث یكــــــون المرئیــــــةأوالمــــــواد المكتوبــــــة والمســــــموعة 
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التغییـــــــــــر والفهـــــــــــم المحتــــــــــوى غیـــــــــــر رقمـــــــــــي، ویســــــــــمح بالقیـــــــــــام حســـــــــــاب كیفـــــــــــي أو كمــــــــــي بهـــــــــــدف

)218ص ،2004،والمقارنة.(موریس انجرس

مصـــــــورة، بحیـــــــث یـــــــتم أوویمكـــــــن تطبیـــــــق تحلیـــــــل المضـــــــمون علـــــــى أي مـــــــادة اتصـــــــال مكتوبـــــــة 

)236ص،2006،الرصد التكراري المنظم لوحدة التحلیل المختارة. (صالح بن حمد العساف

یــــتم تحویــــل محتــــوى االســــتجابات التــــي یــــتم التحصــــل علیهــــا أساســــهافهــــي عبــــارة عــــن أداة علــــى 

ـــــة مـــــع الحـــــاالت  ـــــىمـــــن خـــــالل المقابل ـــــوى االســـــتجاباتإل إلـــــى نتـــــائج كمیـــــة، حیـــــث یـــــتم تحویـــــل محت

، بمعنـــــي هـــــذه التكـــــرار تصـــــنف وتوضـــــع فـــــي محـــــاور خاصـــــة بكـــــل فـــــرض یخـــــدم الدراســـــة تكـــــرارات

ة والتطبیـــــق العلمـــــي الموضـــــوعي، مـــــن لدراســـــمعطیـــــات رقمیـــــة قابلـــــة لإلـــــىتحویــــل المعطیـــــات الكیفیـــــة 

إلــــى نســــب مئویــــة علــــى أساســــها یــــتم تفســــیر هــــذه النســــب التـــــي اخــــالل احتســــاب التكــــرارات وتحویلهــــ

تمثـــــــل كــــــــل محــــــــور للمقابلــــــــة، وتـــــــم احتســــــــاب النســــــــب المئویــــــــة ضـــــــمن معادلــــــــة النســــــــبة المئویــــــــة = 

وعلـــــــى /ن، حیــــــث ن هــــــي عـــــــدد العبــــــارات فــــــي كـــــــل محــــــور ، وس هــــــي عـــــــدد التكــــــرارات .x100س

تـــــم اعتمادنـــــا أســـــلوب تحلیـــــل المضـــــمون فـــــي تحلیلنـــــا للمقابلـــــة مـــــع الحـــــاالت بحیـــــث تـــــم األســـــاسهـــــذا 

ـــــة علـــــى  ـــــدرجات ثالثـــــة أقســـــام إلـــــىفرضـــــیات الدراســـــة أســـــاستصـــــنیف أســـــئلة المقابل وتـــــم احتســـــاب ال

المئویة وتم التفسیر على ضوء النتائج المتحصل علیها.

ـــــارات االســـــقاطیة-د اإلشـــــارةتعریـــــف االختبـــــارات االســـــقاطیة البـــــد مـــــن لـــــىإ: قبـــــل التطـــــرق االختب

مجموعـــــة وســـــائل مقننـــــة تثیـــــر لــــــدى "بأنهـــــا Rayرايتعریـــــف لالختبـــــار النفســـــي، حیـــــث یـــــرىإلـــــى

، كمــــــا یعتبرهــــــا مجموعــــــة منظمــــــة "اســــــتجابات یمكــــــن للســــــیكولوجي أن یســــــجلهاأوالفــــــرد ردود أفعــــــال 

ــــــة، بعــــــض العملیــــــات العقلیــــــة أو ســــــمات أومــــــن المثیــــــرات أعــــــدت لتقــــــیس ســــــواء بطریقــــــة كمیــــــة  كیفی

،. (فیصـــــل عبـــــاسالدینامكیـــــةمعینـــــة فـــــي الشخصـــــیة أو دراســـــة الشخصـــــیة ككـــــل، بمختلـــــف جوانبهـــــا 

)9ص،1996

ـــــارة عـــــن مجموعـــــة مـــــن التســـــاؤالت التـــــي یقـــــف اإلنســـــان  أمـــــا عـــــن اختبـــــارات الشخصـــــیة فهـــــي عب

هــــو اجتمــــاعي أم إنســــان منطــــوي، أمامهــــا ســــائال نفســــه هــــل أنــــا إنســــان صــــالح أم إنســــان ســــيء، هــــل 

هـــــل هـــــو ســـــوي أم علیـــــل، هـــــل هـــــو إنســـــان محبـــــوب أم مكـــــروه، هـــــل هـــــو إنســـــان متفائـــــل أم متشـــــائم، 

هـــــــل لدیـــــــه تطلعـــــــات مســـــــتقبلیة أم هـــــــو إنســـــــان یعمـــــــل لیومـــــــه فقـــــــط، ومـــــــا هـــــــو موقعـــــــه مـــــــن األهـــــــل 

ــــــــى غیــــــــره مــــــــن المحیطــــــــین بــــــــه وغیرهــــــــا مــــــــن  واألحبــــــــاب واألصــــــــدقاء ومــــــــدى تــــــــأثیر شخصــــــــیته عل

.)50ص،2001،عبد الفتاحإسماعیل(ت.التساؤال

ـــــــواعاالختبـــــــارات االســـــــقاطیة وتعـــــــد ـــــــوع مـــــــن أن ـــــــث یقـــــــوم الفـــــــاحص االن ـــــــارات الشخصـــــــیة، حی ختب

للمفحـــــوص، ویطلــــــب منـــــه تفســــــیرها أو أســــــئلةبعـــــرض مجموعـــــة مــــــن مثیـــــرات غامضــــــة بـــــدل توجیـــــه 

االســــــتجابة لهــــــا، وكانــــــت بقــــــع الحبــــــر وصــــــور المواقــــــف الحیاتیــــــة مــــــن أكثــــــر األســــــالیب اســــــتخداما، 
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أنن التفســــیر الــــذي یعطیــــه المفحــــوص البــــد إبقعــــة الحبــــر فــــي الحقیقــــة صــــورة لشــــيء مــــا فــــأنوبمــــا

نظم عالمــــــه الخــــــاص یكــــــون نابعــــــا مــــــن داخلــــــه وبالتــــــالي فهــــــو یعبــــــر عــــــن الطریقــــــة التــــــي یــــــدركها ویــــــ

)120ص،1988،لیونا أ تایلربه.(

ـــــار الرورشـــــاخ.1 االختبـــــارات االســـــقاطیة شـــــهرة، حیـــــث كانـــــت تســـــتخدم أكثـــــرهـــــو مـــــن :اختب

ــــــة مــــــن طــــــرف عــــــالم الــــــنفس  ــــــر لقیــــــاس الــــــذكاء واالبتكاری ــــــه بقــــــع الحب ــــــرد بینی ــــــر ،Binetالف أنغی

اســـــــــتخدم بقـــــــــع الحبـــــــــر لدراســـــــــة خصـــــــــائص Rorschachهرمـــــــــان رورشـــــــــاخ الطبیـــــــــب النفســـــــــي 

الشخصــــیة، وقــــد نشــــر دراســــة عــــن التشــــخیص النفســــي مــــن خاللهــــا تــــم انتقــــاء عشــــر بقــــع مــــن الحبــــر 

أكثــــر البقــــع فعالیــــة فــــي البحــــث عــــن ســــمات الشخصــــیة وهــــي التــــي یقــــوم علیهــــا االختبــــار أنهــــااعتبــــر 

ن قبــــــل علمــــــاء منتهجــــــا فــــــي ذلــــــك مبــــــادئ التحلیــــــل النفســــــي، لتــــــأتي مــــــن بعــــــده دراســــــات متعــــــددة مــــــ

والـــــــذي یعتبـــــــر أول مـــــــن أجـــــــرى دراســـــــة فـــــــي أمریكـــــــا ســـــــنة ،Beckصـــــــمویل بـــــــك وبــــــاحثین أمثـــــــال 

) بنشـــــــر دراســـــــة عـــــــن االختبـــــــار، 1938ســـــــنة( Hettzمارجریـــــــت هرتـــــــزكمـــــــا قامـــــــت ، )1937(

لیــــــــأتي بعــــــــدهما العدیــــــــد مــــــــن العلمــــــــاء قــــــــدموا إضــــــــافات معتبــــــــرة لالختبــــــــار خصوصــــــــا فــــــــي طریقــــــــة 

والــــذي قــــام خــــالل ربــــع قــــرن بدراســــات متعمقــــة Exnerجــــون اكســــنر تصــــحیحه، ومــــن بیــــنهم نجــــد  

) أصـــــــدر دراســـــــة بعنـــــــوان 1969عـــــــن االختبـــــــار وأســـــــلوب تصـــــــحیحه وتفســـــــیر نتائجـــــــه وفـــــــي ســـــــنة (

ویعتبـــــــر مـــــــن بـــــــین أكثـــــــر األســـــــالیب إتباعـــــــا لتصـــــــحیح االختبـــــــار فـــــــي األوســـــــاط النظـــــــام الشـــــــامل""

)342ص،2015،(محمد شحاته ربیعالسیكولوجیة.

هـــــي عبــــــارة عـــــن عشــــــر بقـــــع مــــــن الحبـــــر مطبوعــــــة علـــــى ورق مقــــــوى مـــــادة االختبــــــار وتطبیقــــــه: -

، بعـــــض هـــــذه البطاقـــــات ملـــــون والـــــبعض األخـــــر بـــــاللونین األبـــــیض واألســــــود ســـــم24فـــــي 17مقـــــاس

على النحو التالي: 

) لیســـــت ملونـــــة وهـــــي عبـــــارة عـــــن تـــــدرج لـــــوني مـــــن اللـــــون 7. 6. 5. 4. 1البطاقـــــات أرقـــــام (·

ادي .األسود إلى الرم

.) فهي مطبوعة بالونین األسود واألحمر 3. 2البطاقات(·

)فهي تحتوي على مجموعة من األلوان 10. 9. 8البطاقات (·

یــــــتم عــــــرض هــــــذه البطاقــــــات العشــــــرة علــــــى المفحــــــوص علــــــى حســــــب التــــــرقیم الموضــــــوع خلــــــف 

البطاقـــــة؟ وتوجــــه تعلیمــــة للمفحــــوص حـــــول إدراكــــه لمحتــــوى البطاقــــة، مـــــاذا تــــرى داخــــل هــــذه البطاقــــة

بمــــاذا یـــــذكرك هــــذا المحتـــــوى؟ مــــاذا تشـــــبه؟ كمـــــا یجــــب أن یـــــتم تــــذكیره بـــــأن جمیــــع االســـــتجابات التـــــي 

یعطیها مقبولة وال توجد استجابة خاطئة.
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ــــىمفحــــوص فــــي التفكیــــر فــــي البقعــــة كمــــا یــــتم تســــجیل الوقــــت الــــذي اســــتغرقه ال أن یبــــدأ بــــالكالم إل

فـــــي وهـــــو مـــــا یســـــمى بـــــزمن الرجـــــع، وأیضـــــا زمـــــن البطاقـــــة وهـــــو الـــــزمن الـــــذي اســـــتغرقه المفحـــــوص 

.مع تسجیل أي مالحظات وسلوكات تصدر من المفحوص خالل تطبیق االختبارالبطاقة، 

ــــلتــــأتي مرح ة أخــــرى فــــي تطبیــــق االختبــــار هــــي مرحلــــة التحقیــــق وهــــي ال تقــــل أهمیــــة عــــن ســــابقتها ل

یــــد الفــــاحص عــــرض البطاقــــات العشــــرة الواحــــدة تلــــوى األخــــرى للمفحــــوص طالبــــا منــــه تقــــدیم حیــــث یع

إیضـــــــاحات أكثـــــــر مـــــــن وٕاذا ممكـــــــن إضـــــــافات قـــــــد غفـــــــل عنهـــــــا المفحـــــــوص بـــــــادئ األمـــــــر. كمـــــــا قـــــــد 

ـــــــل البروتوكـــــــول، فمـــــــن خاللـــــــه یســـــــتطیع الفـــــــاحص  یعـــــــرف أنیســـــــاعدنا التحقیـــــــق فـــــــي تنقـــــــیط وتحلی

ي قد تكون سبب في إعطاء تلك االستجابات.الحیاة النفسیة للفرد والتدینامكیة

وفــــي مرحلــــة أخــــرى مــــن تطبیــــق االختبــــار یـــــتم فیهــــا اختبــــار الحــــدود والتــــي ینتقــــل إلیهــــا الفـــــاحص 

ـــــي الشـــــائعات أو انعـــــدام التصـــــورات البشـــــریة أو انعـــــدام نمـــــط  بســـــبب نقـــــص فـــــي االســـــتجابات وقلـــــة ف

)44ص،2002،ع سي موسى، ر زقار(معین أو غیاب االستجابات اللونیة

كمـــــا یطلـــــب مـــــن المفحـــــوص كـــــأخر خطـــــوة أن یختـــــار بطاقـــــة مـــــن بـــــین العشـــــر بطاقـــــات أعجبتـــــه 

وبطاقة لم تعجبه كما یطلب منه تبریر اختیاره. 

وهـــــو ترجمــــة اســـــتجابات المفحــــوص إلــــى رمـــــوز ووضــــع مـــــا یقولــــه فـــــي صــــورة مختصـــــرة، التقــــدیر:-

بحیـــــث یوضــــــع أیضــــــا رمــــــز خــــــاص باالســــــتجابات یمثــــــل الحــــــرف األول أو مجموعــــــة الحــــــروف التــــــي 

تمثل نمط االستجابة، وقد نظر رورشاخ إلى االستجابة من أربعة نواحي هي : 

ة التـــــي ادركهـــــا المفحـــــوص كلیـــــة أم بحیـــــث تصـــــنف االســـــتجابة تبعـــــا لمســـــاحة البقعـــــ:المكـــــان- أ

جزئیة أم استخدم جزء صغیر أم استخدم المساحة البیضاء في البطاقة.

وهي العوامل المحددة لالستجابات كاللون والشكل والظالل و الحركة .المحددات:-ب

وهــــــو مضـــــمون الــــــذي أثارتـــــه البطاقــــــة فـــــي ذهــــــن المفحـــــوص كالشــــــكل اإلنســــــاني المحتـــــوى:- ج

ــــــــواني أم تشــــــــریحي أم جنســــــــي وغیرهــــــــا مــــــــن المضــــــــامین التــــــــي قــــــــد یــــــــدركها المفحــــــــوص فــــــــي والحی

البطاقة.

(م. مـــــن النـــــاس 100وهـــــي مـــــن أكثـــــر االســـــتجابات انتشـــــارا بـــــین كـــــل :االســـــتجابات الشـــــائعة-د

)3ص ،1999،ب. دیفارج،شلبي 

تحویــــــــل االســــــــتجابات المتعلقــــــــة بالمكــــــــان والمحــــــــددات والمحتــــــــوى : حیــــــــث یــــــــتم التقیــــــــیم الكمــــــــي-

ــــــى نســــــب مئویــــــة أو مــــــا یســــــمى بالبســــــیكوغرام  یــــــتم علــــــى أساســــــها تفســــــیر  واالســــــتجابات الشــــــائعة إل

ـــــات العقلیــــــــة للمفحــــــــوص، وكــــــــذا دراســــــــة  ــــــــذكاء و العملیـــ االســــــــتجابات ومــــــــن خاللهــــــــا یــــــــتم دراســــــــة ال

ــــــــذي تظهــــــــر بعــــــــض االســــــــتجابات اللونیــــــــة العاطفــــــــة مــــــــن خــــــــالل التطــــــــرق إلــــــــى الطبــــــــع والمــــــــزاج ال
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والحركیــــــــة، كمــــــــا یمكــــــــن لنــــــــا تحدیــــــــد درجــــــــة االتصــــــــال االجتمــــــــاعي والتكیفــــــــي مــــــــن خــــــــالل بعــــــــض 

االستجابات أیضا 

ــــیم الكیفــــي:- ــــدینامي للمفحــــوص مــــن خــــالل الرجــــوع إلــــى البطاقــــات التقی مــــن خاللــــه یــــتم التفســــیر ال

حدیـــــــد الـــــــزمن الـــــــذي اســـــــتغرقه الواحـــــــدة واألخـــــــرى ودراســـــــة كیفیـــــــة االســـــــتجابات لكـــــــل بطاقـــــــة مـــــــع ت

ــــــا الهیكــــــل  ــــــة مــــــا یمكنــــــه أن یحــــــدد لن المفحــــــوص فــــــي االســــــتجابة وعــــــدد االســــــتجابات فــــــي كــــــل بطاق

الكلــــــي لشخصــــــیة المفحــــــوص مـــــــن خــــــالل تسلســــــل االســــــتجابات فـــــــي البطاقــــــات العشــــــرة ممــــــا یتـــــــیح 

للفاحص تحدید مكامن الصراعات وطبیعة الحیاة الداخلیة للمفحوص.

اختبار تفهم الموضوع:.2

Morgan.انرغــــــمو وزمیلتـــــه H.Murray. هنـــــري مـــــورايكـــــل مــــــن وضـــــع هـــــذا االختبـــــار قـــــام ب

العیـــــادة النفســـــیة أجریـــــت علـــــى االختبـــــار فـــــي نتـــــائج البحـــــوث التـــــي مـــــوراينشـــــر ، حیـــــث )1935(

ــهــارفردجامعــة ب ،Explorations in  Personalityالشخصــیة فــيستكشــافاته اكتاب

العیـــــادات النفســـــیة فـــــي هـــــذا االختبـــــار علـــــى نطـــــاق واســـــع فـــــي كـــــلومنـــــذ ذلـــــك القـــــوت بـــــدأ اســـــتخدام 

.وأوروباأمریكا 

مجموعــــــة شــــــخص أوفیــــــهاالختبــــــار مــــــن ثالثــــــین لوحــــــة تشــــــتمل كــــــل واحــــــدة علــــــى منظــــــر ویتكــــــون 

یعتبـــــر، و علـــــى أنحـــــاء مختلفـــــةبإدراكهـــــاأشـــــخاص فـــــي مواقـــــف غیـــــر محـــــدده المعـــــالم بحیـــــث تســـــمح 

وأحاسیســــــه،بعــــــض مشــــــاعر الفــــــرد وانفعاالتــــــه اختبـــــار تفهــــــم الموضــــــوع وســــــیلة للعیــــــادي فــــــي تفســــــیر 

تفســــــیر االضــــــطرابات الســــــلوكیة واألمــــــراض العصــــــابیة و و دراســــــة شــــــاملة عــــــن الشخصــــــیة ووســــــیلة ل

نــــه مفیــــد فــــي تفســــیر مــــا یــــدور فــــي نفــــس المفحــــوص مــــن مشــــاعر أكمــــا ،الذهانیــــة و السیكوســــوماتیة

ص ،2001،( فیصـــــــــل عبـــــــــاس.ونزاعــــــــات مكبوتـــــــــة وألــــــــوان الصـــــــــراع المختلفــــــــةوانفعــــــــاالت ودوافـــــــــع 

162(

یتكـــــون االختبـــــار مـــــن عشــــــرون لوحـــــة أو صـــــورة، تقـــــد للمفحـــــوص علـــــى حســــــب مـــــادة االختبـــــار:-

ــــــا صــــــنف أو فئــــــة  ــــــرقم والصــــــنف الموضــــــوع خلــــــف الصــــــورة، كمــــــا توجــــــد خلفهــــــا حــــــروف تحــــــدد لن ال

یر وهي موضحة كاآلتي:االختبار أي نوع الجنس ذكر أم أنثى ، صغیر أم كب

رقم فقط وتستخدم مع الجنسین لكل األعمار·

سنة 14لإلناث فقط اقل من Gرقم یتبعه الحرف ·

سنة.14لألطفال الذكور أقل من Bرقم یتبعه الحرف ·

سنة 14للذكور أكبر من Mرقم یتبعه الحرف ·

سنة. 14لإلناث اكبر من F رقم یتبعه الحرف·
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سنة.14للذكور واإلناث أكبر من MF  رقم یتبعه الحرفان·

لكل الذكور BM رقم یتبعه الحرفان·

لكل اإلناثFGرقم یتبعه الحرفان·

سنة14للذكور واإلناث اقل من BGرقم یتبعه الحرفان·

ـــــار- ـــــار علـــــى فكـــــرة القصـــــص التـــــي یعطیهـــــا المفحـــــوص والتـــــي تكشـــــف : تطبیـــــق االختب یقـــــوم االختب

یجـــــرى االختبــــار خـــــالل جلســـــتین أو أكثـــــر إذا اقتضـــــى عــــن مكونـــــات هامـــــة فـــــي شخصــــیة الفـــــرد، قـــــد

األمــــر، بحیــــث تقــــدم عشــــر لوحــــات فــــي كــــل جلســــة أو أقــــل مــــن ذلــــك، حیــــث ال یتعــــدى متوســــط زمــــن 

)165ص،2001،دقائق، (فیصل عباس5االستجابة 

المتبــــع فـــــي اختبــــار تفهـــــم الموضــــوع هـــــو تقــــدیم مجموعـــــة مــــن الصـــــوراإلجـــــراءتعلیمــــة االختبـــــار:-

مــــن نســـــج علــــى أن یؤلــــف عنهــــا قصصــــا ارتجالیــــةحثــــه مــــعالمفحــــوصإلــــىواألخــــرىالواحــــدة تلــــو

خیالــــــه، موضــــــحا فــــــي ذلـــــــك كیفیــــــة حــــــدوثها وأهـــــــم األفكــــــار والمشــــــاعر التـــــــي تــــــدور علیهــــــا أحـــــــداث 

ح متضـــــــمنات ذات داللـــــــة عـــــــن والقصـــــــص التـــــــي تجمـــــــع بهـــــــذه الطریقـــــــة غالبـــــــا مـــــــا توضـــــــالقصـــــــة،

الشخصیة.

فهـــــي بطاقـــــة بیضـــــاء تمثـــــل صــــورة الـــــذات، حیـــــث تكـــــون تعلیمـــــة االختبـــــار حولهـــــا ) 16(لوحـــــةالأمــــا

داخل اللوحة ثم سرد قصتها وتفاصیلها.بتخیل صورة 

ــــــــد المفحــــــــوص عــــــــرض اللوحــــــــات  ــــــــرة التحقیــــــــق، بحیــــــــث یعی بعــــــــد االنتهــــــــاء مــــــــن االختبــــــــار تبــــــــدأ فت

ـــــــــوف علـــــــــى أساســـــــــها ومرجعیتهـــــــــا ـــــــــي بعثـــــــــت بالموضـــــــــوعات والوق واالستقصـــــــــاء عـــــــــن العوامـــــــــل الت

كــــــأن یقــــــول الفــــــاحص للمفحــــــوص : مــــــا الــــــذي دفعــــــك لقــــــول كــــــذا وكــــــذا؟ ، غیــــــر أن طــــــول النفســــــیة،

القصـــــص وتنوعهـــــا وطـــــول االختبـــــار قـــــد یجعـــــل المفحـــــوص ینســـــى بعـــــض التفاصـــــیل ولهـــــذا یفضــــــل 

).166ص ،2001،القیام بها أثناء إجراء االختبار.(فیصل عباس

عتمـــــاد علـــــى طریقـــــة مـــــوراي لـــــذلك، حیـــــث لتفســـــیر مـــــادة االختبـــــار تـــــم تبنـــــي واالتفســـــیر االختبـــــار: -

تقـــــــوم هـــــــذه الطریقــــــــة علـــــــى تحلیـــــــل محتــــــــوى القصـــــــص بـــــــالوقوف علــــــــة الموضـــــــوعات الغالبـــــــة فــــــــي 

القصص من خالل رصد التكوین الدینامیكي للحكایة، ویتم هذا من خالل تحدید:

البطل الرئیسي الذي یتقمص الفرد شخصیته·

وهـــــي الشخصـــــیة التـــــي تحظـــــى بمعظـــــم الحـــــدیث فـــــي القصـــــة  والتـــــي یصـــــف المفحـــــوص إحساســـــاته 

ـــــرى الفـــــرد نفســـــه فیهـــــا ویتقمصـــــها،و مشـــــاعره  . ، قـــــد تكـــــون مـــــن جنســـــه وســـــنهأو الشخصـــــیة التـــــي ی

)167ص،2001،(فیصل عباس
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ــــــدوافع المحركــــــة :للبطــــــل الحاجــــــات الرئیســــــیة · حیــــــث یشــــــرع الباحــــــث فــــــي الوقــــــوف علــــــى ال

جـــــــــة اكالحاجـــــــــة للســـــــــیطرة و الح، وأفكـــــــــاره ونزاعاتـــــــــه وحاجاتـــــــــه،ة مشـــــــــاعرهومعرفـــــــــ،للبطـــــــــل

،(فیصــــــــــــل عبــــــــــــاسالحاجــــــــــــة لالنجــــــــــــاز و الحاجــــــــــــة إلــــــــــــى الحمایــــــــــــة والمساندة.للجــــــــــــنس و

)169ص،2001

الضغوط أو العوامل البیئیة والمؤثرات التي تؤثر في الفرد:·

العالقـــــات المختلفـــــة بینـــــه وهـــــي عبـــــارة عـــــن دراســـــة لمحـــــیط البطـــــل الـــــذي یعـــــیش فیـــــه، وكـــــذا دراســـــة 

وبـــــین غیـــــره مـــــن النـــــاس، والضـــــغوط البیئیـــــة المختلفـــــة، وهـــــي كمـــــا عبـــــر عنهـــــا مـــــوراي رأي الفـــــرد فـــــي 

العـــــالم الـــــذي یعــــــیش فیـــــه، ومــــــا یحتمـــــل أن یســــــقطه مـــــن آثـــــار فــــــي االســـــتجابات التــــــي تصـــــدر عنــــــه 

)172ص،2001،(فیصل عباسخاصة المواقف التي تعرض له.

تـــــم انتقــــاء حـــــاالت الدراســـــة بحـــــب مجموعــــة مـــــن المعـــــاییر والتـــــي معـــــاییر انتقـــــاء الحـــــاالت: .3

تخدمه في دراسته: أنهایرى الباحث 

تــــــــم اختیــــــــار حــــــــاالت الدراســــــــة األساســــــــیة  مــــــــن خــــــــالل االطــــــــالع علــــــــى مجموعــــــــة مــــــــن المرضــــــــى 

المصـــــابین بـــــالربو، حیـــــث تـــــم اختیـــــار أربـــــع حـــــاالت تـــــوفرت فـــــیهم مجموعـــــة مـــــن المعـــــاییر التـــــي تـــــم 

وضعها تمثلت في :

ختیــــار الحـــــاالت األربعـــــة مــــن الجنســـــین امرأتـــــان ورجلــــین وذلـــــك لضـــــمان الحصــــول علـــــى اســـــتجابات ا

متنوعة ومختلفة تبعا ألحوال الشخصیة للحاالت المعنیة بالدارسة األصلیة 

وبالتـــــالي مـــــن 22ســـــنة وال تقـــــل علـــــى 50الحـــــاالت المعنیـــــة بالدراســـــة األساســـــیة ال تتعـــــدي أعمـــــارهم 

لحالــــة االجتماعیــــة بــــین متــــزوج وأعــــزب ممــــا یخلــــق لنــــا مجــــاال واســــعا ألن فئــــة الراشــــدین. مــــع تنــــوع ا

تشـــــمل دراســـــتنا شـــــرائح مختلفـــــة مـــــن المجتمـــــع والغـــــوص أكثـــــر فـــــي أســـــباب الربـــــو المتعلقـــــة بالجانـــــب 

االجتماعیة في شقیه االیجابي والسلبي 

تنوع الربو بین ربو درجة ثانیة ودرجة ثالثة ·

للحاالت األربعة تختلف من حالة إلى أخرى .أسباب اإلصابة بالربو بالنسبة ·

تكون الحالة من فئة الراشدین أن·

أن تكون الحالة لها تاریخ طبي أي أنها مصابة بالربو ·

كما راعى الباحث خلو الحاالت من اضطرابات عقلیة أو تاریخ طبي سیكاتري ·

الحاالت من إعاقات بدنیة أو عقلیة وخل·
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الخصائص في الجدول التالي :ضوعلیه یمكن توضیح بع

یوضح بعض خصائص حاالت الدراسة)15(جدول رقم

الحالة االجتماعیة المستوى التعلیميالجنس السن حالةال

متزوجة ثانوي 3أنثى 32أ 

متزوجة أساسي 6أنثى 36ل 

أعزبطالب جامعيذكر25ي 

متزوجثانوي 3ذكر 34ح 

، اذن فجمیـــــــع تنـــــــوع فـــــــي الســـــــن لكـــــــن معظمهـــــــا متقـــــــاربتنـــــــوع فـــــــي الجـــــــنس وكـــــــذایظهـــــــر الجـــــــدول 

ـــــــراوح  ـــــــالربو ومـــــــن فئـــــــة الشـــــــباب وتت ـــــــث أنهـــــــم مرضـــــــى ب الحـــــــاالت مطابقـــــــة لمواصـــــــفات الدراســـــــة حی

.متزوج وأعزب ذكر وأنثى، الحاالت بین 

:  خاتمة الفصل

ــــــى  بعــــــد قیامنــــــا بالدراســــــة االســــــتطالعیة علــــــى مجموعــــــة مــــــن األفــــــراد والــــــذین وصــــــل عــــــددهم إل

ـــــك مـــــن خـــــالل معاینـــــة كـــــرة الـــــثلج والتـــــي شـــــملت مرضـــــى مـــــن مؤسســـــات استشـــــفائیة 45( ) فـــــردا، وذل

عامـــــة وخاصــــــة وكـــــذا عبــــــر وضــــــع اســـــتمارة ســــــلم مقیـــــاس كونــــــور ودافیدســــــون فـــــي مواقــــــع التواصــــــل 

ـــــا ـــــي االجتمـــــاعي تحصـــــلنا علـــــى نت ئج والتـــــي مـــــن خاللهـــــا تـــــم اختیـــــار حـــــاالت الدراســـــة األساســـــیة والت

انتهجنـــــا فیهــــــا طریــــــق المــــــنهج العیــــــادي واختیارنــــــا لمجموعــــــة مــــــن األدوات التــــــي تخــــــدم مســــــار بحثنــــــا 

هذا والذي نصبو من خالله للكشف عن مؤشرات الجلد لدى الراشدین المصابین بداء الربو.



خامسالفصـل ال
عرض وتحليل ومناقشة النتائج

تمهيد  

أوال/ الحالة األولى  

ثانيا/ الحالة الثانية  

ثالثا/ الحالة الثالثة  

رابعا/ الحالة الرابعة  

خامسا/ مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات

خاتمة الفصل
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تمهید : 
الكشــــف عــــن مؤشــــرات الجلــــد لــــدى الراشــــدین المصــــابین بــــالربو ومــــن خــــالل هــــذه الدراســــةفــــي ســــبیل 

الدراســــة نبحــــث مــــن خاللهــــا علــــى أهــــم الممیــــزات التــــي تمیــــز الراشــــد المصــــاب بــــالربو، قمنــــا فــــي هــــذا 

ـــــــت فـــــــي المقابلـــــــة النصـــــــف موجهـــــــة وتحلیـــــــل  الفصـــــــل باســـــــتخدام مجموعـــــــة مـــــــن أدوات البحـــــــث تمثل

علـــــــى أربـــــــع حـــــــاالت TATالمضـــــــمون وكـــــــذا تطبیـــــــق كـــــــل مـــــــن رائـــــــزي الرورشـــــــاخ وتفهـــــــم الموضـــــــوع

لي.في التابحثیة كما هو موضح 

الحالة األولى " أ" أوال /

:تقدیم الحالة.1

ــــــة )32(تبلــــــغ مــــــن العمــــــر "أ"الســــــیدة  )19(تزوجــــــت فــــــي ســــــن ســــــنة موظفــــــة الحالــــــة االجتماعی

ــــــــانوي،لــــــــدیها ثالثــــــــة أطفــــــــالو ، 2003ســــــــنة  ــــــــة ث بهــــــــا فــــــــي العائلــــــــة ی، ترتمســــــــتواها التعلیمــــــــي الثالث

ـــــى وفـــــي نفـــــس الوقـــــت تواصـــــل دراســـــتها فـــــي والـــــدتها معلمـــــة ، فنشـــــأت فـــــي أســـــرة مثقفـــــة، حیـــــثاألول

أمــــا فیمــــا ،أمــــا اإلخــــوة فمســــتواهم جــــامعيعمومیــــة،محاســــب فــــي مؤسســــة فهــــو والــــدها ، أمــــاالجامعــــة

ــــر یخــــــص  وفــــــي ذات مالمــــــح تــــــدل علــــــى القــــــوة مرتبــــــة الهنــــــدام إنســــــانةالعــــــام تبــــــدو الخــــــارجي المظهــ

أمـــــافـــــي العمـــــل وخـــــارج العمـــــل، جیـــــدةعیـــــة ، عالقاتهـــــا االجتمانفـــــس الوقـــــت تظهـــــر علیهـــــا البشاشـــــة

ا نهـــــــأحیـــــــث الزوجیـــــــة،لحیاتهمـــــــااألساســـــــي مـــــــع الـــــــزوج فالمشـــــــاكل الزوجیـــــــة تكـــــــاد تكـــــــون المحـــــــرك 

أنبعــــد و ،والشــــابالحالــــةبــــالزواج بعــــد صــــراع كبیــــر بــــین والــــدة تعرفــــت علیــــه فــــي المراهقــــة لیتكلــــل 

ـــــى فواغتصـــــابها، خافـــــت األم علـــــى ابنتهـــــاهـــــددها بخطـــــف ابنتهـــــا غیـــــر ، زوجـــــه ابنتهـــــاتأنوافقـــــت عل

ــــــدأت المشــــــاكل الزوجیــــــة بالتعقیــــــدزواجهــــــا، فكــــــان یضــــــربها ویشــــــتمها، المشــــــاكل ظهــــــرت بعــــــد أن ،وب

حتـــــى ، فـــــالزوج غیـــــر مبـــــالي بصـــــحة زوجتـــــه وال بظروفهـــــا الصـــــحیة،وهـــــذا مـــــا زاد مـــــن حـــــدة مرضـــــها

ــــاء العالقــــة ــــأثن ولكــــن مــــع ،تعــــاني فكلمــــا طلبهــــا زوجهــــا كانــــت النوبــــة تظهــــرالحالــــةكانــــت ة،الحمیمی

فكانــــــت تســــــتعین بالبخــــــاخ ،مباالتــــــه كــــــان تلبــــــي حاجاتــــــه رغــــــم تعبهــــــا الشــــــدید وضــــــیق نفســــــهاعــــــدم

دائمـــــــا متطلعــــــــة لألفضـــــــل فــــــــأرادت أن تكمــــــــل الحالــــــــةتبــــــــدو ومـــــــن جانــــــــب أخـــــــر ،لترضـــــــي رغباتــــــــه

ولكــــــن زوجهــــــا رفــــــض وطلـــــب منهــــــا أن تتوقــــــف عــــــن العمــــــل ولكنهـــــا لــــــم تفعــــــل خوفــــــا مــــــن ،دراســـــتها

.المستقبل

:الة المرضيتاریخ الح.2

أي مـــــا یقـــــارب العشـــــر ســـــنوات، كانـــــت بدایـــــة الربـــــو لـــــدیها )2006(بـــــالربو ســـــنة الحالـــــة أصـــــیبت 

تظهـــــر أیضـــــا و و ، عبـــــارة عـــــن حساســـــیة موســـــمیة ومـــــن بعـــــض الحیوانـــــات األلیفـــــة كـــــالقطط والكـــــالب

.أو انفعال زائدند التعرض لموقف صعب أو مشكلةنوبات الربو ع
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بحالـــــة جیـــــدة ســـــواء تعلـــــق األمـــــر بـــــالمظهر العـــــام للحالـــــة "أ"بـــــدت ملخـــــص المقابلـــــة:.3

ـــــى وٕاقبالهـــــامـــــن خـــــالل بشاشـــــتها ،مـــــن خـــــالل الهنـــــدام واألناقـــــة أو الحالـــــة النفســـــیة الجیـــــدة للحالـــــة عل

ــــــة حیــــــث أنــــــي عرضــــــت  الحــــــدیث معنــــــا بكــــــل صــــــدر رحب.كــــــان اختیــــــار المكــــــان مــــــن نصــــــیب الحال

یكــــون اللقــــاء فــــي أنفــــي إشــــكاالم تجــــد غیــــر مكــــان العمــــل لكنهــــا لــــآخــــرنلتقــــي فــــي مكــــان أنعلیهــــا 

التقیــــت بالحالــــة فـــــي مكــــان العمــــل واســــتقبلتني بكـــــل ولكــــن فــــي مكتـــــب خــــاص مغلــــق، ، مكــــان العمــــل

حیــــــث أحسســــــت أن ، بالنصــــــف موجهــــــةالمقابلــــــة إلجــــــراءبــــــدا المكــــــان هــــــادئ وجیــــــد رحابــــــة صــــــدر، 

أن، حیــــث ةوقلــــت لهــــا أن تتحــــدث بكــــل راحــــة وحریــــ،الحالــــة تشــــعر بنــــوع مــــن الراحــــة فــــي حضــــوري

فهـــــــذا ،واعتبــــــرت أن زواجهـــــــا كــــــان أكبـــــــر خطــــــأ فـــــــي حیاتهــــــا،ســـــــنة19الحالــــــة تزوجــــــت فـــــــي ســــــن 

وكــــــان شــــــخص متهــــــور ،ساســــــیةالشــــــخص الــــــذي تزوجــــــت بــــــه كــــــان یــــــدرس معهــــــا فــــــي المرحلــــــة األ

نــــه كــــان دائــــم أبــــه فــــي مرحلــــة المراهقــــة، حیــــث أعجبــــتولكنهــــا ،ومتمــــرد وفوضــــوي ویفتعــــل المشــــاكل

لهــــــــا اومـــــــع مـــــــرور الوقــــــــت أصـــــــبح یشـــــــكل تهدیـــــــد،اعتـــــــراض والــــــــدتها علیـــــــهاالتصـــــــال بهـــــــا بـــــــرغم 

ووصـــــل بـــــه الحـــــد ،وخصوصـــــا والـــــدتهاأهلهـــــایســـــبب لهـــــا المشـــــاكل مـــــع نـــــه كـــــانأحیـــــث ،ولعائلتهـــــا

ـــــى وعنـــــد ســـــماعها للخبـــــر بعـــــد أن رفضـــــته أم الحالـــــة،محاولـــــة االنتحـــــار مســـــتخدما ســـــائل منظـــــفإل

، زریــــة وعنــــد رؤیتــــه لهــــا بــــدأ بالبكــــاءحالــــة مفــــي ه جدتــــو أنهــــافقالــــت أمهــــاذهبــــت لزیارتــــه خفیــــة عــــن 

حیـــــث ، فحــــاول هــــو تهدیـــــد والــــدتها،علـــــى التوقــــف عــــن رؤیتـــــهأجبرتهــــاالخبــــر أمهـــــاوعنــــدما ســــمعت 

علــــــى ابنتهــــــا األمفخافــــــت ،منزلهــــــاأمــــــامنــــــه هــــــددها بأنــــــه ســــــیختطف ابنتهــــــا ثــــــم یغتصــــــبها ویرمیهــــــا أ

أعــــــراضلــــــدیها حیــــــث ظهــــــرتالحالــــــة،وبــــــدأت معانــــــاة ،الــــــزواجهــــــذافوافقــــــت علــــــى،وعلــــــى شــــــرفها

ــــــىطــــــور فــــــي ظــــــرف قیاســــــي تلت)2003(حساســــــیة  ــــــوإل أهلهــــــاحاولــــــت عالجــــــه بمســــــاعدة مــــــن ،رب

دون أن مصــــــاریف،یســــــافر بهــــــا إلــــــى مدینــــــة قســــــنطینة للعــــــالج مــــــع التكفــــــل بجمیــــــع التوالــــــدهافكــــــان 

ومــــع الوقــــت ملــــت مــــن العــــالج فتوقفــــت عــــن ،یبــــالي بمرضــــهاال فهــــو ،یكــــون لزوجهــــا دور فــــي ذلــــك

، عنــــــد حــــــدوث النوبــــــة"Vontoline"فهــــــي تســــــتخدم البخــــــاخفكانــــــت تســــــتخدم ،الــــــذهاب إلــــــى طبیــــــب

ــــــوعلــــــى كل الزوجیــــــة اوعنــــــد ســــــؤالنا عــــــن تــــــأثیر المشــــــ ـــــات الربــــــو لــــــدیها ،الرب أجابــــــت أن اغلــــــب نوبـ

ارهــــــا علــــــى التوقــــــف إجب، كمـــــا حــــــاولفكـــــان زوجهــــــا یضــــــربها دائمــــــا،تـــــأتي بســــــب مشــــــاكلها الزوجیــــــة

هــــــا االجتماعیــــــة علیهــــــا، وعنــــــد ســــــؤالنا لهــــــا عــــــن عالقاتحصــــــول شــــــقیت فــــــي العــــــن العمــــــل بعــــــد أن

أمـــــاإال أن المـــــرض قـــــد یجعلهـــــا تتغیـــــب بســـــبب الجـــــو بأنهـــــا جیـــــدة أجابـــــت،داخـــــل العمـــــل وخارجـــــه

فعائلتهـــــا تمثـــــل دائمـــــا ســـــندا لهـــــا خصوصـــــا ،عـــــن العالقـــــات الخارجـــــة عـــــن نطـــــاق العمـــــل فهـــــي جیـــــدة

وشـــــعورا بـــــاألمن واالســـــتقرار فـــــي كنفهـــــا،وهـــــو مـــــا زادهـــــا ثقـــــة فـــــي نفســـــها،مرضـــــهامـــــا یخـــــصفـــــي 

وعنـــــدما ســــــألنها عــــــن نظرتهـــــا لنفســــــها أجابــــــت بأنهــــــا تـــــرى نفســــــها شــــــيء یلمـــــع وعلیــــــه غبــــــار والحــــــل 
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، أو االســـــــتمرار فـــــــي ها ومـــــــن مرضـــــــها هـــــــو طالقهــــــا مـــــــن زوجهـــــــالــــــدیها فـــــــي الـــــــتخلص مـــــــن مشــــــاكل

تجاهله.

وذلك من خالل: تحلیل مضمون المقابلة .4

تقسیم المقابلة إلى وحدات:.1.4

في البدایة كانت حساسیة بداتلي كیما تزوجت2003بدالي تقریبا في.1

ماكنتش عارفة خطورتو .2

الزم نداوي علیه وخالص.3

قالي راهو قاوي درجة ثالثة.4

نحس روحي مخنوقة ومش قادرة نتنفس.5

نحس روحي راح نموت .6

بصح مع العالج نقص علیا شوي.7

كنت نداوي مش كیما ضرك.8

قبل كان یدیني بابا وخویا دیما.9

بصح انا كرهت وتعبت من الدوا.10

راني ندیر البخاخ برك .11

ما یحوسش علیا خالص.12

مرضت وال رتحت عندو عادي.13

نحس بصعوبة في التنفس .14

رعشة في جسمي كل .15

نحس روحي ندیر في مجهود كبیر بال فایدة .16

نحس روحي انسانة مقیدة .17

تجیني في أوقات الربیع وفي الصیف الزم نحاذر الكلیماتزور.18

صدري یخرخش ویصفر .19

كي نقلق بزاف وتكون عندي مشاكل.20

باش تروح علیا نستعمل البخاخ.21

نروح لسبیطار ندیر لكسجین.22

نكون في عرس نجبد البخاخ عادي .23

ش خالصما نحشم.24

حاجة ربي كل واحد واش مقدرلو ربي .25
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الال ماكانش.26

جدي كان عندو الربو.27

ال ال ما نحسش بلي راني اقل من الناس.28

بالعكس نحس فیا بزاف حوایج ملیحة.29

انا انسانة طیبة .30

مانیش حقودة .31

ما نهزش في قلبي .32

ننسى لیه لیه وقلبي ابیض.33

نقلق بسرعة وننفعل .34

یني نعیط لتق.35

والضغوطاتمن المشاكل .36

شایفة روحي حاجة تلمع .37

علیها غبرة .38

عندي امكانیات كبیرة باش ننجح في حیاتي.39

انا انسانة طموحة .40

نحب نحقق احالمي .41

راجلي محبسني جایبلي الغمة .42

مش بزاف .43

حابة نغیر حیاتي .44

حابة نكون كیما ماما قرات ونجحت في الباك وراهي تقرى في الجامعة .45

ادیتشعقبت الباك ثالث مرات وم.46

حابة نزید نعاود .47

كون نطلق ندیر بزاف حوایج .48

عندي الزهر .49

ربي رزقني أوالد .50

عندي والدیا یخافو علیا ویخممو فیا.51

خاوتي مالح معایا.52

شایفة روحي زینة .53

هذي نعمة من عند ربي .54
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مش انا لي نقول الناس كامل یقولو علیا .55

ما نحبش نهمل روحي  .56

وحينحب نكون دیما حطة وما نحطش من ر .57

نحس روحي ممیزة أكید.58

مانیش منافقة.59

لي في قلبي في لساني.60

ما نحبش الهدرة نتاع لتحتل تحت .61

ماما وبابا حاسیین بیا وبمرضي.62

غایضتهم خاصة ماما واختي.63

دایما تنصحني وتقولي ارجعي عالجي علیه.64

بالعكس هوما قایمة بیهم .65

مقصرة مع نفسي .66

من المفروض نداوي روحي على جال اوالدي.67

باش مانخلیهمش یضیعو.68

ماشي ملیحة دیما .69

ضرك راني عایشة معاه هكاك بال احساس.70

ندمت كي تزوجت به.71

مش مهتم بیا .72

المهم نفس وخالص.73

كي نمرض معالبلوش بیا .74

حتى كي تجیني النوبة ما یتأثرش .75

یشوفني تجیني األزمة وعادي .76

ما یشجعنیش حتى على حاجة.77

حتى باش نداوي روحي.78

ي من الضغوطات اغلب ازمتي تجین.79

نحسها تغلي داخلي.80

طلعت لثانویة وهو بطل .81

تالقینا صدفة حبیتو حب مراهقة.82

ماما كانت معارضة .83
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مكتوب ربي .84

حاول ینتحر بسبتي شرب جافیل.85

یهدد في ماما قالها نغتصبها .86

ماما خافت علیا بزاف.87

كي شفاتو متمسك بیا قالت ممكن یهنیها.88

مع الوقت اكتشفت بلي مش مناسب لیا.89

ما نحبش كي یوكن معایا.90

كرهت منو .91

كي نكون معاه في وسط العالقة تجیني األزمة .92

ماراحلوش فیا .93

المهم یقضي حاجتو .94

كیما الحیوان.95

غیرت مكان عملي بسبب المرض.96

ما نقدرش نطلع كل یوم.97

تقریبا كي یكون الجو مش ملیح .98

كي تكون عندي مشاكل قریبا نغیب.99

متفهمین حالتي في الخدمة .100

ي مریضة عارفین.101

عندي مشاكل عائلیة .102

نحاول ما نغیبش بزاف.103

الحمد  كاین عندي صدیقات .104

مش بزاف .105

قراب مني وعارفین كلش .106

مانحبش نحكي مشاكلي .107

الناس تفصلها كیما تحب.108

یعاودوا الحكایات .109

ندیر فیهم الثقة .110

اشهر 7كنت ندیر سباحة لمدة .111

حسیت روحي ملیحة .112
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یعجبني الحال .113

نحس روحي متنفسة .114

ما قدرتش نكمل بسبت االوالد وداري .115

انا انسانة اجتماعیة .116

ندیر واجب الزیارات .117

نزهي ونخرج عادي .118

كي نكون وسط الناس نجبد البخاخ وندیرو .119

مانحشمش منهم .120

تقریبا نروح لماما .121

نحسها قریبة مني وتفهمني .122

دیما واقفة معایا.123

نحس بالذنب .124

ونعتذر نحاول نصلح غلطتي معاهم.125

ما نحبش نوصل الناس.126

اسرتي لكبیرة نحس فیها بلي عندي قیمة .127

مع زوجي نحس روحي ماعندیش قیمة خالص.128

الال مش مأثر علیا نفسیا .129

ماثرة علیا المشاكل مع راجلي .130

الطالق هو الحل االنسب لیا .131

كون نطلق ندیر بزاف حوایج .132

نحس روحي حرة .133

نقدر نحقق احالمي .134

مع اوالدي نحس روحي ملیحة .135

في خدمتي نحس روحي ملیحة .136

مع راجلي برك لي ماندیرش فیه المان.137

بالعكس مانحسش روحي وحدي.138

والدیا وخاوتي دیما في ظهري یساندوني .139

یشجعوني باش نداوي على الالزم.140

یتحیروا علیا كي یسمعو بیا مریضة.141
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واقفین معایا .142

یحسسوني بلي راني قویة .143

مشاكل دیما مع راجلي .144

محبسني على قداش حاجة .145

كل حاجة نقلو علیها یقولي ال .146

یغیر مني مش حابني نوصل .147

مخلیتها على ربي .148

عایشة معاه بأسلوب الالمباالة .149

ماشكل الخدمة ما نعمرش بیها راسي .150

تقریبا ماعندیش مشاكل .151

انا خاطیة الناس وما نوصلهمش .152

كل واحد التي بهمو.153

ما والدي وانا بركالمستقبل هو .154

الزم نداوي روحي باش نقدر نقوم بوالدي .155

ما یضیعوش بعدي .156

حابة نكمل قرایتي .157

نكون انسانة ناجحة في حیاتي.158

اوالدي كي نخمم فیهم .159

یبقى الحل الوحید لي نشوفو مناسب لیا هو الطالق.160

باش نقدر نشوف روحي .161

نرتاح من المرض والمشاكل كل .162

الال ما نحسش بالیأس .163

كاین ویفرج علیاربي.164

راني صابرة .165

یجي نهار لي نتهنى فیه من مشاكلي.166

ننجح في حیاتي.167

حاسة روحي مقیدة .168

كون نبرى قداش حاجة راح ندیرها .169

صعیبة كي یكون اقرب الناس لیك هو لي محطمك .170
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تقسیم الوحدات إلى أصناف:. 2.4

تقدیر الذات: الصنف األول-أ

. 31. 30. 28. 27. 24. 22. 21. 18. 11. 8. 47. 3. 2:مؤشــــــــــــــــرات ایجابیـــــــــــــــــة·

32 .33 .37 .39 .40 .41 .44 .45 .47 .53 .56 .57 .58 .59 .60 .61 .

81 .111 .120 .163 .169      .

. 38. 36. 35. 34. 20. 19. 17. 16. 15. 14. 10. 6. 5:مؤشــــــــــــــــــــــرات ســــــــــــــــــــــلبیة·

42 .43 .46 .66 .168.

الصنف الثاني: العالقات االجتماعیة -ب

. 65. 64. 63. 62. 55. 52. 51. 23. 9:العالقــــــــــــــــات االجتماعیــــــــــــــــة االیجابیــــــــــــــــة·

67 .68 .70 .82 .83 .87 .88 .96 .97 .68 .99 .100 .101 .102 .103 .

107 .108 .115 .116 .117 .118 .119 .121 .123 .124 .125 .126 .

139 .150 .151 .152 .153  .

ــــــــــــــة الســــــــــــــلبیة:العال· ــــــــــــــات التكیفی . 77. 76. 75. 74. 73. 72. 71. 69. 12.13ق

78 .79 .80 .86 .89 .90 .91 .92 .93 .94 .95 .128 .130 .131 .137 .

140 .141 .144 .145 .146 .147 .149 .170.

الشعور بقاعدة من األمن الداخليلث االصنف الث-ج

. 129. 127. 122. 112. 110. 106. 59. 48. 29. 26األمـــــــــــــــــــــل والتفـــــــــــــــــــــاؤل:·

132 .133 .134 .135 .136.138 .139 .142 .143 .154 .155 .156.

.164. 148. 114. 113. 105. 104. 85. 54. 50. 25:أمن روحي·

حساب األصناف :. 3.4

تقدیر الذاتالنسب المئویة لصنف یبین)16رقم (الجدول 

النسبةالتكراراألصناف التحتیةالصنف الثاني

%3666.66مؤشرات ایجابیةتقدیر الذات

%1833.33سلبیةمؤشرات

%5499.99المجموع
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الجــــدول الثـــــاني یبــــین تقـــــدیر الــــذات لـــــدى المفحوصـــــة تــــم تقســـــیمه إلــــى مؤشـــــرات ایجابیــــة عـــــن تقـــــدیر 

33.33%و مؤشرات سلبیة بلغت نسبتها %66.66الذات بلغت نسبتها لدى الحالة 

العالقات االجتماعیةالنسب المئویة لصنف یبین)17رقم(الجدول 

النسبةالتكراراألصناف التحتیةالصنف األول

%4154.66عالقات تكیفیةالعالقات االجتماعیة

%3445.33عالقات تكیفیة سلبیة

99.99%75المجموع

یبــــــین الجــــــدول األول العالقــــــات االجتماعیــــــة التــــــي تــــــربط الحالــــــة مــــــع بــــــاقي األفــــــراد ســــــواء قــــــریبین 

منهـــــــا كـــــــالزوج واألهـــــــل أو محـــــــیط العمـــــــل وتـــــــم تقســـــــیمه إلـــــــى عالقـــــــات ذات تـــــــأثیر ایجـــــــابي علـــــــى 

المفحوصـــــــــة وأخـــــــــرى ذات تـــــــــأثیر ســـــــــلبي، فأمـــــــــا العالقـــــــــات ذات التـــــــــأثیر االیجـــــــــابي بلغـــــــــت نســـــــــبة 

.%45.33السلبي بلغت و ذات التأثیر54.66%

قاعدة من األمن الداخليالنسب المئویة لصنف یبین)18رقم (الجدول 

النسبةالتكراراألصناف التحتیةالصنف الثاني

75.60%31األمل والتفاؤلقاعدة من األمن الداخلي

%1024.39األمن الروحي

99.99%41المجموع

ــــة وتــــم تقســــیمه  ــــىالجــــدول الثالــــث یبــــین درجــــة الشــــعور بقاعــــدة مــــن األمــــن الــــداخلي لــــدى الحال إل

الجـــــزء الثـــــاني فهـــــو أمـــــا%75.60والتفـــــاؤل ووصـــــلت نســـــبته لـــــدى الحالـــــة األمـــــلقســـــمین األول هـــــو 

.%24.39إلىاألمن الروحي ووصلت نسبته 

النسب المئویة لجمیع األصناف یبین)19رقم(الجدول 

النسبةالتكراراألصناف

31.77%54تقدیر الذات

44.11%75العالقات االجتماعیة

24.12%41الشعور بقاعدة من األمن الداخلي

100%170المجموع

مــــــن خــــــالل الجــــــدول الخــــــامس ارتفــــــاع نســــــبة العالقــــــات االجتماعیــــــة عــــــن بــــــاقي النســــــب ظنالحــــــ

بعـــــــض أنوحــــــدة بـــــــالرغم مــــــن 74بتكــــــرار وصـــــــل إلــــــى %44.11األخــــــرى حیــــــث بلغـــــــت نســــــبتها 
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ـــــة  ـــــف تحـــــدیا للحالـــــةتمثـــــلأنهـــــاإالالعالقـــــات لهـــــا تـــــأثیر ســـــلبي علـــــى الحال تحـــــاول مـــــن خاللـــــه التكی

تلیهــــا نســــبة تقــــدیر الــــذات ،معهــــا مــــن خــــالل تشــــغیل میكــــانیزم الكبــــت والتســــامي فــــي بعــــض المواقــــف

حالـــــة أنمــــا یــــدل علــــى وحـــــدة 54بتكــــرار وصــــل إلــــى %31.77لــــدى الحالــــة حیــــث بلغــــت نســـــبتها 

ــــــو أنهــــــاتحظــــــى بتقــــــدیر ذات جیــــــد كمــــــا  ــــــى توافــــــق مــــــع ذاتهــــــا وت زن یجعالنهــــــا تتخطــــــى المــــــرض اعل

ـــــغ األمـــــنوثالثـــــا نجـــــد نســـــبة الشـــــعور بقاعـــــدة مـــــن ،والمشـــــقة ـــــداخلي تبل 41بتكـــــرار بلـــــغ %24.12ال

ــــة وحــــدة وهــــي نســــبة أیضــــا جیــــدة ومعتبــــرة نستشــــف مــــن خاللهــــا درجــــة الــــ وعي الروحــــي والــــذاتي للحال

ــــــا  حیـــــــث أنهـــــــا مدركـــــــة جــــــــدا لواقعهـــــــا ولحیاتهـــــــا الداخلیــــــــة حیـــــــث یمثـــــــل األهــــــــل ســـــــندا لهـــــــا وٕاحساســ

بالطمأنینة لوجودهم في حیاتها كما یمثل األوالد أمال وتفاؤال تعیش من اجله. 
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اختبار الرورشاخ وتحلیل نتائج تقدیم .5

"أ"األولى یبین بروتوكول الرورشاخ للحالة )20رقم (جدول 
الشائعاتالمحتوىالمحدداتالتموقعاتالتحقیقاالستجابات

"7˅/1البطاقة
.كأنھم جناح فراشة 1
.یبان خفاش 2
.شویة كأنھ قفص صدري3
.الفراغات كأنھا أضلع4

15"

وھذا جناحھا ةھذي فراش
الشكل ككل

الجزء المركزي 
ي  ي ف ا ل ات ھن ذو الفراغ ھ

الوسط

ك 
ك
ج

جف

ش+ 
ش+

-ش
-ش

حي
حي
تشر
تشر

شا

"       17˅˄/ 2البطاقة
. ھذا اللون األحمر كأنھ رحم5
.زوج عباد متقابلین الید في الید6

1.21

ب  ي الجان ر ف ون األحم الل
السفلي

الكل

ج
ك

ل ش 
ب ح

تناظر

تشر
شا بشر

"15˄˅/     3ةقالبطا
.زوج عباد 7
.ھذا یبان نص صدر 8
.زوج عباد راح یھزو حاجة 9

ضفدع وھذوك عینیھرأس. كأنھ 10
.األحمر كأنھ زوج قلوب11

1.50

الكل 
ي  اتح ف ادي الف زء الرم الج

االسفل
الكل 

الجزء المركزي في األسفل
الوسطالجزء األحمر في

ك 
ج

ك 
ج
ج

+ش
ضش 
ب ح
+ش

ل ش 

بشر
تشر 
بشر 
جحي
رمز

شا 

"9˅˄/4البطاقة
.من بعید تبان شجرة كبیرة 12
.كأنھ رحم13
. ھذو یبانو كأنھم مبیضین14
.كأنھم رجلین 15
.ھذا یبان رأس أفعى 16
كأنھ تنین وھذوك جنحیھ17

1.20

الكل 
الكل 

الجزئیین الجانبیین العلویین 
ي  انبیین ف زئیین الج الج

األسفل 
الجزء المركزي السفلي

الكل  

ك 
ك
ج
ج
ج
ك

-ش+/
-ش

ش+
ش+

-ش
-ش

نبات
تشر

تشر 
جب

جحي
حي

"12˅/ 5البطاقة 
.تبان فراشة18
ھذو یبانو رجلین امرأة .19

52"

الكل 
الجزء السفلي 

ھذا ماشفت 

ك
ج 

ش+
ش

حي
جب

شا

"12˅/6البطاقة
كأنھا حوتة مشرحة .20
.عضو ذكري 21
.قصبة ھوائیة 22
.كأنھ ریشة طائر 23
.كأنھم لوزتین24

2.26

شكلھا غریب طول 
الكل 

الجزء العلوي 
الوسط 

الكل
ادي  اللون الرم زئین ب اتح ج الف

في الوسط

ك 
ج
ج
ك

جج

-ش
-ش

ش+
ش+

+ش

تشر 
جنس
تشر
جحي
تشر

"51˅˄/7البطاقة
.زوج وجوه متقابلین یبانو كأنھم نسا25
ھذا یبان مدخل باب.26
.وھاذو یبانو زوج وجوه متعاكسین27
ھ 28 و بی ي یقطع وس ل ھ م .كأن

المولوخیة
.كأنھ خرطوم فیل 29
.ھذا یبان راس خنزیر 30

ن العلویینیالجزئی
زي  فلي المرك زء الس الج

الرمادي
الجزئیین في الوسط

الكل

الجزئیین الجانبیین

ج
جج
ج

ك 
جج
ج

+ش
اظر     تن

ضش
ش+

-ش
ش+ 
ش+

بشر
شيء

جب
شيء
جحي
جحي

شا
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ي 2.50 زیین ف زئیین المرك الج
الجانبیین

"14˄/8البطاقة
.كأنھم حیوانین متقابلین31
.كأنھ مخ 32
.عظم أسفل الظھر33
.كأنھ عمود فقري 34
. كأنھا قمة جبل فیھا غابة 35

1.36

زئیین  األحمر الج ذا ب ھ
الجانبیین 

الكل 
البرتقالي في األسفل 

الجزء المركزي 
اللون األخضر في الوسط

ج
ك 
ج

ج 
ج

ش ل
ش+

+ش
+ش

ش ض

حي
تشر
تشر

تشر 
عةبیط

شا

"11˅/9البطاقة
.كأنھم قلوب 36
.كأنھم رئتین 37
.تبان قصبة ھوائیة 38
.تبان نار شاعلة من فوق39

1.26

اللون الوردي في األسفل 
اللون األخضر في الوسط

الجزء المركزي 
اللون البرتقالي العلوي

ج
ج
ج
ج

ش ل 
ضش
+ش
+ل

رمز
تشر
تشر

شاشيء

"50˅/10البطاقة
.ھنا من فوق یبان قفص صدري40
.یبان ھذا كأنھ برج ایفل41
.ھذا یبان قصبة ھوائیة وھذوك الرئتین 42
.ھذو یبانو كلى 43
.كأنھ رحم 44
.عظم أسفل الظھر 45
.كأنھا عصبونات المخ46
.كأنھم رئتین 47

1.20

قداش من حاجةراني شایفة 
الجزء العلوي 

الجزء المركزي العلوي 
الجزء المركزي العلوي 

فر  انبیین األص زئیین الج الج
الداكن

اللون  انبیین ب زئیین الج الج
األحمر

اللون األزرق في الوسط
ن الجزئیین الجانبیین باللو

األزرق
ن الجزئیین الجانبیین باللو

األحمر 

ج 
ج
ج
ج
ج
ج
ج

ج 

ش+ 
ش+
ش+

-+ش
-+ش
+ش
+ش
+ش

تشر
شيء
تشر
تشر
تشر
تشر
تشر

تشر 

البسیكوغرام.1.5

استجابة 47عدد االستجابات: 

د 15".25الوقت الكلي: 

متوسط زمن الرجع =  
الرجع زمن

البطاقات عدد
 ==16"

" 19.68== متوسط زمن االستجابة 

التموقعات: -

13x100/(47=27.65%= (%ك13ك: 

30x100/(47 =63.82%(= %ج30ج: 

3x100/(47=6.38%=(%جج3جج:

1x100/(47=2.12%=(%جف1جف:

جفجج جكنمط المقاربة :
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التتابع: مفكك ضمن دائرة السواء 

المحددات : -

76.59%=%ش36ش=  = ( × )

25ش+= 
×( (ش±)/ ( ((ش

= % + %77.77= ش

3=ش±

8=-ش

1ش ل: 

3ل ش :

2حب : 

3: ضش

1ض ش:

2ل)/3ل ش +2ش ل + 1مجموع ل: (

 =1+6+3=9

4.5  =
9
2

=%ل
∗10 البطاقات استجابات عدد

االستجابات عدد
 =36.17%

یمكن القول نمط الحالة یمیل إلى االنبساط 
% 36.17 < %40

نمط الرجع الحمیم مج حب/مج ل 

ــــــذي هــــــو 2بمــــــا أن مجمــــــوع حــــــب هــــــو  ــــــافــــــیمكن القــــــول 4.5مقابــــــل مجمــــــوع ل وال ــــــنمط أنن أمــــــام ال

المنبسط 

المحتوى:-

%ب3ب: 
بج) (ب

االستجابات عدد
=14.89%

4بج: 

%حي5حي: 
حیج) (حي

االستجابات عدد
=21.27%

5حیج:

77x100/47 =14.89%شا: 

22تشر:
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1نار:1جنسیة:

1طبیعة: 4شيء: 

1رمز:1نبات: 

2تناظر:

)9) و (1صدمة: البطاقة (

معادلة القلق :
دم) جنس تشر (بج

االستجابات عدد

   %57.44 =
100(0 + 1 + 22 + 4)

47
.%12بالمقارنة مع معدل القلق وهي نسبة مرتفعة جدا

v :المالحظات التناظریة

ü) 2) . ( 7البطاقات(

vالنقاط الحساسة

ü) و هو دلیل على نقص الحمایة الداخلیة لدى المفحوصة 3.7التناظر في البطاقات(

ü) اســـــتجابة نـــــار وهـــــي دلیـــــل علـــــى انفجـــــار عـــــدواني داخلـــــي مـــــع نقـــــص المراقبـــــة 9البطاقـــــة (

االنفعالیة للتظاهرات العدوانیة 

ü)وهي قلق جنسي هستیري مع الشریك 6صدمة جنسیة في البطاقة (

ü)وهي تعبیر عن عدوانیة مقموعة. 9صدمة باللون األحمر في البطاقة (

üبج+تشر+جنس+نار .قلق شدید ظاهر من خالل االستجابات

ü) 1استجابة جف في البطاقة.(

v عالمات القلق الشدید

ü ل محض منفجرة داللة على عدوانیة لدى المفحوصة

ü 57.44معادلة القلق المرتفعة جدا حیث قدرت بـ%

üتفسیر متكرر للخط المركزي في معظم البطاقات

üتكرار بعض االستجابات خصوصا ما تعلق باالستجابات التشریحیة

v :اختیار البطاقات

ü)یشـــــطحو زاهیـــــین وهـــــذاك االحمـــــر ء) حســـــیت فیهـــــا زوج نســـــا3البطاقـــــة المرغوبـــــة هـــــي رقـــــم

.تقولي قلوب نتاع فرحة

ü)فیها خفاش ما عجبنیش1البطاقة المرفوضة هي رقم (.



جعرض وتحلیل ومناقشة النتائالفصل الخامس  	

114

النتائجتحلیل . 2.5

الهیكل الفكري :-أ

ـــــىالحالـــــة إنتاجیـــــةوصـــــلت  ثـــــراء المجـــــال الفكـــــري وفـــــي ممـــــا دل علـــــى تنـــــوع ،اســـــتجابة)47(إل

المرتفعـــــــة للمفحوصـــــــة تـــــــدل علـــــــى مســـــــتوى اإلنتاجیـــــــةأنكمـــــــا ،للحالـــــــةالهوامیـــــــةة والخیالـــــــالحیـــــــاة 

األنــــــا علــــــى قــــــوة )%77.77كمــــــا دل ارتفــــــاع الشــــــكل ش+ (،ثقــــــافي معتبــــــر وعلــــــى الحاجــــــة للتعبیــــــر

ــــــــز اإلدراكفــــــــي ظــــــــل وضــــــــوح جیــــــــدةرةوذاكــــــــو مرونــــــــة فكریــــــــة ــــــــة أنأيوالقــــــــدرة علــــــــى التمی الحال

ن إفــــــوتتــــــابع مفكــــــك ســــــوي،) مرتفــــــع%مــــــع وجــــــود (جو ،بنفســــــهاباســــــتطاعتها رســــــم مســــــار حیاتهــــــا

ــــــف اجتمــــــاعيللحالــــــة وتحكــــــم فــــــي النشــــــاط الفكــــــري مــــــع تقــــــدیر جیــــــد اتصــــــال جیــــــد بــــــالواقع مــــــع تكی

ممــــا یعطــــي ،الــــذاكرةوقــــدرة علــــى االنتبــــاه والتركیــــز مــــع وضــــوح فــــي ،للمواقــــف وٕادراكهــــا بشــــكل جیــــد

علــــــى مجابهـــــــة و ع المحــــــیط تكیــــــف مـــــــوقــــــدرة الحالـــــــة علــــــى ال،تــــــوازن فــــــي الحیــــــاة االنفعالیـــــــة للحالــــــة

أن الحیـــــاة االنفعالیـــــة للحالـــــة كمـــــا ،وهـــــذا مـــــا أكـــــده وجـــــود اســـــتجابات كلیـــــة معتبـــــرة،مشـــــاكل الحیـــــاة

.الجید لماهیتهإدراكهاتتأثر بمشقة المرض في ظل ال

جــــــج جــــــف وهـــــو نمــــــط ثــــــري یـــــدل علــــــى إحســــــاس جیـــــد وعلــــــى مرونــــــة جنمـــــط المقاربــــــة هـــــو ك 

زئیـــــة مرتكـــــزا كمـــــا یـــــدل علـــــى معالجـــــة الواقـــــع بصـــــورة ج،ذاتیـــــة فـــــي التعـــــاطي مـــــع مختلـــــف المواقـــــف

ــــــى تفاصــــــیله الدقیقــــــة حیــــــث وصــــــلت ، )%ج(هــــــذا مــــــا دل علیــــــه ارتفــــــاع نســــــبة ،وذكــــــاء عملــــــيعل

یــــــدل علــــــى قلــــــق مصــــــحوب )6وجــــــود جــــــج داخلــــــي فــــــي البطاقــــــة رقــــــم (أنكمــــــا ، )%63.38(إلــــــى

مـــــــا دل علـــــــى وجـــــــود وهـــــــو، ) 1وجـــــــود االســـــــتجابة جـــــــف فـــــــي البطاقـــــــة (أكـــــــدهبكبـــــــت انفعـــــــالي مـــــــا 

.نزعات عدوانیة مكبوته

أمـــــا متوســـــط زمـــــن الرجـــــع فوصـــــل ،)" 19.68(إلـــــىكمـــــا أن متوســـــط زمـــــن االســـــتجابة وصـــــل 

ــــــى تلقائیــــــة الحالــــــة فــــــي ردود األفعــــــال ولكــــــن تبقــــــى اســــــتجاباتها فــــــي إطــــــار )"16(إلــــــى مــــــا دل عل

سوي.

دراسة الذكاء: -ب

مــــــن خــــــالل اســــــتجابات الحالــــــة نحــــــو البطاقــــــات استشــــــفینا العدیــــــد مــــــن المؤشــــــرات الدالــــــة علــــــى 

ــــــت علــــــى مســــــتوى الشــــــكللمفحوصــــــة التطبیقــــــي لذكاء الــــــ ــــــى)%ش+(حیــــــث وصــــــلت ، والتــــــي كان إل

) 2مرتبطـــــــة بحركـــــــات بشـــــــریة فـــــــي البطاقــــــــة(اســـــــتجابة 13إلـــــــىواالســـــــتجابات الكلیـــــــة )77.77%(

كلهــــــا ، )%21.27(حیــــــث وصــــــلت إلــــــى)%50(كمــــــا أن االســــــتجابات الحیوانیــــــة اقــــــل مــــــن ،)3و(

ـــــــوى مـــــــع وجـــــــود شـــــــائعات ال  ـــــــة والمحت ـــــــوع فـــــــي نمـــــــط المقارب ـــــــى ذكـــــــاء المفحوصـــــــة وتن مؤشـــــــرات عل

مرتفـــــع )ش+ (عدیـــــدة مـــــع )ك(وجـــــودو ، ینعقلــــي جیـــــددلیـــــل علـــــى وجـــــود قـــــدرات ونشـــــاط )7(تتعــــدى

وٕارادةالجیـــــــد للواقـــــــع إدراكالبطاقـــــــات علـــــــى وجـــــــود ذكـــــــاء ســـــــوي مـــــــن خـــــــالل أغلبیـــــــةفـــــــي )حـــــــب(و
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كمـــــا تـــــدل علـــــى اســـــتخدام الـــــذكاء فـــــي ،األفضـــــلداخلیـــــة تـــــدفعها للنجـــــاح والســـــعي فـــــي البحـــــث عـــــن 

ـــــة فـــــي ماعـــــة العالقـــــات االجتماعیـــــة للحالـــــة مـــــن خـــــالل االســـــتعانة بـــــرأي الجإدارة وعلـــــى دینامیـــــة فعال

) 3ن وجــــود حركــــة بشـــــریة واحــــدة علــــى األقــــل فــــي البطاقــــة رقـــــم (إال أ، ط بهــــاالقیــــام باألعمــــال المنــــو 

.دلیل على وجود قدرات إبداعیة والهام شاعري

دراسة العاطفة: -ج

vالطبع والمزاج  :

اللونیـــــــةحیـــــــث وصـــــــلت نســـــــبة االســـــــتجابات ، یعـــــــد نمـــــــط الرجـــــــع الحمـــــــیم للمفحوصـــــــة منبســـــــط 

مـــــع متـــــوازنالحالـــــة لـــــدیها اتصـــــال جیـــــد وتكیـــــف أنفمـــــن خـــــالل هـــــذه النســـــبة نستشـــــف )36.17%(

أظهــــــــــــرت أن الحالــــــــــــة ال تســــــــــــتطیع اســــــــــــتثمار غیــــــــــــر أن االســــــــــــتجابات (ش ل) و (ل ش) الواقــــــــــــع، 

كمــــــا أن ، ةكمــــــا أنهــــــا متغیــــــرة المــــــزاج علــــــى حســــــب الطاقــــــة النزویــــــ،عاطفتهــــــا علــــــى موضــــــوع معــــــین

ل) تعنـــــــي وجـــــــود شـــــــحنات عاطفیـــــــة انفعالیـــــــة وهـــــــذا مـــــــا ش، شتنـــــــوع االســـــــتجابات اللونیـــــــة (ل ، ل

ــــــه البطاقــــــات ( بعــــــض التظــــــاهرات االنفعالیــــــة أظهــــــرتالمفحوصــــــة أنحیــــــث ، )3،2،9،10دلــــــت علی

ــــت علــــى وجــــود قلــــق عمیــــق وتــــوجس داخلــــي صــــة و التــــي عبــــرت عنهــــا المفحاإلســــقاطاتكمــــا أن ،دل

ـــــون والـــــذي رغـــــم دفاعـــــات المفحوصـــــة انفجـــــر داخلـــــي تـــــدل علـــــى عـــــدوان ،حمـــــرأفـــــي اســـــتجابات الل

) رغم محاولة تجنبه في البطاقات السابقة. 9على شكل استجابة نار في البطاقة رقم (

v :مراقبة العاطفة

ـــــة لـــــیس لـــــدیها ضـــــبط كـــــافي للعاطفـــــةأننالحـــــظ )ل ش(مـــــن خـــــالل االســـــتجابات بـــــالرغم ،الحال

أنكمــــــا ، )%57.44(ویعـــــود للقلـــــق الشــــــدید الـــــذي وصـــــل معدلـــــه إلـــــى)%ش+(مـــــن ارتفـــــاع نســـــبة 

مـــــا أن نمـــــط الحالـــــة انبســـــاطي وب، اعیـــــة غیـــــر مراقبـــــةالعدوانیـــــة المعلـــــن عنهـــــا تعبـــــر عـــــن عاطفـــــة اندف

ــــــغ خطیــــــر لعــــــدوان داخلــــــي ــــــارة عــــــن تفری بــــــالرغم مــــــن أن حالــــــة ،فهــــــذه العاطفــــــة االندفاعیــــــة هــــــي عب

) فهـــــي %دل علیـــــه وجـــــود االســـــتجابات (ك،حـــــب،ش+ذا مـــــاهـــــو ،تتمتـــــع بعاطفـــــة ثابتـــــة فـــــي الغالـــــب

.على العموم تستطیع ضبط انفعاالتها مع اعتمادها على المنطق لحضر العاطفة واستقرارها

االتصال االجتماعي: -د

ـــــــى  نالحـــــــظ )%14.89(واالســـــــتجابات البشـــــــریة)7(مـــــــن خـــــــالل الشـــــــائعات والتـــــــي وصـــــــلت إل

ـــــــــد مـــــــــع قابلیـــــــــة لالتصـــــــــال ، فكارهـــــــــا مـــــــــع الغیـــــــــرأحیـــــــــث تشـــــــــارك ،أن المفحوصـــــــــة ذات تكیـــــــــف جی

كمـــــا أن الحالـــــة لـــــدیها ،مـــــع مراقبـــــة حـــــذرة لنوعیـــــة العالقـــــات،الجمـــــاعي ومشـــــاركة الغیـــــر لالهتمامـــــات

مــــع وجــــود نمــــط منبســــط ، )ش ل(االســــتجابات قلیــــلإحســــاس جیــــد بــــالواقع بــــالرغم مــــن وجــــود عــــدد 
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ــــة تســــعى دائمــــا إلــــى بنــــاء روابــــط اجت وجــــود نأكمــــا عالقــــاتي ســــوي.إطــــارماعیــــة فــــي یبــــین أن الحال

للفكـــــر، كمـــــا دلـــــت االســـــتجابات (ب، بـــــج ) ةمراقبـــــة جیـــــدو ى تكیـــــف اجتمـــــاعي مرتفـــــع یـــــدل علـــــ)ج(

.لدیهاوالقدرة على التقمصعلى قوة الصلة بین المفحوصة ووسطها اإلنساني

تحـــــــاول بنـــــــاء هـــــــو داللـــــــة علـــــــى أن المفحوصـــــــة )22(رتفعـــــــةعـــــــدد االســـــــتجابات التشـــــــریحیة المإن

درجـــــة مـــــن خـــــالل لفــــت انتباهـــــه إلـــــى المســــتوى الثقـــــافي إلخفـــــاء، وهـــــذا جســــر عالئقـــــي مـــــع الفــــاحص

، كما یدل على انشغال المفحوصة بجسدها.القلق الشدید

التفسیر الدینامي : .3.5

(الدخول في وضعیات جدیدة)/1البطاقة

قــــــت علــــــى العمــــــوم قصــــــیر بالنســــــبة و " وهــــــو 7إلــــــىوصــــــل زمــــــن الرجــــــع فــــــي البطاقــــــة األولــــــى 

اســــــتجابات متعلقـــــة بهــــــده البطاقــــــة، أربـــــعلبطاقـــــة الــــــدخول فـــــي الوضــــــعیات الجدیـــــدة، تحصــــــلنا علــــــى 

ــــــارة عــــــن صــــــدمة أولیــــــة یتلقاهــــــا المفحــــــوص مــــــاوهمــــــع شــــــائعة تمثلــــــت فــــــي اســــــتجابتان كلیتــــــان  عب

ـــــــدة التـــــــي تصـــــــادفه فـــــــي الحیـــــــاة، أمـــــــا عـــــــاملي تحدیـــــــدمحـــــــاوال ایجـــــــابي التصـــــــدي للوضـــــــعیات الجدی

ــــــواني  ــــــى ومحتــــــوى حی جیــــــد للواقــــــع مــــــن خــــــالل بنــــــاء صــــــورة كلیــــــة للوضــــــعیات إدراكممــــــا یــــــدل عل

فكانـــــــت واحــــــدة جزئیــــــة مــــــع عامــــــل تحدیــــــد شـــــــكلي االســــــتجابتان التالیتــــــان أمــــــا، المحرجــــــة الجدیــــــدة

جزئــــي متعلــــق إدراكمــــا االســــتجابة األخیــــرة فكانــــت عبــــارة عــــن أســــالب تمثــــل فــــي محتــــوى تشــــریحي، 

ـــــى انشـــــغال  بفـــــراغ مـــــع عامـــــل تحدیـــــد شـــــكلي ســـــالب واســـــتجابة ذات محتـــــوى تشـــــریحي وهـــــذا دلیـــــل عل

عبـــــــرت علیـــــــه المفحوصـــــــة مـــــــن خـــــــالل رفضـــــــها وكـــــــذا وجـــــــود قلـــــــق داخلـــــــي،المفحوصـــــــة بصـــــــحتها

للبطاقة.

(بطاقة العدوانیة)/2البطاقة

ـــــــیال لیصـــــــل  قـــــــدم مـــــــن خاللـــــــه المفحـــــــوص " 17إلـــــــىزمـــــــن الرجـــــــع فـــــــي هـــــــذه البطاقـــــــة ارتفـــــــع قل

مــــا یــــدل علــــى ،كمــــا نالحــــظ تــــدویر البطاقــــة مــــن المفحوصــــة مــــع تضــــاعف زمــــن الرجــــع،اســــتجابتان

ــــــة ذات وعامــــــل ال، فــــــي البطاقــــــةوجــــــود صــــــدمة ــــــت االســــــتجابة األولــــــى جزئی ــــــل فــــــي فكان تحدیــــــد تمث

ــــــوى المــــــدركبالاإلحســــــاسأوقفــــــتالتــــــي ، صــــــدمة اللــــــون األحمــــــر أمــــــا ، حركــــــة والتفاعــــــل فــــــي المحت

وهــــــي  اســــــتجابة تعبــــــر علــــــى محتــــــوى ، ي متعلــــــق بالجهــــــاز التناســــــلي للمــــــرأةالمحتــــــوى فكــــــان تشــــــریح

ممـــــا یـــــدل علـــــى أن المفحوصـــــة تعـــــیش صـــــراع داخلـــــي یحمـــــل ،عـــــاطفي شخصـــــي لـــــدى المفحوصـــــة

مـــــع مراقبـــــة العدوانیـــــة آلخـــــرطـــــابع عـــــدواني مـــــع تـــــوتر صـــــارخ بســـــبب مشـــــاكل جنســـــیة مـــــع الشـــــریك ا

مـــــع ذات عامـــــل تحدیـــــد تمثـــــل فـــــي حركـــــة بشـــــریة االســـــتجابة الثانیـــــة كانـــــت كلیـــــة أمـــــا، بشـــــكل جیـــــد

وجــــــود شــــــائعة ومــــــن خاللهــــــا تــــــدارك المفحــــــوص الصــــــدمة وحــــــاول تعــــــویض عنهــــــا وهــــــذا یــــــدل علــــــى 

.ا قدرة المفحوص على تجاوز الصدمات واالنفعاالت وقمع العدوانیة لدیه
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لتقمص)/ (ا3البطاقة 

أنتجــــــــت" وهــــــــو زمــــــــن جیــــــــد ومتوســــــــط لالســــــــتجابات مــــــــن خاللــــــــه 15تمثــــــــل زمــــــــن الرجــــــــع فــــــــي 

كلیـــــة مـــــع شـــــكل ایجـــــابي ومحتـــــوى بشـــــري األولـــــىفكانـــــت االســـــتجابة ،خمـــــس اســـــتجاباتةالمفحوصـــــ

مـــــن خـــــالل للـــــزوج األبـــــوي علـــــى الـــــتقمص ةشـــــائعة وهـــــذا دلیـــــل علـــــى قـــــدرة المفحوصـــــإجابـــــةوهـــــي 

ــــــة فكانــــــت جزئیــــــة أمــــــاللكائنــــــات البشــــــریة داخــــــل بقعــــــة الحبــــــر، إدراكهــــــا مــــــع عامــــــل االســــــتجابة التالی

ل فــــي شــــكل ذو تظلیــــل ومحتــــوى تشــــریحي وهــــذا دلیــــل علــــى وجــــود قلــــق غیــــر معبــــر عنــــه تحدیــــد تمثــــ

ــــدى المفحوصــــة تمثــــل فــــي الخــــوف مــــن الشــــریك الجنســــي،  االســــتجابة الثالثــــة فكانــــت كلیــــة مــــع أمــــال

مــــــع بشــــــكل جیــــــدللواقــــــعمعالجتهــــــا فحــــــوص للحركــــــة البشــــــریة دلیــــــل علــــــى المفــــــإدراكحركــــــة بشــــــریة 

االســــــتجابة الرابعــــــة فكانــــــت جزئیــــــة حیوانیــــــة  مــــــع شــــــكل ایجــــــابي، لتعــــــود أمــــــاضــــــبطها لالنفعــــــاالت، 

فـــــي الظهـــــور مـــــن خـــــالل االســـــتجابة الخامســـــة حیـــــث كانـــــت اســـــتجابة جزئیـــــة األحمـــــرصـــــدمة اللـــــون 

محــــددة بــــاللون األحمــــر والشــــكل والمحتـــــوى كــــان شــــيء مــــن خاللـــــه عبــــرت المفحوصــــة علــــى خوفهـــــا 

ــــــى  مــــــن الشــــــریك الجنســــــي مــــــن جدیــــــد ورغبتهــــــا فــــــي الحصــــــول رغبتهــــــا العاطفیــــــة فــــــي الحصــــــول عل

البطاقة المرغوبة .ویظهر هذا من خالل تعبیرها بأنهاالحب واالهتمام 

/ ( البطاقة األبویة) 4البطاقة 

ــــــىانخفــــــض زمــــــن الرجــــــع  " فــــــي هــــــذه البطاقــــــة والتــــــي تمثــــــل الســــــلطة األبویــــــة ومــــــن خاللــــــه 9إل

حیـــــــث كانـــــــت االســـــــتجابات ،وأخـــــــرى جزئیـــــــةتنوعــــــت اســـــــتجابات المفحوصـــــــة بـــــــین اســـــــتجابات كلیـــــــة

ـــــوى بـــــین تشـــــریحي وحیـــــواني ینوآخـــــر دراك الكلـــــي بمحـــــدد كلـــــي ســـــالب ذات اإل مـــــوجبین وتنـــــوع المحت

ــــــى،ونبــــــاتي ــــــى التمثیــــــل الجیــــــد للســــــلطة األبویــــــة  والرضــــــا عــــــن األنــــــا األعل كمــــــا تــــــدل ،مــــــا یــــــدل عل

وهــــــذا ،االســـــتجابات الحیوانیــــــة علـــــي التكیــــــف االجتمـــــاعي وعلــــــى النزعـــــة الطفولیــــــة لـــــدى المفحوصــــــة

ــــــــه مــــــــن خــــــــالل االســــــــتجابات الجزئیــــــــة ذات المحــــــــدد ال ــــــــرت عن ــــــــوى الجزئــــــــي مــــــــا عب موجــــــــب والمحت

الحیــــــواني، أمــــــا االســــــتجابات التشــــــریحیة فنجــــــدها تكــــــررت فــــــي بعــــــض البطاقــــــة وهــــــذا قــــــد یعــــــود إلــــــى 

ـــــارة اهتمـــــام الفـــــاحص  قـــــد یعـــــود أیضـــــا فـــــي رغبـــــكمـــــا ،انشـــــغال المفحوصـــــة بصـــــحتها ة المفحوصـــــة إث

بكثرة االستجابات.

/ (بطاقة صورة الذات)5البطاقة 

المفحوصـــــة عبـــــرت عـــــن البطاقـــــة مـــــن خـــــالل اســـــتجابتین مكتفیـــــة " كمـــــا أن10قـــــدر زمـــــن الرجـــــع 

بــــــذلك القــــــدر ، فكانـــــــت االســــــتجابة األولـــــــى ذات إدراك  كلــــــي مـــــــع محــــــدد شـــــــكلي ایجــــــابي ومحتـــــــوى 

المفحوصـــــة ذات إدراك ســـــوي للواقـــــع مـــــع تكیـــــف ایجـــــابي كمـــــا أنحیـــــواني وشـــــائعة ممـــــا یـــــدل علـــــى 

نالحـــــظ أیضـــــا التمثیـــــل الجیـــــد لصـــــورة الـــــذات كمـــــا تبـــــین هـــــذه البطاقـــــة ارتبـــــاط المفحوصـــــة بالعالقـــــات 



جعرض وتحلیل ومناقشة النتائالفصل الخامس  	

118

، كـــــذلك وجـــــود االســـــتجابة البشـــــریة الجزئیـــــة دلیـــــل علـــــى بحـــــث المفحوصـــــة عـــــن تكـــــوین االجتماعیـــــة

عالقات اجتماعیة ولكن بصورة حذرة.

البطاقة الجنسیة)(/6البطاقة 

ــــة بقعــــة الحبــــر غرابــــة لــــدى المفحوصــــة أثــــارت" 12زمــــن الرجــــع فــــي هــــذه البطاقــــة هــــو  فــــي البدای

مـــــن خـــــالل اســــــتجابات المفحوصـــــة المتعــــــددة لهـــــذه البطاقــــــة نالحـــــظ اســــــتجابتها الجنســـــیة حیــــــث دل و 

ــــــق مــــــن الشــــــریك للمحتــــــوى الجنســــــي علــــــى إدراكهــــــا ــــــى قل صــــــدمة جنســــــیة لــــــدى المفحوصــــــة تــــــدل عل

تقبلهــــــا الجنســــــي إال أن التقســــــیمات الغیــــــر صــــــعبة والمریحــــــة التــــــي أعطتهــــــا المفحوصــــــة تــــــدل علــــــى 

دینامیـــــة نشـــــاطها النـــــزوي الســـــوي، إال أن المحتــــــوى ووانـــــدماجها فـــــي شخصـــــیتهااألنثویـــــةلجنســـــیتها 

.التشریحي المتكرر یطرح مشكال

ة األمومة)/ (بطاق7البطاقة 

المفحوصـــــــة ســـــــتة اســـــــتجابات أعطـــــــت" مــــــن خاللـــــــه 15إلـــــــىوصــــــل زمـــــــن الرجـــــــع فـــــــي البطاقـــــــة 

فاالســــــتجابات حیوانیــــــة جزئیــــــة واســــــتجابات شــــــيء،وأخــــــرىتنوعــــــت بــــــین اســــــتجابات بشــــــریة ســــــاكنة 

ـــــــت  ـــــــي حاجـــــــة المفحـــــــوص الطفولیـــــــة لإلحســـــــاس بـــــــاألمن واالســـــــتقرار كمـــــــا دل ـــــــة تعن الحیوانیـــــــة الجزئی

االســـــــتجابة الكلیــــــــة شــــــــيء الســـــــالبة علــــــــى شــــــــعور المفحوصــــــــة بـــــــالخطر والتهدیــــــــد الخــــــــارجي وعــــــــدم 

ـــــاألمن مـــــا یجعلهـــــا تبحـــــث عـــــن هـــــذا  مـــــن خـــــالل بنـــــاء عالقـــــة ســـــویة متزنـــــة مـــــع األمـــــناإلحســـــاس ب

المفحوصــــــة أنفمــــــن خاللهـــــا نجــــــد الســـــویة الســــــاكنة األنثویــــــةالحركـــــة مـــــا دلــــــت علیــــــه ولـــــدتها وهــــــذا 

المرجـــــــــع األساســـــــــي األمبأمهـــــــــا عالقـــــــــة ســـــــــویة متزنـــــــــة ال یشـــــــــوبها التـــــــــوتر حیـــــــــث تمثـــــــــل تربطهـــــــــا

وملجأ لها وصة للمفح

/ (التكیف العاطفي ) 8البطاقة 

" وهـــــي البطاقـــــة التـــــي تعبـــــر عـــــن اســـــتثمار المفحوصـــــة 14إلـــــىوصـــــل زمـــــن الرجـــــع فـــــي البطاقـــــة 

الحیوانـــــان علـــــى قـــــدرة إدراكحیـــــث یـــــدلللعالقـــــات الخارجیـــــة، قـــــدمت المفحوصـــــة خمســـــة اســـــتجابات 

ـــــى  ـــــة التـــــي تـــــربط الشـــــخص بواقعـــــه إدراكالمفحوصـــــة عل ـــــدل علـــــى قـــــوة العالق ــع بشـــــكل جیـــــد وی الواقـــ

فــــــي البطاقــــــة یطــــــرح مشــــــكلة صــــــعوبة غیــــــاب الحركــــــة الحیوانیــــــةأنإالوعلــــــى تكیفــــــه مــــــع المحــــــیط، 

المفحوصـــــة تتكیـــــف ولكـــــن بصـــــعوبة مـــــا یـــــدل أنالتكیـــــف العـــــاطفي مـــــع المواضـــــیع الخارجیـــــة حیـــــث 

وبة االســــــــتثمار فــــــــي مواجهــــــــة وبنــــــــاء العالقــــــــات مــــــــع الغربــــــــاء عــــــــن العائلــــــــة. كمــــــــا أن علــــــــى صــــــــع

االستجابات التشریحیة تدل على موقف متصنع وقولبة الفكرة لدى المفحوصة.

/ ( البطاقة المرفوضة)9البطاقة

اســــــــــتجابات حیــــــــــث نجــــــــــد اســــــــــتجابتان أربعــــــــــةإلــــــــــى" وصــــــــــلت االســــــــــتجابات 11زمــــــــــن الرجــــــــــع 

تشـــــریحیتان وواحـــــدة رمزیـــــة أمـــــا االســـــتجابة الرابعـــــة فكانـــــت اســـــتجابة نـــــار وهـــــي صـــــدمة لونیـــــة خلفهـــــا 
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یطرة علـــــى انفجـــــار عـــــدواني لـــــدى المفحوصـــــة مـــــا دل علـــــى وجـــــود عدوانیـــــة غیـــــر مراقبـــــة وفقـــــدان الســـــ

ــــــى وجــــــود  وكبــــــت انفعــــــالي، كمــــــا نفســــــیة عمیقــــــة إرهاصــــــاتردود األفعــــــال الوجدانیــــــة وهــــــي دلیــــــل عل

تعود االستجابات التشریحیة لتطرح مشكال حول القلق العمیق لدى المفحوصة .

/ (بطاقة العائلة) 10البطاقة 

ـــــــل علـــــــى الســـــــرور واالبتهـــــــاج لقـــــــرب 50ارتفـــــــع زمـــــــن الرجـــــــع لیصـــــــل إلـــــــى  انقطـــــــاع " وهـــــــذا دلی

التحویـــــل اتجـــــاه الفـــــاحص وانفـــــراج بســـــبب انتهـــــاء االختبـــــار حیـــــث حاولـــــت المفحوصـــــة إعطـــــاء العدیـــــد 

مـــــن االســـــتجابات مـــــن خـــــالل تعـــــدد المواضـــــیع المدركـــــة فـــــي البطاقـــــة حیـــــث بلغـــــت ثمانیـــــة اســـــتجابات 

ــــــى انشــــــغال المفحوصــــــة بصــــــحتها، كمــــــا یــــــدل  كلهــــــا جزئیــــــة واغلبهــــــا بمحتــــــوى تشــــــریحي مــــــا یــــــدل عل

ا بالفـــــاحص مـــــع قـــــرب انتهـــــاء حـــــول انهـــــار العالقـــــة التـــــي ربطتهـــــالالشـــــعوریةفحوصـــــة قلـــــق المعلـــــى

.االختبار
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:للحالة األولىTATاختبار تفهم الموضوعتقدیم وتحلیل .6

:1اللوحة رقم

: الطفلالبطل

حاجات البطل:     

الحاجة لإلعالة والرعایة -

االستنجاد الحاجة -

رعایةوالحمایة واللألمن الحاجة -

ضغوط البیئة:     

نزعات اجتماعیة(اهتمام اسري)-

.)سبب القلق والحزن(غیاب العطف والحنان والسند-

للحب والحنان ودفء الرعایة الوالدیة.حرمان وفقدان-

عــــــودة الطفـــــل إلــــــى التـــــدرب علــــــى الكمــــــان نجحـــــت  المفحوصــــــة مـــــن خــــــالل "..16:نهایـــــة القصــــــة

د1.03وزوال الحزن والتوتر.

ــــــذكر والــــــده الــــــذي كــــــان یدربــــــه علــــــى الكمــــــان، والــــــده ســــــافر : موضــــــوع القصــــــة ــــــىطفــــــل حــــــزین یت إل

الخارج والطفل مشتاق لوالده كثیرا.

اهتمامات ومشاعر البطل: 

.هتمام أسرياال-

.مشاعر الحزن والتوتر والفقدان واالشتیاق-

:2اللوحة رقم

الفتاة واألم واألبالبطل:

:      حاجات البطل

الدراسة والنجاح تحقیق الذات) الحاجة إلى االنجاز( -

)من خالل السفر(االستقاللیةالحاجة إلى-

)مساعدة نفسها واألهل في تحسین ظروف المعیشة (واإلعالةالحاجة للمساعدة -
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)من خالل العمل وتوفیر المال(الحاجة لإلنتاج-

الحاجة لالنتماء -

:    ضغوط البیئة

بیئة فقیرة: الماديالحرمان-

نزعات اجتماعیة: االهتمام األسري  -

تـــــــنجح الفتـــــــاة فـــــــي حیاتهـــــــا وتـــــــتمكن مـــــــن مســـــــاعدة أهلهـــــــا للخـــــــروج مـــــــن الظـــــــروف .:نهایـــــــة القصـــــــة

االجتماعیة واالقتصادیة الصعبة

فتــــــاة تســـــافر مــــــن اجـــــل تحقیــــــق النجـــــاح فــــــي الدراســـــة، تتــــــرك خلفهـــــا والــــــدتها "...6موضـــــوع القصـــــة:

ووالــــــدها الــــــذي یعمــــــل مــــــن اجــــــل تــــــوفیر المــــــال مــــــن اجــــــل ســــــفر ابنتــــــه، تعــــــود الفتــــــاة بعــــــد نجاحهــــــا 

د1.37.في الخروج من حالة الفقر.أسرتهاوتحقیق مستقبلها لتساعد 

:اهتمامات ومشاعر البطل

الدراسة والعمل ومساعدة األهلاهتمامات الفتاة هي النجاح في -

.السفر وتوفیر المال من اجل دراستهااهتمام الوالد ینصب في مساعدة ابنته على -

.مشاعر الفتاة حزن على الفراق ورغبة في النجاح-

:GF3اللوحة رقم

فتاة البطل:

:      حاجات البطل

الحب و اإلعالة -

الحمایة والدعم -

االبتعاد)االستقاللیة (من خالل -

االعتداء المكبوت(مشاعر الكره)-

:    ضغوط البیئة

عدوان مادي ال اجتماعي : شجار ، ضرب -

اعتداء لفظي (السب والشتم) -

اعتداء وجداني (جرح مشاعر)-
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.تترك الزوج وتبتعد عنه للتخلص من الظلم : نهایة القصة

علــــــــى حالهــــــــا متحســــــــرةوهـــــــي والشــــــــتم ، فتــــــــاة تعرضـــــــت للظلــــــــم والضــــــــرب "..15موضـــــــوع القصــــــــة:

د4.5وحزینة، خرجت من شجار ونقاش مع زوجها وهي منهارة.

تحصر ، انفعال ، بكاء ، مشاعر مجروحة من طرف الزوج.:اهتمامات ومشاعر البطل

:4اللوحة رقم

ورجل البطل:

:  حاجات البطل

الستقاللیةالحاجة ل-

لدفاعیةالحاجة ل-

التغییر)لتقلب االنفعالي( الرغبة في الحاجة ل-

:    ضغوط البیئة

سیطرة(محاولة التأثیر علیه وٕاغراءه)-

یذهب الرجل ویعود إلى حبیبته السابقة ویترك عشیقته.: نهایة القصة

رجـــــــل یحـــــــاول تـــــــرك عشـــــــیقته وهـــــــي متمســـــــكة بـــــــه تحـــــــاول إغـــــــراءه ولكنـــــــه "..10موضـــــــوع القصـــــــة:

د2.37یذهب ویتركها.

:اهتمامات ومشاعر البطل

العودة إلى حبیبته السابقة ترك حیاة اللهو و -

مشاعر الرفض والرغبة في الفراق.-

:5اللوحة رقم

األم البطل:

:حاجات البطل

والحمایة واألمن والطمأنینة-

االهتمام والعطف -

:    ضغوط البیئة
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)األسري(االنتماءنزعات اجتماعیة-

البحث عن الرعایة والحمایة-

.األم إلى مكانهاتجد ابنتها نائمة وتعود : نهایة القصة

أم تریــــد أن تطمـــــأن علــــى ابنتهـــــا هــــل نامـــــت بعــــد إكمـــــال مــــذاكرتها أم لـــــم تـــــنم "..5موضــــوع القصـــــة:

د2.30بعد .

:اهتمامات ومشاعر البطل

اهتمامات أسریة -

الحب والرعایة واالهتمام.-

الطمأنینة واألمن -

:6GFاللوحة رقم

رجل وامرأة البطل:

:      حاجات البطل

صورة مادیة ال اجتماعیةیأخذاالعتداء الذي -

(أسلوب قاسي مخالف للقانون)والعدواناالنتقام-

إلى السیطرةالحاجة -

:    ضغوط البیئة

اعتداء مادي واجتماعي(توقع العقاب من طرف السلطة)-

الخطر .-

ال توجد نهایة : نهایة القصة

ــــــل قتلــــــت زوجهــــــا بســــــبب محقــــــق یقــــــوم بــــــالتحقیق مــــــع امــــــرأة فــــــي "..10موضــــــوع القصــــــة: جریمــــــة قت

د4.17الخیانة ظاهري تنكر فعلتها، وداخلیا مقتنعة بفعلتها ولم تندم علیها.

:اهتمامات ومشاعر البطل

محاولة اإلنكار وتجنب العقاب -

عدم الخوف -

ثقة زائدة في النفس -
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:7GFاللوحة رقم

فتاة البطل:

:      حاجات البطل

الحب والرعایةالحاجة إلى -

األمن والحمایة والطمأنینةالحاجة -

:    ضغوط البیئة

نزعات اجتماعیة: االهتمام األسري  -

الحرمان والفقد .-

عودة األم والجدة بعد عالج األم وشفاءها : نهایة القصة

فتــــــاة حزینــــــة تراقــــــب أمهــــــا وجــــــدتها المســــــافرتین للعــــــالج وهــــــي حزینــــــة علــــــى "..15موضــــــوع القصــــــة:

د2.39فقدان والدتها .

:هتمامات ومشاعر البطلا 

االهتمام بسالمة األم-

الحزن والبكاء لفراق األم -

االشتیاق لألم.-

:8GFاللوحة رقم

امرأة البطل:

:      حاجات البطل

)من خالل العمل الحاجة إلى االنجاز( تحقیق الذات-

: من خالل السفر األمن والرعایة والطمأنینةالحاجة إلى -

(االهتمام األسري).االنتماء الحاجة -

الحاجة لإلنتاج: من خالل العمل وتوفیر المال-

الحاجة إلى المساعدة واإلعالة.-

:    ضغوط البیئة
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)بیئة فقیرة(الحرمان المادي-

)االهتمام األسري(نزعات اجتماعیة-

الحرمان والفقد (المادي والمعنوي)-

العمل من اجل مساعدة نفسها وأوالدها. : نهایة القصة

امــــرأة تفكــــر فــــي مســــتقبلها ومســــتقبل أوالدهــــا وفــــي نفــــس الوقــــت مشــــتاقة إلــــى "..13موضــــوع القصــــة:

د3.31والدیها بحكم بعدها عنه، تحاول إیجاد عمل من اجل إعالة أوالدها.

:اهتمامات ومشاعر البطل

مهنیة(من خالل العمل)اهتمامات -

حزن واشتیاق لألهل.-

تحسر على حالها الفقیرة .-

:9GFاللوحة رقم

امرأتان البطل:

:      حاجات البطل

إلى االستنجاد وطلب المساعدةالحاجة -

الحاجة إلى تجنب األذى.-

:    ضغوط البیئة

اعتداء مادي ال اجتماعي.-

ضیاع في بیئة خطیرة ومجهولة .-

نجاة المرأتان من الرجل الشریر.: نهایة القصة

الهــــــرب مــــــن رجــــــل شــــــریر یریــــــد اختطافهمــــــا امرأتــــــان فــــــي غابــــــة تحــــــاوالن "..35موضــــــوع القصــــــة:

د1.70ولكن یفلتان من قبضته ویهربان.

:اهتمامات ومشاعر البطل

الهروب من الرجل الشریر.-

.  الخوف الرعب -
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:10اللوحة رقم

االبن واألب البطل:

:      حاجات البطل

الحاجة للمساعدة واإلعالة-

للحب و الرعایة الحاجة -

الحاجة لالهتمام والمواساة -

:    ضغوط البیئة

الحرمان المعنوي(الصحة )-

العطف -

)االهتمام األسري (نزعات اجتماعیة-

یموت األب معد معاناة مع المرض .: نهایة القصة

ــــــــــده ویواســــــــــیه الوالــــــــــد مــــــــــریض وهــــــــــو خــــــــــائف مــــــــــن "..11موضــــــــــوع القصــــــــــة: ابــــــــــن یحتضــــــــــن وال

د2.14الموت.

:اهتمامات ومشاعر البطل

مواساة األب. -

اهتمام االبن بوالده.-

خوف من الموت.-

:11اللوحة رقم

حیوانان البطل:

:      حاجات البطل

الحاجة إلى االنجاز( تحقیق الذات) -

إلى المنافسة.الحاجة -

االعتداء .الحاجة -

السیطرة .الحاجة -

الحاجة إلى النظام .-
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:  ضغوط البیئة

خطر مادي -

السیطرة.-

.یفوز التنین ألنه القوي ویسیطر على الغابة :نهایة القصة

د2.43حیوانان في صراع غوریال وتنین یتصارعان من أجل البقاء."..18موضوع القصة:

:اهتمامات ومشاعر البطل

رغبة في السیطرة -

البقاء لألقوى -

:12Fاللوحة رقم

عجوز وفتاة البطل:

:      حاجات البطل

الحاجة للسیطرة -

الحاجة للعدوان -

الحاجة لالعتداء-

الحاجة لالنتقام-

:    ضغوط البیئة

سیطرة (ضغوط خارجیة محاولة السیطرة)ال-

العدوان -

ال توجد نهایة :نهایة القصة

أب تصـــــــغي ألمهـــــــا العجـــــــوز التـــــــي تحـــــــاول تحریضـــــــها علـــــــى أبنـــــــاء زوجـــــــة"..12موضـــــــوع القصـــــــة:

د3.53زوجها بعدم االهتمام بهم ورعایتهم وكذا طردهم من البیت.

:اهتمامات ومشاعر البطل

ضغینة وكره -

رغبة في االنتقام -
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:13MFاللوحة رقم

رجل البطل:

:      حاجات البطل

الحاجة السیطرة -

الحاجة لالعتداء مادي اجتماعي-

التلذذ -

:    ضغوط البیئة

االعتداء -

اجتماعیة ال نزعات -

موت المرأة بعد االعتداء علیها بوحشیةنجحت المفحوصة في إعطاء نهایة ب:نهایة القصة

د3.15رجل یغتصب فتاة بطریقة وحشیة حتى الموت."..16موضوع القصة:

:اهتمامات ومشاعر البطل

ال مباالة -

سلبیة-

:14اللوحة رقم

رجل البطل:

:      حاجات البطل

الحاجة إلى االنجاز( تحقیق الذات)-

تجنب النقص-

تثبیط العزیمة (الیأس والفشل)-

الحاجة إلى االستقاللیة -

)من خالل العمل وتوفیر المال(الحاجة لإلنتاج-

:    ضغوط البیئة

)بیئة فقیرة(الحرمان المادي-
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یبقى الرجل على  مستوى التمني .:نهایة القصة

ـــــق مســـــتقبل "..5موضـــــوع القصـــــة: رجـــــل فـــــي لحظـــــة صـــــفاء ذهنـــــي یفكـــــر فـــــي طریقـــــة للعـــــیش وتحقی

د1.41زاهر .

:اهتمامات ومشاعر البطل

مهنیة اهتمامات -

صفاء ذهني -

تفكیر في المستقبل-

:15اللوحة رقم

عجوز البطل:

:      حاجات البطل

والرعایة لألمنالحاجة-

الحاجة لالهتمام -

الحاجة لالنتماء-

:    ضغوط البیئة

معنويالحرمان -

)االهتمام األسري(نزعات اجتماعیة-

ال توجد نهایة : نهایة القصة

طیــــــف رجــــــل عجــــــوز واقــــــف أمــــــام قبــــــره یتحســــــر علــــــى حیاتــــــه وعلــــــى أهلــــــه "..17موضــــــوع القصــــــة:

د3.29الذین نسوه ولم یزوره.

:اهتمامات ومشاعر البطل

تحسر وحزن على فراق األهل -

اشتیاق إلى األهل -

إحساس بالغربة والوحدة-

:16اللوحة رقم

فتى البطل:
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:      حاجات البطل

)الحاجة إلى االنجاز( تحقیق الذات-

(رغبة في السفر)الحاجة إلى االستقاللیة-

للمساعدة والتشجیع الحاجة -

الحاجة إلى الظهور واالستعراض-

السیطرة( قیادي في الجیش)إلىالحاجة -

:    البیئةضغوط 

)االهتمام األسري (نزعات اجتماعیة-

یحقق الفتى مبتغاه  نجحت في وضع نهایة ف: نهایة القصة

ـــــى طمـــــوح ذو مســـــتوى دراســـــي جیـــــد، یتلقـــــى تشـــــجیع مـــــن والدتـــــه للدراســـــة "..18موضـــــوع القصـــــة: فت

ــــادي ك بیــــر وتحقیــــق أحالمــــه وطموحاتــــه ، یریــــد الســــفر وزیــــارة بلــــدان مختلفــــة، أملــــه فــــي أن یصــــبح قی

د3.05في الجیش.

:اهتمامات ومشاعر البطل

والسفر اهتمامات الفتاة هي النجاح في الدراسة -

طموح في القیادة -

رغبة في النجاح -

:17GFاللوحة رقم

فتاة ورجل البطل:

:      حاجات البطل

الحاجة إلى االنجاز( تحقیق الذات) -

الحاجة إلى االستقاللیة -

)من خالل العمل (الحاجة لإلنتاج-

الحاجة إلى االنتماء-

:    ضغوط البیئة
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)بیئة فقیرة(الحرمان المادي-

(حب متبادل)نزعات اجتماعیة: -

ال توجد : نهایة القصة

فتـــــــاة تراقـــــــب حبیبهـــــــا وهـــــــو فـــــــي المینـــــــاء مـــــــع مجموعـــــــة مـــــــن األشـــــــخاص "..17موضـــــــوع القصـــــــة:

د3.01.یعملون من أجل توفیر لقمة العیش

:ومشاعر البطلاهتمامات 

االنتظار والترقب .-

.  حب متبادل من الطرفین-

:GF 18اللوحة رقم

زوجة ابن البطل:

:  حاجات البطل

الحاجة إلى االعتداء مادي واجتماعي -

الحاجة إلى السیطرة -

الحاجة إلى االنتقام-

:    ضغوط البیئة

السیطرة الخارجیة -

)الحرمان والفقد(من خالل الطالق واخذ األطفال-

.موت أم زوج تنجح في وضع نهایة ب:نهایة القصة

زوجـــــة ابــــن تحـــــاول قتـــــل أم زوجهــــا التـــــي تســـــببت فــــي خالفـــــات مـــــع زوجهـــــا، "..11موضــــوع القصـــــة:

د3.19وهو األخیر یرید أن یطلقها ویأخذ أطفالها فانتقمت منها المرأة وقتلها.

:اهتمامات ومشاعر البطل

انتقامیة .اهتمامات -

الغضب واأللم .-

فقدان.الخوف من -
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:19اللوحة رقم

عائلة البطل:

:      حاجات البطل

الحاجة إلى األمن والطمأنینة -

الحاجة إلى الرعایة واالهتمام.-

الحاجة إلى االنتماء -

:    ضغوط البیئة

)االهتمام األسري (نزعات اجتماعیة-

أخطار مادیة (جو قاسي)-

.الحب العائلي والجو األسري الدافئ:نهایة القصة

أســـــرة اســـــكیمو تعـــــیش فــــــي ظـــــروف مناخیـــــة صـــــعبة بـــــرد وثلـــــوج وعواصــــــف "..14موضـــــوع القصـــــة:

د2.36لكنها تحظى بلحظات دفء عائلي وأسري.

:اهتمامات ومشاعر البطل

أسریة وعائلیة. اهتمامات -

رغبة في الدفء األسري. -

التحام اسري في مواجهة الظروف الصعبة.-

:20اللوحة رقم

جندي البطل:

:      حاجات البطل

االنتماء الحاجة إلى -

والتحررالحاجة إلى االستقاللیة-

الحاجة إلى االستقرار-

الحاجة لالعتداء المادي واجتماعي-

:    ضغوط البیئة
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وفقد معنوي (اسري)الحرمان -

اعتداء وعدوان خارجي-

).االهتمام األسري(نزعات اجتماعیة-

.انتهاء الحرب وعودة الجندي إلى أهله بتنجح في وضع نهایة:القصةنهایة 

جنــــدي واقــــف أمــــام ثكنــــة عســــكریة، یفتقــــد إلــــى أهلــــه ویفكــــر فــــي احتمــــال موتــــه "..5موضــــوع القصــــة:

د2.51وعدم رؤیة أهله. 

:اهتمامات ومشاعر البطل

اهتمام باالنتماء-

رغبة في انتهاء الحرب -

اشتیاق لألهل -

خوف من الموت-

تحلیل المحتوى:.1.6

.البطل في أغلب القصص كان فتاة تبحث عن االهتمام والرعایةالبطل الرئیسي:-أ

ـــــــب حاجـــــــات البطـــــــل تجلـــــــت فـــــــي رغبـــــــة االنتمـــــــاء واالهتمـــــــام أ الحاجـــــــات الرئیســـــــیة للبطـــــــل:-ب غل

نلمــــــــس بعــــــــض الرغبــــــــات والحاجــــــــات المكبوتــــــــة متمثلــــــــة فــــــــي البحــــــــث عــــــــن الحــــــــب كمــــــــا،والرعایــــــــة

والطمأنینـــــة واألمـــــن والحمایـــــة، أیضـــــا ظهـــــرت بعـــــض الحاجـــــات المتســـــمة بالعدوانیـــــة وحـــــب الســـــیطرة 

والرغبــــــة فــــــي االنتقــــــام، مــــــا یــــــنم عــــــن عدوانیــــــة داخلیــــــة ومعلنــــــة، كمــــــا تجلــــــت بعــــــض الحاجــــــات فــــــي 

ج من الوضع الذي وضع فیه البطل. تحقیق الذات واالنجاز والرغبة في الخرو 

تنوعــــــت أیضـــــــا واختلفــــــت الضـــــــغوطات التــــــي تعـــــــرض لهــــــا أبطـــــــال :ضــــــغوط البیئـــــــة الرئیســـــــیة-ج

ـــــــب الضـــــــغوط تمثلـــــــت فـــــــي عـــــــدوان مـــــــادي أو معنـــــــوي أو أ ن إقصـــــــص، لكـــــــن علـــــــى العمـــــــوم فـــــــال غل

حرمــــــان أیضــــــا معنــــــوي أو مــــــادي، كــــــذلك ظهــــــرت نزعــــــات اجتماعیــــــة تمثلــــــت فــــــي حــــــب أو اهتمــــــام 

ســـــري، كمـــــا أیضـــــا ظهـــــرت لـــــدى أبطـــــال القصـــــص ضـــــغوط تمثلـــــت فـــــي اعتـــــداء مـــــادي واجتمـــــاعي أ

وأخرى مادي اجتماعي، أیضا سیطرة وقمع للحریة، حرمان وفقدان. 

تــــــم وضــــــع نهایــــــات ألغلــــــب القصــــــص وتركــــــت بعــــــض النهایــــــات مفتوحــــــة : نهایــــــات القصــــــص -د

ن إوعلــــــى العمــــــوم فـــــــح، كمــــــا بقیــــــت بعــــــض النهایــــــات علـــــــى مســــــتوى التمنــــــي والطمــــــو ، غیــــــر مقــــــررة

فكانــــــت تقریبــــــا بانتهــــــاء الصــــــراع النهایــــــات التــــــي وضــــــعت للبطــــــل أغلبهــــــا كانــــــت نهایــــــات ســــــعیدة، ، 

ــــالموت والقتــــل وانتهــــاء القصــــة، بحیــــث والخــــروج مــــن الوضــــع الــــذي وضــــع فیــــه أبطــــال القصــــص أم ب

ندم. نلمس بعض النهایات التي ارتفعت فیها درجة العدوانیة لدرجة القتل دون اإلحساس بال
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ـــــل الموضـــــوعات:-ر غلـــــب الموضـــــوعات كانـــــت حـــــول امـــــرأة حزینـــــة أو تعـــــاني ظلـــــم مـــــا، كمـــــا أ تحلی

والحرمـــــــان والفقـــــــدان، لمســـــــنا بعـــــــض المواضـــــــیع التـــــــي جـــــــاءت مشـــــــحونة بعاطفـــــــة انتقـــــــام وعـــــــدوان ،

ــــــــبعض منهــــــــا علــــــــى ســــــــبیل اال نتمــــــــاء والحــــــــب واالهتمــــــــام األســــــــري، فكانــــــــت أغلــــــــب كمــــــــا جــــــــاءت ال

ــــــل أو الرغبـــــــة فـــــــي  ـــــــى البطـ ـــــــى القصـــــــص تـــــــدور حـــــــول الظلـــــــم المســـــــلط عل االهتمـــــــام الحصـــــــول عل

.والسند والرعایة والحمایة 

ــــــات ومشــــــاعر البطــــــل:-ز مشــــــاعر األبطــــــال فــــــي القصــــــص تنوعــــــت وتعــــــددت بــــــین حــــــزن اهتمام

مشــــاعر بعــــض الأنر الغیــــر ســــارة، غیــــر وبكــــاء وتحســــر وألــــم وعنــــف وعــــدوان، وغیرهــــا مــــن المشــــاع

ـــــــى االهتمـــــــام والرعایـــــــة، واالنتمـــــــاء األســـــــري والجمعـــــــي، أخـــــــرى تجلـــــــت فـــــــي البحـــــــث عـــــــن  دلـــــــت عل

ـــــــر دائمـــــــا فـــــــي حلـــــــول للخـــــــروج مـــــــن  األفضـــــــل فـــــــي ظـــــــل اإلمكانیـــــــات المتاحـــــــة لألبطـــــــال مـــــــع التفكی

األوضاع التي وضع فیها األبطال.

ــــــة مــــــع تعلیمــــــة االختبــــــار فإننــــــا نلمــــــس مســــــتوى التحلیــــــل الشــــــكلي : .2.6 مــــــن خــــــالل تجــــــاوب الحال

، كمـــــا أمـــــام الفـــــاحصثقــــافي ال بـــــأس بـــــه یرجـــــع إلــــى رغبـــــة المفحوصـــــة فـــــي الظهـــــور بمســــتوى ثقـــــافي 

ـــــــار یـــــــنم عـــــــن إدراكهـــــــا الجیـــــــد للواقـــــــع مـــــــع اتســـــــاع فـــــــي المجـــــــال  أن إدراك المفحوصـــــــة لمـــــــادة االختب

ــا بنـــــت الحالــــــة قصصـــــها وفـــــق تــــــرابط منهجـــــي وملحمـــــي  متماســــــك الهـــــوامي و الخیـــــالي للحالــــــة، كمـــ

مـــــا أظهـــــر وضــــــوح وجـــــالء فـــــي التفكیــــــر لـــــدیها، كمـــــا الحظنــــــا ثـــــراء القصـــــص مــــــن الناحیـــــة اللغویــــــة 

واإلنتاجیـــــــة،  كــــــــذلك كانــــــــت غنیـــــــة مــــــــن حیــــــــث التفاصــــــــیل  بحیـــــــث كانــــــــت التفاصــــــــیل ذات معنــــــــى، 

لهــــــا بحیــــــث أضــــــفت علیهــــــا جانــــــب الحبكــــــة حیــــــث تأزمــــــت المواقــــــف فــــــي بعــــــض اللوحــــــات وكانــــــت

نهایـــــات علـــــى العمـــــوم جیـــــدة، كمـــــا طغـــــت الواقعیـــــة علـــــى بعـــــض القصـــــص مـــــا یـــــنم علـــــى إدراك جیـــــد 

للواقع ووضوح في العملیات العقلیة، وٕادراك المفحوصة لمعاشه النفسي.

:لتحلیل الدیناميا.3.6

إســـــقاطنلمـــــس فإننـــــاالمفحـــــوص والقصـــــص التـــــي أعطتهـــــا حـــــول اللوحـــــات، إنتاجیـــــةمـــــن خـــــالل 

القصــــــص ومــــــن ألبطــــــالوصــــــریح لــــــبعض المشــــــاعر ظهــــــرت مــــــن خــــــالل الــــــتقمص القــــــوي واضــــــح

، التـــــــي تجلــــــت معظمهــــــا فـــــــي الرغبــــــة فــــــي تحقیـــــــق حاجــــــات الرغبـــــــات المكبوتــــــة والصــــــریحةخــــــالل ال

ــــــذي تجلــــــى فــــــي  ــــــداخلي لــــــدى الحالــــــة وال الــــــذات واالنجــــــاز، كمــــــا كشــــــفت لنــــــا أیضــــــا عــــــن الصــــــراع ال

، كمــــا ظهــــرت قمعهــــامیكانیزمــــات الــــدفاع فــــي حیــــث أخفقــــتبحاجــــات للعــــدوان وأخــــرى فــــي الســــیطرة 

ـــــل كمـــــا فـــــي اللوحـــــة رقـــــم ( ـــــي جـــــاءت GF3بعـــــض الحـــــاالت االنفعالیـــــة كالبكـــــاء والصـــــمت الطوی )والت

ــــــــث أســــــــقطت المفحوصــــــــة بعــــــــض  ــــــــي اللوحــــــــات، حی نتیجــــــــة ألدرك المفحوصــــــــة بعــــــــض المواقــــــــف ف

علـــــــــى أبطـــــــــال الصـــــــــحیة واالجتماعیـــــــــة المشــــــــاعر الخاصـــــــــة بهـــــــــا والمتعلقـــــــــة بحیاتهـــــــــا و ومشــــــــاكلها 

ــــر أن اللوحــــة رقــــم( ــــى أعطــــت) 16القصــــة. غی األمــــلمــــن خاللهــــا المفحوصــــة قصــــة جیــــدة تبعــــث عل
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ــــد النجــــاح  ــــذي تمثــــل فــــي صــــبي متفــــوق یری والتفــــاؤل والرغبــــة فــــي تحقیــــق الــــذات مــــن خــــالل بطلهــــا ال

ســـــها فـــــي ذلـــــك الفتــــى الـــــذي یطمـــــع فـــــي الســـــیطرة ف، بحیــــث رأت الحالـــــة نأحالمـــــهفــــي حیاتـــــه وتحقیـــــق 

ــــــى قــــــدرة المفحوصــــــة علــــــى تمثیلهــــــا للــــــذات تمثــــــیال جیــــــدة مــــــا والنجــــــاح  ــــــذات، مــــــا یــــــنم عل وتحقیــــــق ال

تمكنهـــــا مـــــن تجـــــاوز المحـــــن كفـــــاءة ذاتیـــــة لـــــدى الحالـــــةو یبعـــــث علـــــى تقـــــدیر للـــــذات وثقـــــة فـــــي الـــــنفس 

عطـــــت لنـــــا بعـــــض القصـــــص جانـــــب اجتمـــــاعي جیـــــد لـــــدى الحالـــــة مـــــن خـــــالل وجـــــود أ والمشـــــقة. كمـــــا 

ن الحالــــــة لــــــدیها قــــــدرات جیــــــدة ألالنتمـــــاء مــــــا یــــــدفع بــــــالقول بـــــبعـــــض النزعــــــات االجتماعیــــــة والحاجــــــة

على التواصل االجتماعي وبناء روابط عالئقیة جیدة مع المحیطین بها .

التحلیل العام للحالة: .7

فمـــــن خـــــالل دراســـــتنا للحالـــــة "أ" والتـــــي اتبعنـــــا فیهـــــا عـــــدة أســـــالیب مـــــن مالحظـــــة ومقابلـــــة نصـــــ

صـــــــــیة تطرقنـــــــــا واســـــــــتخدام رائـــــــــزین اســـــــــقاطیین للشخلمضـــــــــمون المقابلـــــــــة، أیضـــــــــا موجهــــــــة وتحلیلنـــــــــا 

ـــــ ن الحالـــــة وعلـــــى الـــــرغم مـــــن معاناتهـــــا مـــــع مـــــرض الربـــــو ومـــــا أالرورشـــــاخ وتفهـــــم الموضـــــوع، نـــــرى ب

تحــــاول التكیــــف مــــع المــــرض والتعــــاطي معــــه بكــــل أنهــــاإالینجــــر عنــــه مــــن تبعــــات جســــدیة ونفســــیة، 

ـــات الربویـــــة، ویتجلـــــى مود خـــــالل حـــــدوث أریحیـــــة مـــــن خـــــالل تجـــــازوه ومقاومتـــــه والصـــــ األزمـــــات والنوبــ

ـــــالرغم مـــــن صـــــعوبة ذلـــــك فـــــي ظـــــل  ـــــك مـــــن خـــــالل اســـــتمرارها فـــــي حیاتهـــــا االجتماعیـــــة والمهنیـــــة ب ذل

كمــــــا فــــــي قولهــــــا" غیــــــرت إهمــــــال أســــــرتها وعملهـــــااألحیــــــانالمـــــرض الــــــذي یحــــــتم علیهــــــا فـــــي بعــــــض 

لجــــــو مــــــش ملــــــیح مــــــا نقــــــدرش وقولهــــــا " تقریبــــــا كــــــي یكــــــون ا، مكــــــان العمــــــل بســــــبب المــــــرض ...." 

، فمــــــن خــــــالل ذلــــــك نالحــــــظ بــــــأن وقولهــــــا "مقصــــــرة معــــــاهم شــــــوي ومــــــع نفســــــي بــــــزاف.."، نخــــــرج.."

وهـــــذا واضـــــح مــــــن ،الحالـــــة تســـــعى دائمـــــا إلـــــى بــــــذل مجهـــــودات إضـــــافیة فـــــي ســـــبیل تفــــــادي الـــــنقص

ـــــــــى جـــــــــال قـــــــــرایتهم مهملـــــــــة  ـــــــــى جـــــــــال أوالدي بـــــــــاش مـــــــــانخلیهمش یضـــــــــیعو وعل خـــــــــالل قولهـــــــــا " عل

ن الجانــــب العالئقــــي للحالــــة جیــــد حیــــث انــــه یرســــي جانــــب مــــن الطمأنینــــة واألمــــن صــــحتي.."، كمــــا أ

ــــة وهــــذا یظهــــر مــــن خــــالل قولهــــا ونحكــــیلهم نــــا عنــــدي زوج صــــحابات نــــدیر فــــیهم الثقــــةأ" لــــدى الحال

نه أن یعــــزز ثقــــة الحالــــة فــــي ذاتهــــا أكثــــر ومــــا یمكــــن لــــه أن یرصــــن أوهــــذا مــــا مــــن شــــ، كلــــش علیــــا.."

الجلد لدیها.

ومـــــن خـــــالل نتـــــائج اختبـــــار الرورشـــــاخ نالحـــــظ بـــــأن تفســـــیر وتحلیـــــل النتـــــائج جـــــاء معـــــززا ومؤكـــــدا 

لمــــا ســـــبق طرحـــــه فـــــي نتـــــائج المقابلــــة، بحیـــــث أظهـــــر بـــــأن الحالـــــة تتمتــــع بتقـــــدیر جیـــــد للـــــذات، حیـــــث 

جلــــــذات، حیــــــث دل نمـــــــط المقاربــــــة هـــــــو ك ذات تمثیــــــل جیــــــد لصـــــــورة اأظهــــــرت الحالــــــة اســـــــتجابات 

ى مرونــــة ذاتیـــة فـــي التعــــاطي مـــع مختلــــف المواقـــف الحیاتیــــة مـــا ســــهل جـــج جـــف وهــــو نمـــط ثــــري علـــ

ــــــك بصــــــورة الــــــذات لــــــدیهاعلیهــــــا تجــــــاوز مرضــــــها والتعــــــایش معــــــه  فتقــــــدیر الــــــذات ،  دون ن یخــــــل ذل
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ــــو"بحســــب  هــــو شــــعور مناســــب یتولــــد مــــن حســــن الــــرأي الــــذي یتكــــون مــــن عنــــد الفــــرد "جیرمــــان دیكل

فیمــــا یخــــص جدارتــــه وقیمتــــه، ویــــرى بــــأن فتــــرة التعلــــق هــــي أول نــــواة قاعدیــــة فــــي تكــــوین تقــــدیره لذاتــــه 

)17(جیرمان دیكلو، ص

علــــــى قــــــوة األنــــــا و مرونــــــة فكریــــــة وذاكــــــرة جیــــــدة یــــــنم ) %77.77ش+ (ارتفــــــاع نســــــبة كمــــــا أن 

ــــــي ظــــــل وضــــــوح اإل أي أن الحالــــــة باســــــتطاعتها رســــــم مســــــار حیاتهــــــا، ،دراك والقــــــدرة علــــــى التمیــــــزف

) مرتفـــــــع وتتـــــــابع مفكـــــــك ســـــــوي، فـــــــإن للحالـــــــة اتصـــــــال جیـــــــد بـــــــالواقع مـــــــع تكیـــــــف %ومـــــــع وجـــــــود (ج

اجتمـــــــاعي كمـــــــا أن الحیـــــــاة االنفعالیـــــــة للحالـــــــة ال تتـــــــأثر بمشـــــــقة المـــــــرض فـــــــي ظـــــــل إدراكهـــــــا الجیـــــــد 

.لماهیته

ــــــة لــــــدى الحالــــــة أســــــهم فــــــي هیكلــــــة وارصــــــان الجلــــــد لــــــدیها مــــــن كمــــــا أن بنــــــاء الــــــروابط ا الجتماعی

لبــــــاقي العالقـــــات األخــــــرى، حیــــــث أكـــــدت نتــــــائج الرورشــــــاخ أولــــــيخـــــالل العالقــــــات األبویــــــة كأســـــاس 

) حیــــــث أوضـــــحت بـــــأن التمثیــــــل الجیـــــد لســـــلطة األبویــــــة 7. 4خصوصـــــا مـــــا تعلــــــق بالبطاقـــــات رقـــــم (

طفـــــــل ذات البـــــــدایات -المســـــــتقبلیة، كمـــــــا أن العالقـــــــة أمنوعیـــــــة العالقـــــــات یعـــــــد مؤشـــــــرا جیـــــــد علـــــــى 

حیــــــث ، Bowlbyوهـــــذا مـــــا یــــــراه بـــــولبي الجیـــــدة تعـــــد محفــــــزا علـــــى بنـــــاء روابــــــط اجتماعیـــــة ســــــویة،

فـــــي المســــــتقبل مـــــا یــــــدل ن نوعیــــــة العالقـــــات الوالدیــــــة تبشـــــر بنوعیــــــة العالقـــــات مـــــع األقــــــران أیـــــرى بـــــ

ق أبویــــة جیــــدة فــــي مرحلــــة معینــــة، كمــــا علــــى أن بنــــاء عالقــــات ســــویة متكیفــــة نــــابع مــــن صــــالت تعلــــ

أن جمیــــــــع العالقـــــــــات فــــــــي مختلـــــــــف مراحــــــــل النمـــــــــو مرتبطــــــــة ببعضـــــــــها البعض(كربــــــــوش، بوســـــــــنة، 

)31،ص2010

وهــــذا مــــا تأكــــد أیضــــا بوجــــود  نســــبة معتبــــرة مــــن الشــــائعات مــــا یعنــــي بــــأن الحالــــة تتمتــــع بتكیــــف 

جید، مع قابلیة لالتصال الجماعي ومشاركة الغیر لالهتمامات.

یــــــدل علــــــى اتصــــــال جیــــــد بــــــالواقع ومرونــــــة منبســــــط والنمــــــط الرجــــــع الحمــــــیم للمفحوصــــــة كمــــــا أن 

ا جیــــــد علــــــى وجـــــود الجلــــــد لــــــدى ذاتیـــــة تجعــــــل مـــــن الفــــــرد مقــــــبال علـــــى الحیــــــاة أكثــــــر مـــــا یعــــــد مؤشـــــر 

.الحالة

العدوانیــــــة عاطفــــــة اندفاعیــــــة غیــــــر إلــــــى) %57.44یعــــــود للقلــــــق الشــــــدید الــــــذي وصــــــل معدلــــــه ( 

وبمـــــا أن نمـــــط الحالـــــة انبســـــاطي فهـــــذه العاطفـــــة االندفاعیـــــة هـــــي عبـــــارة عـــــن تفریـــــغ خطیـــــر ،مراقبـــــة

.  لعدوان داخلي

ـــــــة معیشـــــــتها ف ـــــــىباإلضـــــــافةبـــــــالرغم مـــــــن المشـــــــاكل الزوجیـــــــة التـــــــي تكـــــــاد تـــــــنغص علـــــــى الحال إل

ن الحالـــــة تحـــــاول تجـــــاوز ذلـــــك والعـــــیش بســـــالم مـــــع المـــــرض فـــــي ظـــــل المشـــــاكل إتبعـــــات المـــــرض، فـــــ

مــــا مــــن شــــأنه ارصــــان قاعــــدة مــــن ، ذلــــك مــــن خــــالل صــــیغ التفــــاؤل واألمــــلویتضــــحالمتراكمــــة علیهــــا 

مصـــــطفى حجـــــازي األمـــــن والطمأنینـــــة الداخلیـــــة مدعمـــــة بالعالقـــــات األســـــریة والعائلیـــــة الجیـــــدة، فیـــــرى 
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ــــــات الحیــــــاة"إطــــــالقفــــــي كتابــــــه " المتمثلــــــة فــــــي الشــــــعور القاعدیــــــة و الطمأنینــــــةبــــــأن ) 2012(طاق

ــــــى حیــــــث تنشــــــأ مــــــن ب،وهــــــي أســــــاس الصــــــحة النفســــــیة،بــــــاألمن الــــــداخلي تتــــــأتي مــــــن الطفولــــــة األول

كیــــــان خــــــالل التعلــــــق اآلمــــــن بــــــاألم واألســــــرة وتــــــوفر جــــــو الرعایــــــة النفســــــیة والقبــــــول غیــــــر المشــــــروط ل

لـــــذات وروح لاالثقـــــة فـــــي الـــــنفس وتقـــــدیر مـــــا مـــــن شـــــأنه أن یبـــــث ، الطفـــــل فـــــي ســـــنوات عمـــــره األولـــــى

خــــر ومؤشــــر المبــــادرة والتجریــــب، كلهــــا عوامــــل تســــاعد فــــي تحصــــین الفــــرد مــــن الشــــدائد وهــــي دلیــــل أ

على وجود الجلد. 

النتـــــائجویظهـــــر مـــــن خـــــالل تطبیقنـــــا الختبـــــار تفهـــــم الموضـــــوع تأكیـــــدا لمـــــا ســـــبق، حیـــــث أظهـــــرت 

ــــدیها 16خصوصــــا مــــا تعلــــق بالبطاقــــة( ــــى الحیــــاةإقبــــال) بــــأن الحالــــة ل مــــن خــــالل الحاجــــة ، جیــــد عل

مــــــا مــــــن شــــــأنه أن یبعــــــث األمــــــل ، والثقــــــة الكبیــــــرة فــــــي اإلمكانیــــــات الذاتیــــــةلالنجــــــاز وتحقیــــــق الــــــذات

ــــــر االیجــــــابي أفضــــــل،والتفــــــاؤل فــــــي مســــــتقبل  فالتفــــــاؤل واألمــــــل یعــــــدان نقطــــــة عبــــــور مــــــا بــــــین التفكی

لطاقـــــات الفعـــــل والمواجهـــــة فـــــي وشـــــحذمـــــا یعطـــــي دفعـــــا قویـــــا للعمـــــل والتـــــدبر ،االیجابیـــــةوالعواطـــــف

ـــــدى ،وجـــــه الصـــــعاب وبالتـــــالي تعزیـــــز النظـــــرة االیجابیـــــة للـــــذات والنـــــاس مـــــا یعـــــزز االرتیـــــاح النفســـــي ل

الحالـــــة، وهمـــــا عـــــامالن مهمــــــان للشـــــعور بقاعـــــدة مـــــن األمــــــن الـــــداخلي تبعـــــث روح العـــــزم والتصــــــمیم 

)111،ص2012لتحدي لمواجهة المحن والصعوبات(مصطفى حجازي، في النفس ورفع ا

كمـــــــا عــــــــززت جاحـــــــات االنتمــــــــاء وبنــــــــاء الـــــــروابط االجتماعیــــــــة ومختلـــــــف النزعــــــــات االجتماعیــــــــة 

منطلــــــق النســــــیج العالئقــــــي الجیــــــد مــــــن خــــــالل اســــــتجابات المفحــــــوص ، والتــــــي ظهــــــرت أیضــــــا جلیــــــة 

ة فـــــي األهـــــل والمقـــــربین أو عالقـــــات العمـــــل ســـــواء مـــــا تعلـــــق بالعالقـــــات األســـــریة ممثلـــــ،علـــــى العمـــــوم

ف صـــــعب فـــــي الناجحـــــة للحالـــــة، بعـــــض النظـــــر عـــــن العالقـــــة الزوجیـــــة للحالـــــة والتـــــي تشـــــكل منعطـــــ

غیـــــر أنهـــــا ومـــــن خـــــالل عالقاتهـــــا األســـــریة الجیـــــدة بوالـــــدیها وأبنائهـــــا تحـــــاول التعـــــویض عـــــن تهـــــا، حیا

میكــــانیزم التســــامي، حیــــث العالقــــة الزوجیــــة وقــــد نجحــــت فــــي ذلــــك، مــــن خــــالل تفعیــــل اإلخفــــاق فــــي 

أن المنبهــــــات القویــــــة الصــــــادرة عــــــن المصــــــادر الجنســــــیة المختلفــــــة تنصــــــرف Freud"فرویــــــدیــــــرى 

وتســــــتخدم فــــــي میــــــادین أخــــــرى بحیــــــث تــــــؤدي المیــــــول التــــــي كانــــــت خطــــــرة فــــــي البدایــــــة إلــــــى زیــــــادة 

ســــــــــــیقموند فرویــــــــــــد: ترجمــــــــــــة: محمــــــــــــد نجــــــــــــاتي(.ملحوظــــــــــــةالقــــــــــــدرات والنشــــــــــــاط النفســــــــــــي زیــــــــــــادة 

)131،ص2000

حیـــــث حولـــــت الحالـــــة مشـــــاكلها الزوجیـــــة إلـــــى رغبتهـــــا فـــــي نجاحهـــــا ونجـــــاح ابنهـــــا وحرصـــــها علـــــى 

دراســـــته لتعـــــویض مـــــا فاتهـــــا، وكـــــذا اهتمامهـــــا بأوالدهـــــا وأســـــرتها وهـــــذا لتفـــــادي المشـــــاكل والصـــــراع مـــــع 

.زوجها
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كمــــا ظهـــــرت أیضــــا نزعـــــات عدوانیــــة وســـــیطرة مــــن خـــــالل تطبیــــق اختبـــــار تفهــــم الموضـــــوع والتـــــي 

ــــــي أكــــــد ــــــار الرورشــــــاخ حــــــول العدوانیــــــة المعلنــــــة والصــــــریحة  والت ت أیضــــــا علــــــى مــــــا جــــــاء فــــــي اختب

ظهرت أیضا على شكل قلق داخلي عمیق.

مـــــن نتـــــائج بـــــأن الحالـــــة تتمتـــــع بـــــبعض إلیـــــهویمكننـــــا أن نســـــتنتج بنـــــاءا علـــــى مـــــا ســـــبق التطـــــرق 

ـــــى الجلـــــدالمؤ  ـــــة عل ـــــة الدال مـــــا مـــــن شـــــأنه مســـــاعدتها فـــــي تخطـــــي المـــــرض والتعـــــایش ، شـــــرات االیجابی

معــــــه بســــــالم دون أن یــــــنغص علیهــــــا حیاتهــــــا أو یعرقــــــل مســــــارها ورغبتهــــــا فــــــي المضــــــي قــــــدما نحــــــو 

علـــــى الـــــرغم مـــــن بعـــــض المشـــــاكل التـــــي تكـــــاد تـــــنغص علیهـــــا فـــــي ظـــــل المـــــرض ، وأفضـــــلمســـــتقبل 

لتصــــدي لهــــا بكــــل قــــوة، تحــــاول الحالــــة تجاوزهــــا مــــن خــــالل ا، والتــــيعیشــــها وأغلبهــــا مشــــاكل زوجیــــة

ـــــــك مـــــــن خـــــــالل تفعیـــــــل لمیكانیزمـــــــات دفاعیـــــــة غیـــــــر أن الحالـــــــة ، والتعقیـــــــلكالكبـــــــت والتســـــــامي،وذل

ــــــــــي التصــــــــــدي لمختلــــــــــف المشــــــــــاكل  تجــــــــــاوزت مشــــــــــاكلها وهــــــــــذا راجــــــــــع إلــــــــــى طبیعتهــــــــــا الجلــــــــــدوة ف

والتــــي كونــــت قاعــــدة أمنیــــة متینــــة األولــــى التعلقیــــة والضــــغوطات، ویعــــود ذلــــك إلــــى طبیعــــة العالقــــات 

ـــــذاتها، و للحالـــــة،  والتـــــي أرصـــــت الجلـــــد ٕالـــــى اإلمكانیـــــات الذاتیـــــة للحالـــــة النابعـــــة مـــــن تقـــــدیرها الجیـــــد ل

.عوامل جیدة ساهمت في ترسیخ الجلد لدیها،كلهالدیها 
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الحالة الثانیة " ل"ثانیا/

: تقدیم الحالة.1

الدراســـــي ومســـــتواها ، متزوجـــــة ربــــة بیـــــت ولـــــدیها ابنتـــــینســـــنة )36(تبلـــــغ مـــــن العمـــــر "ل"الســــیدة

)14(لــــــدها للمــــــرة الثانیــــــة وهــــــي فــــــي ســــــن اتــــــزوج و ،تربــــــت فــــــي أســــــرة بســــــیطة،السادســــــة ابتــــــدائي

بحیـــــث كـــــان غیابـــــه عـــــن البیـــــت ،مـــــع زوجتـــــه الثانیـــــة فـــــي والیـــــة أخـــــرىإقامتـــــهســـــنوات وغیـــــر مكـــــان 

بلدغـــــة مـــــن )17(فـــــي ســـــن  تـــــي تصـــــغرها بســـــنةالأختهـــــاتوفـــــت ،وٕاخوانهـــــاهـــــي أمهـــــادائـــــم فربتهـــــا 

ض الربــــو لــــدیها بعــــد ابــــدأت أعــــر ، )19(تزوجــــت فــــي ســــن ،خلــــف فــــراغ كبیــــر لــــدیهاعقــــرب ســــام مــــا

كمـــــــا أن جـــــــدها كـــــــان ، مباشـــــــرة بعـــــــد الحمـــــــام للمروحـــــــة الهوائیـــــــةزواجهـــــــا مباشـــــــرة بســـــــبب التعـــــــرض 

وعنــــــد حـــــدوث نوبـــــة الربــــــو كانـــــت الحالـــــة تشــــــعر بضـــــیق كبیـــــر فــــــي التـــــنفس وعــــــدم ،مـــــریض بـــــالربو

، غیــــر أن القــــدرة علــــى التــــنفس وكــــان ذلــــك یســــبب لهــــا قلــــق كبیــــر كانــــت تصــــبه علــــى بنتیهــــا وزوجهــــا

أن نوبــــــات الربــــــو ، غیــــــر زوجهــــــا دائــــــم الوقــــــوف بجانبهــــــا أثنــــــاء النوبــــــة یحیطهــــــا بالرعایــــــة واالهتمــــــام

صـــــعبة فــــــي ظــــــل التعــــــب ل مــــــن عالقتهـــــا الحمیمــــــة مــــــع زوجهــــــا التـــــي تــــــأتي مــــــن حـــــین ألخــــــر تجعــــــ

ســـــنوات 9كمـــــا أن رغبتهـــــا فـــــي اإلنجـــــاب بعـــــد توقفهـــــا مـــــدة ، حیاتهـــــاواإلجهـــــاد جـــــراء محاولـــــة الـــــنفس

تزید من مشاكلها النفسیة وتعمقها مع نظرة المجتمع لها بأنها أم بنتین وفقط.

تاریخ الحالة المرضي:.2
إلـــــىویرجـــــع الســـــبب ،أي بعـــــد زواجهـــــا مباشـــــرة،ســـــنة15أصـــــیبت الحالـــــة بمـــــرض الربـــــو منـــــذ

مـــــع العلـــــم بـــــأن جـــــدها مصـــــاب ،كمـــــا أنهـــــا ال تعـــــاني مـــــن أمـــــراض أخـــــرى،تعرضـــــها لنزلـــــة بـــــرد قویـــــة

.بالربو أیضا

:ملخص المقابلة.3

حالـــــــة بحثیــــــــة إجــــــــراء مقابلـــــــة نصـــــــف موجهـــــــة بصـــــــفتهابعـــــــد االتصـــــــال بالحالـــــــة وطلـــــــب منهـــــــا 

فاســــتقبلتني ،قمــــت بزیــــارة الحالــــة فــــي بیتهــــا الزوجــــي بعــــد تحدیــــد موعــــد لــــذلك،بمــــرض الربــــوةمصــــاب

فبـــــدت الحالـــــة بشـــــكل عـــــام مرتاحـــــة للحـــــدیث ،بكـــــل رحابـــــة صـــــدر مـــــع تـــــوفیر جـــــو مناســـــب للحـــــدیث

ســـــنة 19فـــــي حیـــــث أن الحالـــــة تزوجـــــت .معـــــي كمـــــا بـــــدت مرتبـــــة  وعلـــــى اســـــتعداد إلجـــــراء المقابلـــــة

مـــــــن أســـــــرة قرویـــــــة وهـــــــو شـــــــخص میســـــــور الحـــــــال ،دون أن تكـــــــون علـــــــى معرفـــــــة مســـــــبقة بزوجهـــــــا

أهـــــلیعلـــــم أندون ،بســـــبب ظـــــروف صـــــحیة لزوجهـــــااإلنجـــــاببنتـــــین وتوقفـــــت عـــــن أنجبـــــت،بســـــیطة

الســـــبب هـــــو زوجهـــــا أنتخبـــــرهم ولـــــم ت تـــــالم دائمـــــا علـــــى توقـــــف إنجابهـــــافكانـــــة ابـــــنهم، زوجهـــــا بحالـــــ

ن وأعلیهــــــا عیشــــــها خصوصــــــا صأن تجــــــرح مشــــــاعره، فكانــــــت هــــــذه المشــــــكلة دائمــــــا تــــــنغخوفــــــا مــــــن 

،ن الحالــــة دائمــــة االتصــــال ببــــاقي أفــــراد األســـــرةإومــــع ذلـــــك فــــ،األنثــــىلــــىمجتمعنــــا یفضــــل الــــذكر ع
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بــــدأ الربـــــو ،كمــــا تقــــوم بواجباتهــــا األســــریة واالجتماعیــــة بأفضــــل وجــــه خصوصــــا إذا لــــم تكــــن مریضــــة

فــــي و،و مــــن الدرجــــة الثانیــــةقویــــة انتهــــت ببدایــــة ربــــأنفلــــونزالــــدیها مــــع بدایــــة زواجهــــا وكانــــت بدایاتــــه 

عــــــدم التواصــــــل مــــــع الغیــــــر مــــــع الشــــــعور بــــــالقلق والتــــــوتر تفضــــــلحــــــال حــــــدوث النوبــــــة فــــــان الحالــــــة 

كمـــــــا أن المــــــرض یحــــــد الحالـــــــة علــــــى القیــــــام بنشـــــــاطاتها ،والضــــــیق والرغبــــــة فـــــــي الســــــكوت والهــــــدوء

حـــــدوث المشـــــاكل أنكمـــــا ، الیومیـــــة حیـــــث یصـــــیبها بالفشـــــل والتعـــــب خصوصـــــا بعـــــد األزمـــــة مباشـــــرة

یجعلهـــــا مـــــااألحیـــــانلـــــدیها فـــــي بعـــــض األزمـــــةوالضـــــغوطات الیومیـــــة قـــــد تكـــــون ســـــبب فـــــي حـــــدوث 

تشـــــعر بالضــــــعف وقلـــــة الحیلــــــة، أمـــــا عــــــن أعـــــراض الربــــــو فكانـــــت ضــــــیق فـــــي التــــــنفس وعـــــدم القــــــدرة 

ـــــى الحركـــــة ورعشـــــة فـــــي كامـــــل الجســـــم مـــــع بـــــذل مجهـــــود كبیـــــر لدرجـــــة اإلحســـــاس بقـــــرب األجـــــل ،عل

المعتــــــادة بعـــــد انتهـــــاء األزمـــــة تــــــذهب لالعتنـــــاء بمنزلهـــــا وبناتهـــــا والقیـــــام بواجباتهـــــاكـــــل هـــــذا والحالـــــة 

ــــــدها التــــــي كــــــان یشــــــوبها علیهــــــا ، أمــــــا عــــــن عالقتهــــــا بأســــــرة فهــــــي جیــــــدة علــــــى خــــــالف عالقتهــــــا بوال

بعض التوتر في الصغر بسبب زواجه. 

وذلك من خالل تحلیل مضمون المقابلة:.4

تقسیم الوحدات إلى أصناف:.1.4

سنة15بدالي تقریبا عندو.1

مرة حكمتني زدرة قاویة ماقدرتش نتنفس.2

رحت لطبیب قالي ربو.3

عندي ربو درجة ثانیة.4

عطاني الدوا حسیت روحي شوي ملیحة.5

عادي ما خلعنیش .6

قلت نداوي وخالص.7

نحس بالقلقة.8

نقطع قشي یحبسلي النفس حتان نقول.9

جسمي یرعش .10

نقلق على راجلي وبناتي .11

نجبد النفس بقوة .12

تجیني مرات كي نتعب .13

كي یتبدل الجو.14

حتى كي نقلق .15

تقریبا مانیش مداومة.16
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كنت نداوي باألعشاب.17

حسیت روحي ملیحة رتحت .18

حبستو كرهت من الدوا.19

المرض ما یروحش ینقص برك.20

ندیر البخاخ.21

الحمد  ماعندیش .22

بالربوجدي مریض .23

نحس روحي ممیزة .24

مانیش قل من الناس .25

نشوف روحي زینة .26

كي نعدل روحي .27

نلبس ملیح.28

لي نقول برك أنامش .29

الناس تقولي راكي زینة .30

نكون في عرس نعجبهم.31

أنت أزین وحدة في العرس.32

الحمد  عندي الزهر .33

كي نشوف لي قل مني .34

نحس روحي ضعیفة مرات.35

نقاوم المرض ونوض نقضي.36

اون الناس لي تحتاجني نحب نع.37

ملیحة مع الناس .38

ما نوصلش الناس.39

نقلق بزاف من بناتي وراجلي .40

نعیط علیهم.41

نفرغ قلبي.42

نتحس روحي قویة .43

نحمل كلش .44

مهما صرالي نعقب .45
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تلقایني دیما نقاوم في المشاكل .46

نحب نلقى الحل .47

الحمد  راضیة بواش عطاني ربي .48

على روحي وراجلي .49

یأثر طول .50

كي تجیني النوبة نقلق من الناس .51

ما نحبش نهدر .52

نحسهم یزیدو علیا .53

عالقتي ملیحة معاه .54

نحسو یخاف علیا.55

كي نمرض یجري بیا لسبیطار .56

یعطیني الدوا .57

عارف بلي االزم واعر .58

یشوفني كیفاش نتعب .59

نحسو حنین علیا .60

زواج تقلیدي نتاع بكري .61

ما یعرفني ما نعرفو .62

العایالت یعرفو بعضهم.63

نقلق كي نكون مریضة .64

تقریبا تجیني االزم حتان ندیر البخاخ.65

عالقتي ملیحة مع الناس .66

ما نوصل حتى واحد .67

جیراني یحبوني .68

ما نحبش یجبدولي على لوالد .69

حابة نجیب لوالد.70

راجلي مریض .71

ما نقلهمش هو لي مریض .72

كي یجبدولي على هذا الموضوع نقلق بزاف.73

مع والدتي عادي .74
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تحبني خطراش لكبیرة نتاع الدار .75

والدي صعیب.76

كنت صغیرة كان یضربني .77

یقلق منا كل في دارنا .78

یكسر ویخبط ویسبنا.79

هو كان صعیب.80

كي یجینا حنا یقلق منا .81

عادي تقریبا ما نشوفوش .82

زوج بنات وثالث اوالد .83

توفاة وحدة اقل مني بعام.84

كانت كیما صاحبتي .85

كنت معاها .86

سنة في عمرها 17ماتت .87

مكنتش متوقعة انها راح تموت .88

كانت فاجعة .89

كنت انا وهي .90

قالونا راهي ماتت تصدمنا.91

ما نحبش نكثر الهدرة بزاف .92

كي نرتاح مع انسان نحكي معاه.93

جارتي كیما اختي واكثر .94

قریبة مني .95

كي نحتاج حاجة نقصدها .96

دیما تشجعني .97

انا انسانة اجتماعیة .98

ندیر واجب الزیارات .99

نحكي مع الناس لي نعرفهم .100

نحب نروح للمات واألعراس .101

نتحس بالذنب ونطلب السماح .102

مانیش إنسانة حقودة .103
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نرجع للناس لي تظلمني .104

یاثر طول .105

كي تجیني االزمة نفشل .106

ما نقدر ندیر والو.107

كنت ندیر الكروشي ونطرز .108

ضرك نقلق منهم .109

نحب نخرج ونمشي .110

مقصرة معاهم شوي .111

نحب بناتي یقراو .112

ما نقدرش نقریهم.113

مش قاریة .114

كي نكون مریضة نحس روحي مقصرة .115

نتقل قدیما كي نكون مریضة .116

نعیط وما نخلیش في قلبي.117

نخمم في راجلي .118

نقولو اخدم ونشجعو.119

بناتي كي نفكر فیهم وفي مستقبلهم .120

نتحس روحي قویة .121

الدار الحمد  بناتي وراجلي معمرین علیا .122

ما نتحسش روحي وحیدة.123

كي نحتاجهم نلقاهم .124

الحمد  نحس بالطمأنینة واالمن .125

اهلي وراجلي وبناتي .126

معاهم ما نخاف حتى من حاجة .127

في هذیك الدقیقة نفشل .128

نعاود ندیر هذیك الحاجة .129

حتان ننجح.130

ما نحبش نفشل .131

نزید نمرض .132
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مذابیا نبعد علیها .133

الال ما نحسوش عائق .134

حابة نعیش لبناتي وراجلي .135

حابة نعیش معیشة ملیحة .136

راجلي یخدم ملیح .137

نعدل داري .138

نشري طاكسي.139

بناتي یكبروا ویدخلو للجامعة.140

نزید نجیب اوالد.141

تقسیم الوحدات إلى أصناف:. 2.4

تقدیر الذات الصنف األول: -أ

. 36. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 21. 18. 6.7.17. 5مؤشــــــــــــــــرات ایجابیـــــــــــــــــة:·

43 .44 .45 .46 .47 .49 .72 .103 .104 .108 .110 .130 .134 .

. 19. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 4. 3. 2. 1:مؤشــــــــــــــــــــرات ســــــــــــــــــــلبیة·

20 .23 .35 .42 .65 .71 .73 .87 .88 .89 .109 .113 .114 .116 .117 .

128 .132 .

الثاني :العالقات االجتماعیةالصنف -ب

ـــــــــــــــةالعالقـــــــــــــــات · ـــــــــــــــة التكیفی . 56. 55. 54. 39. 38. 37. 32. 31. 30:االجتماعی

57 .58 .59 .60 .61 .62 .63 .66 .67 .68 .70 .74 .75 .82 .83 .84 .

85 .86 .93 .94 .95 .96 .97 .98 .99 .100 .101 .102.

ـــــــــــــات · ـــــــــــــةالعالق . 77. 76. 69. 64. 53. 52. 51. 50. 41. 40:ســـــــــــــلبیةالالتكیفی

78 .79 .80 .81 .90 .91 .92 .105 .106 .107 .111 .115 .133.

الشعور بقاعدة من األمان الداخليالصنف الثالث:-ج

. 124. 123. 122. 121. 120. 119. 118. 112. 34: األمــــــــــــــــــــــــل والتفــــــــــــــــــــــــاؤل·

125 .126 .127 .129 .131 .135 .136 .137 .138 .139.140 .141.

.48. 33. 22: أمن روحي·
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:حساب األصناف.3.4

تقدیر الذات) یبین النسب المئویة لصنف21رقم(الجدول 

النسبةالتكراراألصناف التحتیةالصنف الثاني

%2645.61مؤشرات ایجابیةتقدیر الذات

%3154.38مؤشرات سلبیة

%5799.99المجموع

الجـــــدول الثــــــاني یبــــــین تقـــــدیر الــــــذات لــــــدى المفحوصـــــة تــــــم تقســــــیمه إلـــــى مؤشــــــرات ایجابیــــــة عــــــن 

%54.38و مؤشرات سلبیة بلغت نسبتها %45.61تقدیر الذات بلغت نسبتها لدى الحالة 

العالقات االجتماعیة ) یبین النسب المئویة لصنف 22رقم (جدول 

النسبةالتكراراألصناف التحتیةالصنف األول

%3761.66عالقات تكیفیة ایجابیةالعالقات االجتماعیة

%2338.33عالقات تكیفیة سلبیة

%6099.99المجموع

یبــــــین الجــــــدول األول العالقــــــات االجتماعیــــــة التــــــي تــــــربط الحالــــــة مــــــع مختلــــــف أقطــــــاب المحــــــیط 

المفحوصـــــة وأخـــــرى مـــــن زوج واألهـــــل وجیـــــران وتـــــم تقســـــیمه إلـــــى عالقـــــات ذات تـــــأثیر ایجـــــابي علـــــى 

و %61.66ذات تــــــــأثیر ســـــــــلبي، فأمــــــــا العالقـــــــــات التكیفیــــــــة ذات التـــــــــأثیر االیجــــــــابي بلغـــــــــت نســـــــــبة 

.%38.33العالقات التكیفیة ذات التأثیر السلبي بلغت 

) یبین النسب المئویة لصنف قاعدة من األمن الداخلي 23جدول رقم(

النسبةالتكراراألصناف التحتیةالصنف الثاني

%2187.5األمل والتفاؤلمن األمن الداخليقاعدة

%312.5األمن الروحي

%24100المجموع
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ــــة وتــــم تقســــیمه إلــــى  الجــــدول الثالــــث یبــــین درجــــة الشــــعور بقاعــــدة مــــن األمــــن الــــداخلي لــــدى الحال

أمـــــا الجـــــزء الثـــــاني فهـــــو %87.5قســـــمین األول هـــــو األمـــــل والتفـــــاؤل ووصـــــلت نســـــبته لـــــدى الحالـــــة 

.%12.5األمن الروحي ووصلت نسبته إلى 

) یبین النسب المئویة لجمیع األصناف24جدول رقم(

النسبةالتكراراألصناف

%5740.42تقدیر الذات

%6042.55العالقات االجتماعیة

%2417.02الشعور بقاعدة من األمن الداخلي

%14199.99المجموع

مــــــن خــــــالل الجــــــدول الخــــــامس ارتفــــــاع نســــــبة العالقــــــات االجتماعیــــــة عــــــن بــــــاقي النســــــب ظنالحــــــ

بعـــــــض أنوحــــــدة بـــــــالرغم مــــــن 60بتكــــــرار وصـــــــل إلــــــى %42.55األخــــــرى حیــــــث بلغـــــــت نســــــبتها 

ـــــف  العالقـــــات لهـــــا تـــــأثیر ســـــلبي علـــــى الحالـــــة إال أنهـــــا تمثـــــل تحـــــدیا للحالـــــة تحـــــاول مـــــن خاللـــــه التكی

بتكـــــرار وصـــــل إلـــــى %40.42غیـــــر بعیـــــدة عنهـــــا نســـــبة تقـــــدیر الـــــذات حیـــــث بلغـــــت نســـــبتها معهـــــا 

كمــــا أنهــــا علــــى توافــــق مــــع ذاتهــــا وتــــوازن ذات تقــــدیر جیــــد للــــذات،وحــــدة مــــا یــــدل علــــى أن حالــــة 57

، وثالثـــــا نجـــــد نســــبة الشـــــعور بقاعـــــدة مـــــن األمـــــن الـــــداخلي تبلـــــغ یجعالنهــــا تتخطـــــى المـــــرض والمشـــــقة

ــــــة ال بــــــأس بهــــــا وحــــــدة وهــــــي 24بتكــــــرار بلــــــغ 17.02% ــــــة علــــــى أن الحال مدركــــــة جــــــدا وهــــــي دال

لواقعهــــا ولحیاتهــــا الداخلیــــة حیــــث یمثــــل األهــــل ســــندا لهــــا وٕاحساســــا بالطمأنینــــة لوجــــودهم فــــي حیاتهــــا 

كما یمثل الزوج سندا لها.
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اختبار الرورشاخ وتحلیل نتائج تقدیم .5

"ل"الرورشاخ للحالة الثانیة برتوكول) یبین 25جدول رقم (
الشائعاتالمحتوىالمحدداتالتموقعاتالتحقیقاالستجابات

"16˅/1البطاقة
.تقول علیھا نحلة1

. تبان عصفور2
.وتبان فراشة 3
.وھذو یبانو قرنین نتاع غزال4

41"

الكل
الكل
الكل

الجزئین العلویین في الوسط

ك
ك
ك

ج ج

ش+
ش+
ش+
ش+

حي 
حي
حي

حي ج
شا

"       20˅˄/ 2البطاقة
. ھذا یبان بقعة نتاع دم 5
.یبانو زوج قرودا متقابلین6

1:30
زء  ي الج ر ف ون األحم الل

العلوي
الكل

ج
ك

ل
ح حي 
ساكنة 
تناظر

دم
شاحي 

"10˅/ 3ةالبطاق
.زوج نسا7
ا 8 ط ھن ي الوس اع papillon.ف نت

ربطة عنق
و 9 رة یتقابض اكمین طنج ا ح .زوج نس

علیھا
.ھذي ھنا طنجرة10

60"

الكل
الجزء األحمر في المركزي

الكل 
الجزء المركزي في األسفل

ك
ج

ك
ج

ش+
ش+

ح ب 
نشطة
ش+

ب
مالبس

ب
شيء

شا

"6˅˄/4البطاقة
.یبان شكل حشرة 11
.یبان راس ماعز12
.ھذا رحم وھذوك مبیضین13
.رجلین كبار14
.جناح طائر15

1.37

الكل
الجزء العلوي المركزي

الجزء العلوي
الجزئیین الجانبیین
الجزئیین الجانبیین

ك
ج
ج
ج
ج

ش+
ش+

-ش
ش+
ش+

حي
حي ج

تشر
ب ج

حي ج

"12˅/ 5البطاقة 
.یبان خفاش16
.فراشة17

51"

الكل 
الكل 

ك
ك  

ش+
ش+

حي
شاحي

"18˅˄/6البطاقة
یبانو زوج قطوط .18
.تبان حوتة 19
.یبان ذیل قطة20

60"

الكل 
الكل 

الجزء العلوي المركزي

ك 
ك

ج ج

-ش
-ش+
ش+

حي  
حي

حي ج

"8˅/7البطاقة
. یبانو زوج بنات متقابلین 21
.ھذا یبان شعر نتاع بنات22

1.18

ما فھمتھاش 

الكل

الجزء العلوي 

ك
ج ج

ح ب 
اكنة  س

تناظر
ش+

ب
ب ج

شا

"6˅/8البطاقة
. ھذو یبانو زوج اسود 23
.ھذا لخضر یبان شجرة 24
.ھذوا أسدین طالعین على حجرة كأنھم 25

ینحو حاجة من الشجرة

الجزئیین الجانبیین باألحمر
الجزء المركزي األخضر

انبیین  زئیین الج الج
والمركزي

ج
ج 
ك
ج 

ش+
ض ش

ي ح ح
نشطة

حي
نبات
حي

طبیعة

شا
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.وھذي حجرة كبیرة حمرة26
1.15

ش لالجزء السفلي باألحمر

"11˅/9البطاقة
.ھذوا یبانو زوج عفاریت من نار 27

راھم یرقصوا في النار
.ھذي تبان قصبة28

1

رحمن  م هللا ال الطیف باس ی
الرحیم

الجزئیین العلویین
الجزء المركزي

ك
ج

ح ب
نشطة
ش+

(ب)
شيء

"16˅˄/10البطاقة
أخطبوط.ھذا یبان 29
.ھذو یبانو ریصان نتاع حیوان30
.ھذي تبان عقرب31
.ھذا سرطان البحر32
.ھذا یبان حصان البحر33

د2

الجزئیین الجانبیین باألزرق
ي  فر ف اللون األص زئیین ب الج

الوسط
الجزء العلوي

الجزئیین الجانبیین
اللون  ویین ب زئیین العل الج

األخضر في الوسط

ج
ج
ج
ج
ج

ش+
ش+
ش+
ش+
ش+

حي
حي ج

حي
حي
حي

شا

شا

البسیكوغرام.1.5

استجابة 33عدد االستجابات: 

د11".35الوقت الكلي: 

متوسط زمن الرجع =  
الرجع زمن

البطاقات عدد
 ==12.30"

" 20.63=متوسط زمن االستجابة = 

التموقعات: -

14x100/(33=42.42%= (%ك14ك: 

16x100/(33 =48.48%(= %ج16ج:

3x100 /(33=9.09%=(%جج3جج:

جج جكنمط المقاربة :

تتابع: مفكك ضمن دائرة السواء

المحددات : -

75.75%=  %ش25ش=  = ( × )

22ش+= 
×( (ش±)/ ( ((ش

= % + % 90= ش

3ح ب:1=ش±

2ح حي:2=-ش

1ض ش:1ش ل:

2ل)/3ل ش +2ش ل + 1(مجموع ل: 

)1+0+3/ (2 =2
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= %ل
∗10 البطاقات استجابات عدد

االستجابات عدد
 =33.33%

طواءیمكن القول نمط الحالة یمیل إلى االن
% 33.33 < %40

نمط الرجع الحمیم مج حب/مج ل 

ـــــــل مجمـــــــوع ل والـــــــذي هـــــــو 3بمـــــــا أن مجمـــــــوع حـــــــب هـــــــو  فـــــــیمكن القـــــــول أننـــــــا أمـــــــام الـــــــنمط 2مقاب

المنطوي

المحتوى:-

%ب3ب:
بج) (ب

االستجابات عدد
=15.15%

1(ب):

2بج: 

%حي15حي: 
حیج) (حي

االستجابات عدد
=60.60%

5حیج:

88x100/33=24.24%شا: 

1طبیعة:1تشر:

1مالبس:2شيء: 

1دم: 1نبات: 

2تناظر:

)9) و (2صدمة: البطاقة (

معادلة القلق :
دم) جنس تشر (بج

االستجابات عدد

   %12.12 =
100(0 + 1 + 1 + 2)

33
%12بالمقارنة مع معدل القلق معتدلة وهي نسبة 

v :المالحظات التناظریة

ü) 2) . ( 7البطاقات(

v :النقاط الحساسة

ü) دلیل على عدوانیة مندفعة لدى الحالة.)9استجابة نار في البطاقة

ü) استجابة ل محض تدل أیضا على انفجار عدواني.)2استجابة دم في البطاقة رقم
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ü) ـــــــة )7)و (2اســـــــتجابات تناظریـــــــة فـــــــي البطاقـــــــات نقـــــــص الثقـــــــة فـــــــي الـــــــنفس ونقـــــــص الحمای

الداخلیة مع حاجة المفحوص لألمن.

ü صدمة عند رؤیة البطاقة ومحاولة إخفاء العینین

v:اختیار البطاقات

üنحس فیها فراشة طیر وشكلها ما یخوفش 5رغوبة هي البطاقة رقم (مالبطاقة ال (

üنحس فیها عالمات الشر خوفتني 9(البطاقة المرفوضة هي البطاقة رقم (

تحلیل النتائج . 2.5

الهیكل الفكري :-أ

ـــــــــى (وصـــــــــلت إنتاجیـــــــــة  ـــــــــة إل ـــــــــراوح معـــــــــدلحیـــــــــث جیـــــــــدةوهـــــــــي نســـــــــبة) اســـــــــتجابة 33الحال یت

الحالـــــة لهـــــا قـــــدرة أنممـــــا یعنـــــي ) اســـــتجابة ضـــــمن المعـــــدل العـــــادي 30الـــــى20االســـــتجابات بـــــین (

كمــــا وصــــل متوســــط زمــــن ،للتعبیــــرحاجتهــــاعلــــى انجــــاز مــــا یطلــــب منهــــا فــــي حــــدود المعقــــول وعلــــى 

ـــــزمن االســـــتجابة 12.30الرجـــــع الـــــى ـــــى تلقائیـــــة المفحوصـــــة 20.63" مـــــع متوســـــط ل "  وهـــــو دلیـــــل عل

أن للمفحوصــــــــة اتصــــــــال جیــــــــد مــــــــع الواقــــــــع ) علــــــــى%90كمــــــــا دل ارتفــــــــاع الشــــــــكل ش+ (،وعفویتها

%حیـــث وصـــلت ج %متقاربـــة مـــع ك%وهـــذا مـــا أكـــده التتـــابع المنـــتظم للحالـــة وجـــود نســـبة ج

ممــــــا ، ضــــــمن دائــــــرة الســــــواء وتتــــــابع مفكــــــك %42.42فوصــــــلت إلــــــى %ك،أمــــــا%48.48إلــــــى 

دل علــــــى أن المفحوصــــــة تعــــــالج الواقــــــع بجزئیاتــــــه مــــــع التركیــــــز فــــــي بعــــــض األحیــــــان علــــــى الكلیــــــات 

جیــــدة مــــع تحكــــم جزئــــي فــــي النشــــاط الفكــــري وذاكــــرة،والقــــدرة علــــى التركیــــب وفهــــم العالقــــات الكبــــرى

فـــــي ظـــــل وضـــــوح اإلدراك والقـــــدرة علـــــى التمیـــــز ، ممـــــا یعطـــــي تـــــوازن فـــــي الحیـــــاة االنفعالیـــــة للحالـــــة ، 

كما أن الحیاة االنفعالیة للحالة ال تتأثر بمشقة المرض في ظل إدراكها الجید لماهیته .

جــــج وهــــو نمــــط ثــــري یــــدل علــــى إحســــاس جیــــد وعلــــى مرونــــة ذاتیــــة فــــي جنمــــط المقاربــــة هــــو ك 

.التعاطي مع مختلف المواقف كما یدل على معالجة الواقع بصورة جزئیة

دراسة الذكاء: -ب

دل علیــــــه وجــــــود اســــــتجابات وهــــــذا مــــــایعــــــد ذكــــــاء المفحوصــــــة تطبیقــــــي وعلــــــى العمــــــوم متوســــــط

ـــــــة الثـــــــري مـــــــع وجـــــــود )%40>%ب(أنكمـــــــا)%ج( إلـــــــى وصـــــــلت )%(ش+نســـــــبة ونمـــــــط المقارب

مــــــــع وجــــــــود حركــــــــات بشــــــــریة ثالثــــــــة )%42.42(بنســــــــبة )14()واالســــــــتجابات الكلیــــــــة إلــــــــى 90%(

ارتفـــــاع و یـــــدل علـــــى قـــــدرة المفحوصـــــة علـــــى االتصـــــال وقـــــدرة عالیـــــة علـــــى التخیـــــل مـــــا أكـــــده هـــــممـــــا 

العفویـــــة والســـــطحیة علـــــى فهـــــو دلیـــــل )%60.60(إلـــــىفـــــي االســـــتجابات الحیوانیـــــة حیـــــث وصـــــلت 

إخفــــاء تحــــاول مــــن خاللــــه المفحوصــــة ،وعــــدم النضــــج كمــــا تعبــــر عــــن اندفاعیــــة وقولبــــة فــــي التفكیــــر 

ــــــا  داللــــــــة علــــــــى نقــــــــص )7)و(2(وجــــــــود اســــــــتجابتان تناظریتــــــــان فــــــــي البطاقــــــــةأنكمــــــــا ،اهتماماتهــ
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ذكــــاء المفحوصـــــة ،غیــــر مســــتثمرة بصــــورة جیــــدةوٕامكانیــــاتقــــدراتللحالــــة أنكمــــاالثقــــة فــــي الــــنفس 

األحیــــــانة كلیــــــه فــــــي بعــــــض ر مــــــع التصــــــدي للموضــــــوعات ومعالجتهــــــا بصــــــو متوســــــط علــــــى العمــــــوم 

هـــــو تقـــــارب بـــــین أكـــــدهمـــــا ،وعلـــــى االكتفـــــاء بالعمومیـــــات والســـــطحیة،علـــــى الكبـــــتأیضـــــاممـــــا یـــــدل 

توى المعتــــــدل الــــــذكاء وجــــــود نســــــبة الشــــــائعات فــــــي المســــــمــــــن عالمــــــاتأیضــــــا)%ج(و)%ك(نســــــبة 

.)%24.24ـ(بنسبة مقدرة بشائعات )8(إلىحیث وصلت 

ویتجلــــــى هــــــذا المفحوصــــــة تــــــدل علــــــى قلــــــق طفیــــــف لــــــدى)%12.12(كمــــــا أن معادلــــــة القلــــــق

و كـــــــــــذلك وجـــــــــــود اســـــــــــتجابة دم وصـــــــــــدمة فـــــــــــي البطاقـــــــــــة 90%)مرتفـــــــــــع ()%ش+(مـــــــــــن خـــــــــــالل

.التحكم بهاوهذا راجع إلى وجود اندفاعیة أخفقت المفحوصة في )9رقم(

دراسة العاطفة: -ج

vالطبع والمزاج  :

أنحیـــــث عاطفـــــة علـــــى العمـــــوم مســـــتقرة یمیـــــل االنطـــــواء،نمـــــط الرجـــــع الحمـــــیم للحالـــــة هـــــو نمـــــط 

مـــــع )%33.33( هـــــو%مجمـــــوع لأنمجمـــــوع الحركـــــات البشـــــریة اكبـــــر مـــــن مجمـــــوع ل كمـــــا 

ــــــة أنمــــــا یعنــــــي میــــــل بســــــیط إلــــــى االنبســــــاط  وهــــــذا مــــــا تعبــــــر عــــــن عواطفهــــــا بتلقائیــــــة حــــــذرة الحال

ـــــرت عنـــــه مـــــن خـــــالل  كمـــــا نالحـــــظ ،نمـــــط الخبـــــرة المنطـــــوي كمـــــا یظهـــــر علیهـــــا الخجـــــل والـــــتحفظعب

ـــــة االحتكـــــاك  ـــــدل علـــــى أن الحالـــــة قلیل باإلضـــــافة ببیئتهـــــاأیضـــــا قلـــــة فـــــي االســـــتجابات اللونیـــــة ممـــــا ی

كمــــــا أن وجــــــود)7) و(2مــــــا أكــــــده وجــــــود تنــــــاظر فــــــي البطاقــــــات (،إلــــــى نقــــــص الثقــــــة فــــــي الــــــنفس

.سطحیةاستجابة ض ش تدل على تمركز حول الذات و نفسیة بدائیة

v :مراقبة العاطفة

ارتفــــــاع أكــــــدهفــــــان مراقبــــــة الحالــــــة للعاطفــــــة جیــــــدة وهــــــذا مــــــا%مــــــن خــــــالل ارتفــــــاع نســــــبة ش+

قــــــد یجعــــــل منهـــــا قابلــــــة لالنفجــــــار (2)غیـــــر انــــــه وجــــــود اســـــتجابة دم فــــــي البطاقــــــة رقـــــم %و ك%ش

ــــــة ثابتــــــة فــــــي الغالــــــب و كمــــــا أن الحالــــــة، مــــــن حــــــین آلخــــــر  ذا مــــــا دل علیــــــه وجــــــود هــــــتتمتــــــع بعاطف

ــــــتحكم فیهــــــا) فهــــــي علــــــى العمــــــوم تســــــتطیع ضــــــبط انفعاالتهــــــا %االســــــتجابات (ك،حــــــب،ش+ مــــــا .وال

یدل على مراقبة جیدة للعاطفة وتحكم فیها بصورة كبیرة.

االتصال االجتماعي:-د

ـــــــى ( ــــــــ ) 8مـــــــن خـــــــالل الشـــــــائعات والتـــــــي وصـــــــلت إل واالســـــــتجابات )%24.24(بنســـــــبة مقـــــــدرة ب

تكیــــــف اجتمــــــاعي لالتصــــــال الجمــــــاعي جیــــــدة لمفحوصــــــة قابلیــــــة لنالحــــــظ أن )%15.15بـــــــ(البشـــــریة

ال بــــــأس بــــــه غیــــــر أن طبیعــــــة االتصــــــال ســــــطحیة مــــــع عالقــــــات اجتماعیــــــة عادیــــــة مألوفــــــة كمــــــا قــــــد 
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3كمـــــــا أن الحركـــــــة البشـــــــریة بلغـــــــت ،وهـــــــذا راجـــــــع إلـــــــى نمـــــــط الخبـــــــرةتكـــــــون عالقاتهـــــــا ذات بـــــــرودة 

حركـــــات اثنــــــین حركــــــة بشــــــریة وشــــــبه بشــــــریة نشــــــطة وأخــــــرى ســــــاكنة تــــــدل علــــــى القــــــدرة علــــــى تقــــــدیر 

ــــــى  ــــــة وتحویلهــــــا إل ــــــة وقــــــدرة علــــــى اســــــتغالل الحیــــــاة الداخلی ــــــى إمكانیــــــات إنتاجی ــــــذات كمــــــا تــــــدل عل ال

غیـــــر أن اســـــتجابة،)33(نشـــــاط خـــــارجي، وتبقـــــى ضـــــمن معـــــدلها الطبیعـــــي مـــــع االســـــتجابات بلغـــــت 

إحساســـــها بـــــالواقع هـــــو إحســـــاس جیـــــد مـــــع وجــــــود ش ل والتـــــي بـــــالرغم مـــــن قلتهـــــا إال أنهـــــا قـــــد تــــــدل 

ـــــه لتكیـــــفوقـــــدرة علـــــى ا،علـــــى وجـــــود إمكانیـــــات ومجهـــــودات معتبـــــرة قـــــد یكـــــون تكـــــوین العالقـــــات فی

ثراء في الحیاة الداخلیة على حساب التكیف.،صعوبة مع عدد قلیل من األصدقاء

امي : التفسیر الدین.3.5

/ (الدخول في وضعیات جدیدة)1البطاقة

جیــــد بالنســــبة لبطاقــــة الــــدخول فــــي وهــــو وقــــت" 16وصــــل زمــــن الرجــــع فــــي البطاقــــة األولــــى إلــــى 

ــــــة قــــــادرة علــــــى مواجهــــــة التحــــــدیات الجدیــــــدة وخوضــــــها أنالوضــــــعیات الجدیــــــدة مــــــا یــــــدل علــــــى  الحال

خـــــالل الـــــزمن الكلـــــي أعطـــــتتجـــــد صـــــعوبة فـــــي التصـــــدي لهـــــا كمـــــا أن الحالـــــة أندو أریحیـــــةبكـــــل 

وهـــــي مـــــع شـــــائعة ثـــــالث اســـــتجابات كلیـــــة، تمثلـــــت فـــــي أربـــــع اســـــتجابات " 41للبطاقـــــة والمقـــــدر بــــــ 

دلیــــــل علــــــى دفــــــاع موجـــــــه ضــــــد الصــــــدمة األولیــــــة للبطاقـــــــة واســــــتجابة ج ج  مــــــع محــــــددات شـــــــكلیة 

الغــــوص فــــي یــــد للواقــــع ومعالجتــــه بصــــورة كلیــــة مــــع جإدراكمــــا یــــدل علــــى موجبــــة ومحتــــوى حیــــواني

بعض التفاصیل الدقیقة.

/ (بطاقة العدوانیة)2البطاقة

مــــــــن خاللــــــــه تقــــــــدممــــــــا یــــــــدل علــــــــى وجــــــــود صــــــــدمة " 20ارتفــــــــع زمــــــــن الرجــــــــع ووصــــــــل إلــــــــى 

وهـــــو زمـــــن مرتفـــــع بالنســـــبة لالســـــتجابات د1.30ي قـــــدر بــــــفـــــي وقـــــت زمنـــــ،المفحوصـــــة اســـــتجابتان

تلقــــت المفحوصــــة صــــدمة عبــــرت عنهــــا مــــن حیــــثولكــــن مــــا یبــــرره هــــو التعــــرض لصــــدمة،الســــابقة، 

التــــــــي أوقفــــــــت اإلحســــــــاس بالحركـــــــــة و ،جزئیــــــــةخــــــــالل عدوانیــــــــة منفجــــــــرة تمثلــــــــت فــــــــي اســــــــتجابة دم

ـــــــوى المـــــــدرك  لتعـــــــود المفحوصـــــــة وتعطـــــــي اســـــــتجابة كلیـــــــة مـــــــع محـــــــدد حركـــــــة والتفاعـــــــل فـــــــي المحت

ــــــىفــــــي انفعاالتهــــــا مــــــع وقــــــدرتها علــــــى العــــــودة تحكــــــم الحالــــــةحیوانیــــــة ســــــاكنة وشــــــائعة مــــــا یعنــــــي  إل

.حالتها الطبیعیة بعض التعرض للصدمة

/ (التقمص)3البطاقة 

خــــالل زمــــن قــــدره اســــتجاباتأربــــعالمفحوصــــة أعطــــت" مــــن خاللــــه 10إلــــى زمــــن الرجــــع وصــــل

فكانـــــت االســـــتجابة األولـــــى كلیـــــة مـــــع شـــــكل ایجـــــابي ومحتـــــوى بشـــــري وهـــــي إجابـــــة شـــــائعة وهـــــذا د،1

ــــــى الــــــتقمصیــــــلدل ــــــى العالقــــــة ،للكائنــــــات البشــــــریةعلــــــى قــــــدرة المفحوصــــــة عل كمــــــا تــــــدل أیضــــــا عل

الثانیـــــــةأمــــــا االســــــتجابة األودیبیــــــة لــــــتقمص الــــــزوج األبـــــــوي وقــــــد نجحــــــت المفحوصــــــة فـــــــي إدراكهــــــا،
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االســـــتجابة الثالثـــــة فكانـــــت كلیـــــة مـــــع و، موجـــــبفكانـــــت جزئیـــــة مـــــع عامـــــل تحدیـــــد تمثـــــل فـــــي شـــــكل 

ــــــومحتــــــوى بشــــــري حركــــــة بشــــــریة  ــــــى معالجتهــــــا للواقــــــع ف ــــــل عل إدراك المفحــــــوص للحركــــــة البشــــــریة دلی

كمـــــا أكـــــدت لنــــا هـــــذه االســــتجابة علـــــى الــــتقمص الجیـــــد للـــــزوج ،نفعاالتهــــاا البشــــكل جیـــــد مــــع ضـــــبطه

ایجابي.يشكلمحدد أما االستجابة الرابعة فكانت جزئیة مع األبوي لدى المفحوصة.

/ ( البطاقة األبویة) 4البطاقة 

فـــــي هــــــذه البطاقــــــة والتــــــي د  1".37مــــــع زمــــــن للبطاقـــــة قــــــدر بـــــــ " 6انخفـــــض زمــــــن الرجــــــع إلـــــى 

أعطــــــــت المفحوصـــــــة اســــــــتجابة كلیــــــــة تمثلـــــــت فــــــــي محـــــــدد شــــــــكلي ایجــــــــابي تمثـــــــل الســــــــلطة األبویـــــــة 

ومحتـــــوى حیـــــواني حیـــــث ظهـــــرت لــــــدى المفحوصـــــة قلـــــق طفـــــولي ضــــــد األنـــــا األعلـــــى والمتمثـــــل فــــــي 

بمحــــدد شــــكلي ایجــــابي أخــــرىاســــتجابات جزئیــــة أربــــعوجــــود مشــــاكل مــــع ســــلطة األب، كمــــا ظهــــرت 

اســـــــتخدمت فیـــــــه المفحوصـــــــة میكانیزمـــــــات دفاعیـــــــة بدائیـــــــة لمواجهـــــــة هـــــــذا القلـــــــق تمثـــــــل فـــــــي الكبـــــــت

یـــــــدل علــــــــى انشــــــــغال ، مــــــــاواســــــــتجابة ثالثــــــــة بمحـــــــدد شــــــــكلي ســــــــالب ومحتـــــــوى تشــــــــریحي.والتســـــــامي

المفحوصة بجسدها. 

/ (بطاقة صورة الذات)5البطاقة 

ـــــــه المفحوصـــــــة 51مـــــــع زمـــــــن اســـــــتجابة تمثـــــــل فـــــــي "12قـــــــدر زمـــــــن الرجـــــــع  " قـــــــدمت مـــــــن خالل

اســــتجابتان كلیتـــــان بمحتـــــوى شـــــكلي موجــــب ومحتـــــوى حیـــــواني مـــــع وجــــود شـــــائعة، حیـــــث تظهـــــر هـــــذه 

أیضـــــا تـــــذكر جیـــــد مـــــع قـــــدرة علـــــى الكبـــــت الســـــوي للنـــــزوات،البطاقـــــة تكیفـــــا جیـــــدا للحالـــــة مـــــع الواقـــــع 

ــــــــى قــــــــدرات المفحوصــــــــة الفكریــــــــة،لالســــــــتجابات أثنــــــــاء عملیــــــــة التحقیــــــــ كمــــــــا یــــــــرى( ق، مــــــــا یــــــــدل عل

(D.Anzieu ــــــذات  مــــــا یــــــدل أیضــــــا أن هــــــذه البطاقــــــة تمثــــــل األنــــــا المثــــــالي، فهــــــي بطاقــــــة تمثیــــــل ال

، وهي البطاقة المرغوبة لدى المفحوصة.على أن الحالة تحظى بتقدیر جید لذاتها

/ (البطاقة الجنسیة)6لبطاقة ا

ارتفـــــع زمــــن الرجـــــع قلـــــیال عـــــن البطاقـــــة الســـــابقة، حیـــــث "18البطاقـــــة هـــــو زمــــن الرجـــــع فـــــي هـــــذه 

وأخـــــــرىد ثالثــــــة اســــــتجابات، تمثلـــــــت فــــــي كلیتــــــان ذات محـــــــدد ســــــلبي 1أعطــــــت المفحوصــــــة خـــــــالل 

تـــــــوحي هـــــــذه البطاقـــــــة فـــــــي تفســـــــیرها العـــــــام علـــــــى ذات محتـــــــوى ســـــــلبي ایجـــــــابي بمحتـــــــوى حیـــــــواني، 

ـــــث أن التقســـــیمات التـــــي أعطتهـــــا  ـــــة الجنســـــیة حی ـــــة تؤكـــــد علـــــى قبولهـــــا لجنســـــیتها مندمجـــــة الدالل الحال

مع شخصیتها.

/ (بطاقة األمومة)7البطاقة 

مـــــن خاللـــــه د 1.18المفحوصـــــة خـــــالل أعطـــــتحیـــــث " 8وصـــــل زمـــــن الرجـــــع فـــــي البطاقـــــة إلـــــى 

الحظنــــا تـــــردد واســــتفهام لـــــدى الحالــــة عبـــــرت عنــــه بقولهـــــا" مــــا فهمتهـــــاش؟" قــــد یـــــدل علــــى رغبـــــة فـــــي 

األمومــــــة واإلنجــــــاب (الحالــــــة تعــــــالج مــــــن أجـــــــل اإلنجــــــاب) لتعــــــود المفحوصــــــة وتعطــــــي اســـــــتجابتان، 



جعرض وتحلیل ومناقشة النتائالفصل الخامس  	

155

علـــــى تـــــدل حیـــــث تمثلـــــت األولـــــى فـــــي كلیـــــة مـــــع حركـــــة بشـــــریة ســـــاكنة وتنـــــاظر وهـــــي شـــــائعة أیضـــــا، 

ـــــــدى قـــــــدرة دینامیكیـــــــة كامنـــــــة المفحوصـــــــة بوالـــــــدتها كمـــــــا تعبـــــــر علـــــــى تـــــــربطالعالقـــــــة الجیـــــــدة التـــــــي  ل

ـــــنقص الثقـــــة فـــــي ،اإلنجابالمفحوصـــــة وهـــــي رغبـــــة الشـــــدیدة فـــــي  أمـــــا التنـــــاظر یرجـــــع لیطـــــرح مشـــــكل ل

كمــــــا أن ادركهــــــا الســــــتجابة ثانیــــــة جزئیــــــة الــــــنفس خصوصــــــا فیمــــــا یخــــــص موضــــــوع األمومــــــة لــــــدیها،

باألمن والحمایة .مفحوصة لإلحساس شعر بنات تدل على حاجة ال

/ (التكیف العاطفي ) 8البطاقة 

وهــــــي وهــــــو زمــــــن قصــــــیر بالنســــــبة لبــــــاقي البطاقــــــات، " 6وصــــــل زمــــــن الرجــــــع فــــــي البطاقــــــة إلــــــى 

خـــــالل زمـــــن البطاقــــة التـــــي تعبـــــر عـــــن اســـــتثمار المفحوصـــــة للعالقـــــات الخارجیـــــة، قـــــدمت المفحوصـــــة

بمحــــــدد شــــــكلي ایجــــــابي األولــــــىتمثلــــــت فــــــي اســــــتجابتین جــــــزئیتین أربــــــع اســــــتجابات د، 1.15قــــــدره 

ظهــــــور الحركــــــة أنوهــــــي تــــــدل علــــــى تكیــــــف جیــــــد مــــــع الواقــــــع غیــــــر ومحتــــــوى حیــــــواني مــــــع شــــــائعة

، كمـــــا أن بعـــــض العالقـــــاتإدراكجابة الثانیـــــة قـــــد یـــــدل علـــــى عـــــدم النضـــــج فـــــي تالحیوانیـــــة فـــــي االســـــ

ــــــل الحالــــــة االســــــتجابة ض ش تظهــــــر نفســــــیة بدائیــــــة وتمركــــــز حــــــول الــــــذات، ــــــد یــــــدل علــــــى می مــــــا ق

ــــــــة ظهــــــــور االســــــــتجابة ش ل أناالنطــــــــواء وانشــــــــغالها بالعالقــــــــات الســــــــطحیة، غیــــــــر  یعنــــــــي أن الحال

ــــى االحتكــــاك  تحــــاول التكیــــف عاطفیــــا وعلــــى مراقبــــة جیــــدة للعاطفــــة مــــن طــــرف الــــذكاء مــــع القــــدرة عل

العاطفي وخلق عالقات ودیة مع الغیر.

/ ( البطاقة المرفوضة)9البطاقة

حیـــــــث عبـــــــرت المفحوصـــــــة عـــــــن رفضـــــــها للبطاقـــــــة بقولهـــــــا " یالطیف...بســـــــم " 11زمـــــــن الرجـــــــع 

األولـــــى كلیـــــة بمحـــــدد شـــــبه د اســـــتجابتان 1هللا الـــــرحمن الـــــرحیم"  قـــــدمت المفحوصـــــة فـــــي زمـــــن قـــــدره 

بشـــــري مـــــع حركـــــة، مـــــن خاللهـــــا عبـــــرت المفحوصـــــة عـــــن انفجـــــار عـــــدواني مشـــــحون بانفعـــــال مـــــزعج، 

تـــــان مــــن نــــار علـــــى طبیعــــة الثقافــــة ومســـــتوى ثقــــافي محــــدود، غیـــــر وترجــــع اســــتجابة المفحوصــــة عفری

الوجدانیــــــة متمثلــــــة أن إســـــقاطات هــــــذه االســــــتجابة قـــــد تــــــدل علــــــى عـــــدم مراقبــــــة بعــــــض ردود األفعـــــال 

في العدوانیة، وهي البطاقة المرفوضة لدى الحالة.

/ (بطاقة العائلة) 10البطاقة 

ــــــــىوصــــــــل زمــــــــن الرجــــــــع  د أعطــــــــت المفحوصــــــــة خمســــــــة اســــــــتجابات كلهــــــــا 2" ، وخــــــــالل 16إل

حیــــــث أظهـــــــرت هـــــــذه ، تانجزئیــــــة مـــــــع محــــــدد شـــــــكلي ایجـــــــابي ومحتــــــوى حیـــــــواني مــــــع وجـــــــود شـــــــائع

ــــــة حیــــــث أظهــــــرت المفحوصــــــة تكیفــــــا  البطاقــــــة ســــــرور طفــــــولي تمثــــــل فــــــي تعــــــدد االســــــتجابات الحیوانی

ـــــة فـــــي اســـــتجاباتها  ـــــوع فـــــي المجـــــال الهـــــوامي والخیـــــالي للوتلقائی ـــــة، وتن ـــــة حال انفـــــراج بـــــذلك عـــــن معلن

العالقة بین الفاحص والمفحوص وابتهاجا النتهاء االختبار.
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:TATاختبار تفهم الموضوعنتائج تحلیلتقدیم و .6

:1اللوحة رقم

: الطفلالبطل

حاجات البطل:     

.واإلعالةلالستنجاد الحاجة -

ذات )الحاجة لالنجاز (تحقیق ال-

الحاجة لالستعراض-

لالنتماءالحاجة -

ضغوط البیئة:     

( اهتمام اسري )نزعات اجتماعیة-

صراع داخلي حول الرغبات والمیول.-

.تبقى على مستوى التمنينهایة القصة:

طفـــــل حـــــائر وضـــــائع بـــــین رغبتــــه فـــــي أن یصـــــبح فنـــــان مشـــــهور وأخـــــرى فـــــي "..11:موضــــوع القصـــــة

د2.07أن یتفوق في الدارسة ویصبح طبیب أو مهندس.

اهتمامات ومشاعر البطل: 

اهتمامات فنیة -

اهتمامات مهنیة مستقبلیة-

مشاعر الحیرة والضیاع -

:2اللوحة رقم

الفتاة واألم واألبالبطل:

:      حاجات البطل

الحاجة إلى االنجاز( تحقیق الذات): الدراسة والنجاح -

والزواج)السفر(الحاجة إلى االستقاللیة-

)مساعدة نفسها واألهل في تحسین ظروف المعیشة (واإلعالةالحاجة للمساعدة -
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)من خالل العمل وتوفیر المال(الحاجة لإلنتاج-

:    ضغوط البیئة

)بیئة فقیرة(الحرمان المادي-

)االهتمام األسري  (نزعات اجتماعیة-

.الفتاة من أجل تحقیق أهدافها ومساعدة أهلها بسفر تنجح في وضع نهایة:نهایة القصة

ـــــرك خلفهـــــا والـــــدتها ...11موضـــــوع القصـــــة: فتـــــاة تســـــافر مـــــن اجـــــل تحقیـــــق النجـــــاح فـــــي الدراســـــة، تت

أمهـــــــا حزینــــــة علــــــى فـــــــراق ووالــــــدها الــــــذي یعمــــــل مـــــــن اجــــــل تــــــوفیر المــــــال مـــــــن اجــــــل ســــــفر ابنتــــــه، 

د2.26ابنتها.

:اهتمامات ومشاعر البطل

والزواج.اهتمامات الفتاة هي النجاح في الدراسة والعمل ومساعدة األهل-

اهتمام الوالد ینصب في مساعدة ابنته على السفر وتوفیر المال من اجل دراستها. -

مشاعر الفتاة حزن على الفراق ورغبة في النجاح.-

.مشاعر األم ألم وحزن على فراق بنتها -

:GF3اللوحة رقم

امرأة البطل:

:      حاجات البطل

الحاجة لالستقرار. -

والطمأنینة .الحاجة لألمن -

الحاجة لالهتمام والرعایة. -

الحاجة للمساعدة واإلعالة.-

:    ضغوط البیئة

)بیئة فقیرة(الحرمان المادي-

)االهتمام األسري(نزعات اجتماعیة-

ترك الزوجة لزوجها والذهاب إلى بیت أهلها.تنجح في وضع نهایة ب: نهایة القصة
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والحاجـــــة مـــــع زوجهـــــا وظروفهـــــا المعیشـــــیة جـــــد صـــــعبها زوجـــــة تعـــــاني الفقـــــر "..17موضـــــوع القصـــــة:

د1.57ما یجعلها تقرر ترك الزوج والذهاب لبیت أهلها.

:اهتمامات ومشاعر البطل

بكاء وحزن شدیدین.-

ألم وفراق. -

رغبة في ترك حیاة الفقر.-

:4اللوحة رقم

رجل وامرأة البطل:

:  حاجات البطل

الحاجة لالستقرار -

الحاجة للسیطرة -

الحب والرعایة واالهتمام الحاجة -

:    ضغوط البیئة

اعتداء وجداني(كره وعداء)-

محاولة اإلغراء والتأثیر علیه.سیطرة من خالل -

ترك الرجل للمرأة والذهاب لمن یحب.تنجح في وضع نهایة ب: نهایة القصة

ورغبتـــــه فـــــي غم مـــــن معارضـــــته ر امـــــرأة تحـــــاول إغـــــراء رجـــــل والتمســـــك بـــــه بـــــال"..9موضـــــوع القصـــــة:

د2تركها والذهاب إلى حبیبته.

:اهتمامات ومشاعر البطل

تــــــرك حیــــــاة الماضــــــي و البحـــــــث عــــــن االســــــتقرار مــــــع مـــــــن الرجــــــل تمثلــــــت فـــــــي اهتمامــــــات-

یحب .

اهتمام المرأة جعل الرجل یبقى معها .-

.  مشاعر الرجل كره وعداوة -

.  مشاعر المرأة حب و الم فراق-

:5اللوحة رقم
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امرأة البطل:

:حاجات البطل

الحاجة إلى االستقرار -

الحاجة لألمن والحمایة -

الحاجة إلى تجنب النقص -

:    ضغوط البیئة

)بیئة فقیرة(الماديوالفقد الحرمان -

)االهتمام األسري (نزعات اجتماعیة-

تقوم الزوجة إیقاظ زوجها من النوم للذهاب إلى العمل. : نهایة القصة

ـــا للـــــذهاب إلـــــى امـــــرأة "..23موضـــــوع القصـــــة: ـــــوقظ زوجهــ ـــــى الغرفـــــة كـــــي ت میســـــورة الحـــــال جـــــاءت إل

د2.23العمل وجني المال من أجل لقمة العیش.

:اهتمامات ومشاعر البطل

العمل من اجل توفیر لقمة العیش لألبناء.-

رغبة في الحصول على المال من أجل العیش.-

فقر وحرمان مادي.-

:6GFاللوحة رقم

زوجان البطل:

:      حاجات البطل

الحاجة إلى االنجاز( تحقیق الذات): -

االستقرار الحاجة إلى -

الحاجة للمساعدة واإلعالة -

الحاجة لإلنتاج من خالل العمل وتوفیر المال-

الحاجة إلى تجنب االحتیاج والنقص-

:    ضغوط البیئة
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)بیئة فقیرة(الماديوالفقد الحرمان -

)االهتمام األسري(نزعات اجتماعیة -

انفعالیة وجدانیة(غضب وشجار)نزعات -

ذل الـــــزوج مجهـــــودات أكبـــــر بـــــانســـــجام بـــــین الـــــزوجین بعـــــد قصـــــة ناجحـــــة مـــــن خـــــالل:نهایـــــة القصـــــة

من اجل تحسین ظروف المعیشة.

.شـــــــجار بـــــــین الـــــــزوجین حـــــــول مســـــــتقبل األوالد فـــــــي ظـــــــل ظـــــــروف صـــــــعبة"..13موضـــــــوع القصـــــــة:

د2.30

:اهتمامات ومشاعر البطل

.ول مستقبل األبناءاهتمامات عائلیة وأسریة ح-

.خوف من الفقر والحاجة-

.غضب وشجار بسبب الحرمان المادي-

.انسجام وتوافق-

:7GFاللوحة رقم

طفلةالبطل:

:      حاجات البطل

اللعبالحاجة إلى -

الحاجة إلى االنتماء-

الحاجة إلى األمن والحمایة والحب-

:    ضغوط البیئة

العاطفي والوجدانيالحرمان -

السیطرة(ضغوط خارجیة )-

اعتداء وجداني -

ال توجد نهایة للقصة.: نهایة القصة

فتـــــاة صـــــغیرة تحمـــــل رضـــــیعة، أرغمـــــت علـــــى الـــــزواج فـــــي ســـــن صـــــغیرة جـــــدا "..14موضـــــوع القصـــــة:

د2.24من رجل كبیر في السن تنظر إلى النافذة ترید اللعب مع من في سنها.



جعرض وتحلیل ومناقشة النتائالفصل الخامس  	

161

:اهتمامات ومشاعر البطل

(رغبة اللعب)اهتمامات طفولیة -

وألم وجداني.مشاعر الفتاة حزن -

:8GFاللوحة رقم

فتاةالبطل:

:      حاجات البطل

( تحقیق الذات)الحاجة إلى االنجاز-

إلى االستقاللیةالحاجة-

الحاجة للجنسیة (الحب والزواج)-

الحاجة لألمن واالستقرار-

الحاجة لالنتماء-

:    ضغوط البیئة

)االهتمام األسري (نزعات اجتماعیة -

نزعات انفعالیة(قلق وتوتر )-

زواج الفتاة من رجل یحبهاتنجح في وضع نهایة ب: نهایة القصة

فتــــــاة تفكــــــر فــــــي مســــــتقبلها تریــــــد الــــــزواج مــــــن شــــــخص یحبهــــــا وفــــــي نفــــــس "..48موضــــــوع القصــــــة:

د2.31الوقت خائفة من المستقبل.

:اهتمامات ومشاعر البطل

.أسرةفي تكوین اهتمامات الفتاة -

.  قلق وتوجس من المستقبل-

:9GFاللوحة رقم

وابنتها أمالبطل:

:      حاجات البطل

االستقرار واألمن الحاجة إلى -
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.الحاجة للجنسیة -

.الحاجة لالنتماء-

:    ضغوط البیئة

.)بیئة فقیرة(الحرمان المادي-

.)االهتمام األسري (نزعات اجتماعیة-

.(الضغوط الخارجیة)سیطرة -

.النبذ-

ناجحة بحیث نجحت الفتاة في إقناع أمها : نهایة القصة

أمهـــــا تراقبهـــــا وهـــــي رافضـــــة لهـــــذه العالقـــــة، تریـــــد فتـــــاة ذهبـــــت لرؤیـــــة حبیبهـــــا "..14موضـــــوع القصـــــة:

د2.49أن تزوجها من رجل غني، الفتاة ترفض ذلك.

:اهتمامات ومشاعر البطل

الحب واألمن اهتمامات -

الزواج واالستقرار-

:10رقماللوحة 

أم وابنتهاالبطل:

:      حاجات البطل

الجنسیةالحاجة إلى -

الحاجة للحب واالستقرار -

لالنتماءالحاجة -

:    ضغوط البیئة

)االهتمام األسري  (نزعات اجتماعیة-

حرمان وفقدان -

ال توجد نهایة للقصة : نهایة القصة

د1.04.تحتضن بنتها التي سوف تتزوج وتترك البیتأم"..12موضوع القصة:
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:اهتمامات ومشاعر البطل

.أسرةالزواج وتكوین اهتمامات الفتاة -

حزن الم على فراق األهل -

.  مواساة -

لم تبني علیها الفحوصة قصة.:11اللوحة رقم

:12Fاللوحة رقم

عجوز وامرأة البطل:

:      حاجات البطل

سیطرةالحاجة إلى ال-

الحاجة إلى االستقاللیة -

العدوان الحاجة -

:    ضغوط البیئة

السیطرة (الضغوط الخارجیة)-

العدوان الوجداني-

التأثیر واإلغراء -

العدوان الموجه نحو الذات (مشاعر الندم)-

نقص الوعي الدیني (خطراش ما تصلیش)-

وج واألطفـــــــال حیـــــــث انتهـــــــت باإلصـــــــغاء للعجـــــــوز وتـــــــرك المـــــــرأة للـــــــز قصـــــــة ناجحـــــــة ب:نهایـــــــة القصـــــــة

والندم بعد فوات األوان. 

عجـــــــوز تحـــــــاول إغـــــــراء امـــــــرأة وسوســـــــتها بتـــــــرك زوجهـــــــا وأبناءهـــــــا والبحـــــــث "..25موضـــــــوع القصـــــــة:

عـــــن حیـــــاة أفضـــــل مـــــع رجـــــل غنـــــي، تصـــــغي إلیهـــــا المـــــرأة وتتـــــرك زوجهـــــا وأطفالهـــــا ولكنهـــــا تنـــــدم بعـــــد 

د3ذلك .

:اهتمامات ومشاعر البطل

اهتمامات المرأة بحث عن حیاة أفضل -

اهتمامات العجوز إغراء المرأة -
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ندم وتحسر على ترك الزوج واألبناء -

:13MFاللوحة رقم

الرجل البطل:

:      حاجات البطل

الجنسیة الحاجة إلى -

الحاجة إلى النظام واالنضباط-

الحاجة للسیطرة -

الحاجة للعدوانیة-

الحاجة لتجنب التوبیخ-

:    البیئةضغوط 

اعتداء مادي واجتماعي -

سیطرة -

حرمان معنوي -

حاجة للتلذذ-

تجنبــــــه مـــــن خـــــالل زواج الرجـــــل مـــــن المـــــرأة التـــــي اغتصـــــبها وبالتـــــالي نهایـــــة ناجحـــــة :نهایـــــة القصـــــة

.السجن

رجــــل یغتصــــب فتــــاة وینــــدم علــــى فعلتــــه ویحــــاول تصــــحیح الخــــط مــــن خــــالل "..20موضــــوع القصــــة:

د2.03.إلى السجنالزواج منها وتجنب الدخول 

:اهتمامات ومشاعر البطل

جنسیةاهتمامات -

تلذذ -

خوف -

ندم -

:14اللوحة رقم

رجل البطل:
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:      حاجات البطل

للجنسیة الحاجة-

الحاجة للسیطرة -

الحاجة لالستقاللیة -

:    ضغوط البیئة

الرغبة في تكوین أسرةنزعات اجتماعیة: -

سیطرة -

حرمان -

الذاتعدوان موجه نحو -

نجحـــــت الحالــــة فـــــي إعطــــاء نهایـــــة مــــن خـــــالل موافقــــة أهـــــل الرجــــل علـــــى زواجــــه مـــــن :نهایــــة القصــــة

حبیبته وتكوین أسرة .

رجـــــل یحـــــاول االنتحـــــار مـــــن خـــــالل رمـــــي نفـــــه مـــــن النافـــــذة بســـــبب رغبتـــــه فـــــي "..8موضـــــوع القصـــــة:

د1.04الزواج من فتاة ومعارضة أهله على الزواج.

:اهتمامات ومشاعر البطل

اجتماعیة اهتمامات -

حزن -

الم فراق -

رغبة في االنتحار-

:15اللوحة رقم

رجل عجوز البطل:

:  حاجات البطل

الحاجة للسند واألمن -

واالهتمامالحاجة للرعایة -

الحاجة لالنتماء -

:    ضغوط البیئة
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والعاطفيالحرمان المادي-

نزعات اجتماعیة: االهتمام األسري  -

خطر مادي (فقدان سند)-

ال توجد نهایة : نهایة القصة

یـــــام الجمیلــــــة رجـــــل عجـــــوز یـــــزور قبــــــر زوجتـــــه المتوفـــــاة ویتحســـــر علـــــى األ"..15موضـــــوع القصـــــة:

د2.09.التي عاشها برفقتها

:اهتمامات ومشاعر البطل

اجتماعیةاهتمامات -

الم وحزن على فراق الزوجة -

:16اللوحة رقم

فتاة البطل:

:      حاجات البطل

االنتماء والحب الحاجة إلى-

النجاز( تحقیق الذات) لالحاجة -

الحاجة إلى االستقاللیة -

الحاجة للسند والحمایة -

)من خالل العمل وتوفیر المال(الحاجة لإلنتاج -

:    ضغوط البیئة

)بیئة فقیرة(الحرمان المادي-

)االهتمام األسري(نزعات اجتماعیة-

سیطرة -

حرمان وفقدان -

عدوان -

النبذ -

الخطر المادي -
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نجحـــــت المفحوصـــــة فـــــي إعطـــــاء نهایـــــة ســـــعیدة مـــــن خـــــالل انفـــــراج الوضـــــع وتحصـــــل : نهایـــــة القصـــــة

.الزوج على عمل جید

ـــــــرة "..20موضـــــــوع القصـــــــة: فتـــــــاة مـــــــن أســـــــرة میســـــــورة الحـــــــال توفـــــــت أختهـــــــا التـــــــي تحبهـــــــا بعـــــــد بفت

ــــــاتین غیــــــر أن عالقتهــــــا مــــــع زوجهــــــا تــــــنغص  تزوجــــــت الفتــــــاة مــــــن رجــــــل ال تعرفــــــه، أنجبــــــت منــــــه فت

ــــــأزم الوضــــــع،  غیــــــر أنعلیهــــــا العــــــیش كمــــــا  ــــــم تیــــــأس حیــــــث أنهــــــاالظــــــروف المعیشــــــیة الصــــــعبة ت ل

د3.50ل ونجحت في ذلك.تشجع زوجها على العمل وكسب الرزق لتحقیق المستقب

:اهتمامات ومشاعر البطل

ات مهنیة وأخرى اجتماعیة اهتمام-

الم حزن على الفراق -

أمل وتفاؤل بالمستقبل -

:17GFاللوحة رقم

فتاة البطل:

:      حاجات البطل

العدوان الحاجة إلى -

السیطرة الحاجة إلى -

لالنتماءالحاجة -

االستقاللیة إلىالحاجة -

:    البیئةضغوط 

المعنوي الحرمان -

سیطرة (من خالل االكراه)-

عدوان موجه نحو الذات-

نجحـــــــت المفحوصـــــــة فـــــــي إعطـــــــاء نهایـــــــة للقصـــــــة مـــــــن خـــــــالل إنقـــــــاذ الرجـــــــل للفتـــــــاة : نهایـــــــة القصـــــــة

والهروب معها والزواج بها.

فتــــاة تحــــاول االنتحــــار بســــبب رفــــض أهلهــــا زواجهــــا مــــن حبیبهــــا، لیــــأتي هــــذا "..12موضــــوع القصــــة:

د1.20في األخیر وینقذها ویهرب معها و معا یكونان أسرة.

:اهتمامات ومشاعر البطل
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اجتماعیةاهتمامات -

حزن وفراق -

فرح وابتهاج -

:GF 18اللوحة رقم

بنت وأمهاالبطل:

:      حاجات البطل

للعدوان الحاجة -

االنتماء الحاجة إلى-

تحقیق الذات-

لالستقاللیةالحاجة -

للسیطرة الحاجة -

الحاجة للجنسیة-

:    ضغوط البیئة

عدوان -

)االهتمام األسري (نزعات اجتماعیة -

سیطرة (من خالل فرض رأیها على بنتها)-

.ترحل الفتاة وتترك أمها لتعیش حیاتها:نهایة القصة

فتـــــــاة ترغـــــــب فـــــــي مغـــــــادرة المنـــــــزل للتحقیـــــــق مســـــــتقبلها ورفضـــــــها للظـــــــروف "..08موضـــــــوع القصـــــــة:

د3.14ترفض وتحاول إكراهها على البقاء.وأمهاالمحیطة بها 

:اهتمامات ومشاعر البطل

تحقیق الذات اهتمامات الفتاة -

األم اجتماعیةاتاهتمام-

مشاعر الفتاة غضب وانفعال -

مشاعر األم حزن وألم فراق-

لم یتم بناء قصة على هذه الصورة:19اللوحة رقم
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:20اللوحة رقم

رجل البطل:

:      حاجات البطل

االستقاللیة الحاجة إلى -

الحاجة للسلبیة-

:    ضغوط البیئة

)بیئة فقیرة(الحرمان المادي -

)االهتمام األسري (نزعات اجتماعیة -

سیطرة -

.یسافر الرجل بسبب المشاكل والضغوطات لیترك أسرته وأوالده:نهایة القصة

منهـــــا مـــــن خـــــالل الهـــــرب رجـــــل یفكـــــر فـــــي حیاتـــــه ومشـــــاكله ویریـــــد الـــــتخلص "..17موضـــــوع القصـــــة:

د2.42منها وترك عائلته.

:اهتمامات ومشاعر البطل

ال اجتماعیةاهتمامات-

حیرة وحزن و ضیاع -

:  تحلیل المحتوى.1.6

تنـــــوع البطـــــل الرئیســـــي فـــــي القصـــــص علـــــى حســـــب موضـــــوع القصـــــة غیـــــر أنهـــــا البطـــــل الرئیســـــي:-أ

وتكوین أسرةكانت اغلبها تتمحور حول فتاة تحب عن االستقرار واالنتماء 

ــــــتمعن فــــــي حاجــــــات أبطــــــال القصــــــص فــــــان اغلــــــب :الحاجــــــات الرئیســــــیة للبطــــــل-ب مــــــن خــــــالل ال

الحاجــــــات تمثلــــــت فــــــي رغبــــــة فــــــي تحقیــــــق الــــــذات وأخــــــرى فــــــي االنتمــــــاء واالســــــتقاللیة، حیــــــث نلمــــــس 

طــــــابع االجتماعیـــــــة والرغبـــــــة فـــــــي تكـــــــوین أســـــــرة مـــــــن خـــــــالل القصـــــــص، كمـــــــا نلمـــــــس أیضـــــــا بعـــــــض 

نیــــــة والســـــیطرة وأخــــــرى متعلقـــــة بالحاجــــــة لألمـــــن والســــــند والرعایـــــة، كمــــــا الحاجـــــات التــــــي مثلـــــت العدوا

أن بعض الحاجات جاءت لتعبر عن الجنسیة.

تنوعـــــت وتعـــــددت الضـــــغوط البیئیـــــة حســـــب المواقـــــف فـــــي القصـــــص، :ضـــــغوط البیئـــــة الرئیســـــیة-ج

بحیـــــث كانـــــت أغلبهـــــا تـــــدور حـــــول الحرمـــــان المـــــادي والســـــیطرة والعـــــدوان، كمـــــا كانـــــت الـــــبعض منهـــــا 

وطات ذات نزعـــــات اجتماعیـــــة، كمـــــا ظهـــــرت أیضـــــا بعـــــض الضـــــغوط التـــــي تمثلـــــت فـــــي اإلكـــــراه ضـــــغ
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والســـــیطرة مـــــن خـــــالل فـــــرض بعـــــض المواقـــــف علـــــى األبطـــــال، وأخـــــرى تعلقـــــت أیضـــــا بفقـــــدان الســـــند 

والخطر المادي.

اغلـــــب القصـــــص كانـــــت لهـــــا نهایـــــات، حیـــــث نجحـــــت المفحوصـــــة فـــــي إعطـــــاء : نهایـــــات القصـــــص-د

ذات طــــــابع ســــــعید بحیـــــــث كــــــان فیهــــــا انفــــــراج للوضــــــع بصــــــورة ایجابیـــــــة نهایــــــات جیــــــدة فــــــي اغلبهــــــا 

ــــــزت بطــــــابع التفــــــاؤل واألمــــــل فــــــي مســــــتقبل أفضــــــل، لتبقــــــى بعــــــض  بالنســــــبة لألبطــــــال، كمــــــا أنهــــــا تمی

القصص على مستوى التمني وأخرى لم توضع لها نهایات.

ــــــة فــــــي :تحلیــــــل الموضــــــوعات-ر ــــــب موضــــــوعات القصــــــص دارت حــــــول تكــــــوین أســــــرة أو الرغب اغل

ــــــبعض منهــــــا متمثلــــــة فــــــي قصــــــص الحــــــب، تقریبــــــا تشــــــابهت الموضــــــوعات فــــــي لــــــك، كمــــــا كانــــــذ ت ال

جمیع القصص.

تنوعـــــت واختلفـــــت االهتمامـــــات والمشـــــاعر فـــــي القصـــــص، بحیـــــث :اهتمامـــــات ومشـــــاعر البطـــــل-ز

بـــــــین المشــــــاعر فــــــنالحظ ثــــــراء فــــــي المشــــــاعر أمـــــــامهنیــــــة، وأخــــــرىجــــــاءت االهتمامــــــات اجتماعیــــــة 

وفقد وحب وفرح وابتهاج.حزن وألم فراق إلى حسرة

تعتبـــــر القصـــــص التـــــي أعطتهـــــا المفحوصـــــة إنتاجیـــــة ال بـــــأس بهـــــا وفـــــي التحلیـــــل الشـــــكلي: .2.6

ــــــدة  ــــــل علــــــى قــــــدراتها العقلیــــــة الجی ــــــى الموضــــــوع المــــــدرك داخــــــل اللوحــــــة، وهــــــذا دلی اغلبهــــــا معبــــــرة عل

وقــــــدرة فــــــي تركیــــــب وتحلیــــــل المــــــدركات والواقــــــع، إال أننــــــا نلمــــــس ســــــطحیة فــــــي التفكیــــــر مــــــن خــــــالل

تشــــــــابه بعـــــــــض القصــــــــص وٕاعطاءهـــــــــا نفـــــــــس النهایــــــــات تقریبـــــــــا نهایـــــــــات، غیــــــــر أن البنـــــــــاء الفكـــــــــري 

متماســـــك، كمـــــا أن اللغـــــة والجمـــــل جـــــاءت تفتقـــــر إلـــــى الثـــــراء والتنـــــوع مـــــا والمنهجـــــي للقصـــــص جـــــاء

ینبـــــأ علــــــى مســـــتوى ثقــــــافي محــــــدود للحالـــــة، وعلــــــى العمـــــوم فــــــان الســــــیاق القصصـــــي الــــــذي انتهجــــــت 

ـــــى عناصـــــر القصـــــة حیـــــث المفحوصـــــة تمیـــــز بوجـــــود حبكـــــة روائیـــــة تمثلـــــت فـــــي احتـــــواء القصـــــص عل

كـــــــان إبطـــــــال القصـــــــص واضـــــــحین مـــــــع وجـــــــود حبكـــــــة فـــــــي النســـــــیج القصصـــــــي دعمتهـــــــا العقـــــــدة أو 

المعضلة التي وضع فیها األبطال لتنتهي القصة بانفراج في العقدة وحلها. 

ة مــــا متعــــددإســــقاطاتنالحــــظ فإننــــامــــن خــــالل مــــا جــــاء فــــي القصــــص :الــــدیناميالتحلیــــل .3.6

والتـــــــي تعــــــد تمثــــــیال لصـــــــورة 16یعكــــــس قــــــدرة المفحوصـــــــة علــــــى الــــــتقمص، كمـــــــا أظهــــــرت البطاقــــــة 

كلیـــــا لنفســـــها فـــــي الصـــــورة، بحیـــــث أعطـــــت لنـــــا إســـــقاطاالـــــذات لـــــدى المفحوصـــــة أن الحالـــــة وضـــــعت 

صـــــورة عـــــن حالتهـــــا ووضـــــعها مـــــن خـــــالل ســـــردها لـــــبعض المواقـــــف التـــــي تعرضـــــت لهـــــا فـــــي حیاتـــــه، 

والتــــي أعطــــت لهــــا نهایــــة تبعــــث علــــى التفــــاؤل واألمــــل فــــي مســــتقبل أجمــــل، ونلمــــس أیضــــا مــــن خــــالل 

ــــة فــــي تخطــــي هــــذه الصــــورة بــــان الحالــــة أعطــــت صــــورة جیــــدة لتمثیــــل الــــذات، متمثلــــه فــــي نجــــاح البطل

مختلــــف الظـــــروف المعیشـــــیة القاســـــیة وتجاوزهــــا ممـــــا یـــــنم عـــــن تقــــدیر جیـــــد للـــــذات وللقـــــدرات والكفـــــاءة 

الذاتیـــــة لـــــدیها، كمـــــا تجلـــــت بعـــــض الحاجـــــة فـــــي الرغبـــــة فـــــي االنتمـــــاء واالســـــتقاللیة مـــــا یعـــــد إســـــقاطا 
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شـــــأنه أن للنزعـــــات االجتماعیـــــة والرغبـــــة فـــــي التواصـــــل والقـــــدرة علـــــى التكیـــــف مـــــع المحـــــیط مـــــا مـــــن

یكون قاعدة للشعور باألمن لدى الحالة.

التحلیل العام للحالة:.7
تطبیـــــق اختبـــــار مـــــن خــــالل ظـــــة العیادیــــة والمقابلـــــة العیادیـــــة النصــــف موجهـــــة، و حمــــن خـــــل المال

أن الحالــــة بــــالرغم مــــن معاناتهــــا الصــــحیة مـــــع یتضــــح لنـــــا،وتفهــــم الموضــــوع علــــى الحالــــةالرورشــــاخ 

بــــــاألخص وتعــــــب وبـــــذل مجهــــــودات كبیــــــرة فـــــي ســــــبیل التــــــنفس إرهــــــاقالمـــــرض ومــــــا نــــــتج عنـــــه مــــــن 

ـــــة التغلـــــب  ـــــر أن كـــــل هـــــذا التعـــــب الجســـــدي والنفســـــي تحـــــاول الحال ـــــة الربویـــــة، غی أثنـــــاء حـــــدوث النوب

ــــــم أنالقــــــوة فــــــي مواجهــــــة المــــــرض حیــــــث وٕاظهــــــارعلیــــــه مــــــن خــــــالل الصــــــمود والمقاومــــــة  المــــــرض ل

ا یظهـــــر مـــــن خـــــالل قولهـــــا " عـــــادي مـــــا وهـــــذعلـــــى الحیـــــاة، إقبالهـــــایشـــــكل عـــــائق لـــــدى الحالـــــة فـــــي 

المقابلــــــة تمتــــــع الحالــــــة بتقــــــدیر جیــــــد للــــــذات أظهــــــرتحیــــــث خلعنــــــیش وقلــــــت نــــــداوي وخــــــالص .."، 

نحــــس روحــــي ممیــــزة ومــــانیش قــــل مــــن النــــاس.." وكــــذا قولهــــا " رانــــي هــــر هــــذا مــــن خــــالل قولهــــا " ظوی

ي زینـــــة.."، نـــــا لـــــي نقـــــول بـــــرك النـــــاس لـــــي تشـــــوفني تقـــــولي راكـــــأنشـــــوف فـــــي روحـــــي زینـــــة ... ومـــــش 

ــــالنفس مــــن خــــالل صــــورة الــــذات الجیــــدة ممــــا یــــنم  فمــــن خــــالل مــــا ســــبق أظهــــرت الحالــــة ثقــــة عالیــــة ب

عن نرجسیة لیبیدیة نحو الذات.

وهــــــذا ، غیــــــر أن الحالــــــة وعنــــــد حــــــدوث النوبــــــة الربویــــــة تفقــــــد الرغبــــــة فــــــي التواصــــــل مــــــع الغیــــــر 

مــــا نحــــبش نهــــدر نحســــهم یزیــــدو یظهــــر مــــن خــــالل قولهــــا " كــــي تجینــــي النوبــــة نقلــــق مــــن النــــاس كــــل 

ـــــــة جیـــــــد مـــــــن خـــــــالل رغبتهـــــــا فـــــــي ،علیـــــــا بـــــــرك.." وبـــــــالرغم مـــــــن هـــــــذا یبقـــــــى جانـــــــب العالئقـــــــي للحال

ویظهـــــر ،ســـــویة ســـــواء فـــــي الوســـــط العـــــائلي والمحیطـــــيةر عالئقیـــــو بنـــــاء جســـــو التواصـــــل االجتمـــــاعي 

و قولهــــــا " ،عالقتــــــي ملیحــــــة معــــــاه نحســــــو یخــــــاف علیــــــا كــــــي نمــــــرض.."هــــــذا مــــــن خــــــالل قولهــــــا "

وقولهــــا " عالقتــــي ملیحــــة مــــع النــــاس مــــا نوصــــل حتــــى ، ختــــي وكثــــر هــــي لــــي قریبــــة.."أي كیمــــا جــــارت

،واحــــد.."، فمــــن خــــالل ذلــــك نجــــد بــــأن للحالــــة جانــــب عالئقــــي ســــاعدها كثیــــرا فــــي التصــــدي للمــــرض

ـــــدیها ویظهـــــر هـــــذا مـــــن خـــــالل النتـــــائج الكمیـــــة لتحلیـــــل مضـــــمون المقابلـــــة، ،ممـــــا یعنـــــي بلـــــورة الجلـــــد ل

مــــــا یــــــدل علــــــى ،نســــــبة العالقــــــات االجتماعیــــــة مرتفعــــــة علــــــى بــــــاقي النســــــب األخــــــرىأظهــــــرتث حیــــــ

قــــــدرة المفحوصــــــة علــــــى التكیــــــف وامتالكهــــــا إمكانیــــــات جیــــــدة لالتصــــــال والتواصــــــل االجتمــــــاعي، مــــــا 

ســــاعد أیضــــا فــــي تحقیــــق قاعــــدة مــــن األمــــن الــــداخلي لــــدى الحالــــة تجلــــت فــــي قولهــــا" الحمــــد  نحــــس 

ــــــيبالطمأنینــــــة واألمــــــن مــــــع ، كمــــــا أن .."معــــــاهم مانخــــــاف حتــــــى مــــــن حاجــــــة..وراجلــــــي وبنــــــاتي أهل

ــــدیني والشــــعور بــــاألمن والراحــــة النفســــیة قــــد یبعــــث األمــــل والتفــــاؤل لــــدى الفــــرد وهــــذا یظهــــر ،الــــوازع ال

مــــــن خــــــالل تأكیــــــد الحالــــــة بقــــــدرة هللا دائمــــــا علــــــى تغییــــــر حیاتهــــــا لألفضــــــل أمــــــال فــــــي الشــــــفاء و فــــــي 

مستقبل أجمل.
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مــــــن بتقــــــدیر جیــــــد للــــــذات، تحظــــــىبــــــأن الحالــــــة یظهــــــر ومــــــن خــــــالل نتــــــائج اختبــــــار الرورشــــــاخ 

حیــــــث أظهــــــرت الحالــــــة اســــــتجابات ذات تمثیــــــل ،) والممثلــــــة لصــــــورة الــــــذات5خــــــالل البطاقــــــة رقــــــم (

تقـــدیر الـــذات یتضـــمن ثالثـــة )André et Lelord")1998"فحســـبجیـــد لصـــورة الـــذات،

)Anaut.M ,2003,p52أبعاد رئیسیة وهي حب الذات والنرجسیة والجلد النفسي.(

كمــــا دل علـــــى ذلــــك أیضـــــا تقبــــل الحالـــــة لجنســــیتها وأنوثتهـــــا مــــن خـــــالل تقمصــــات ســـــویة لجنســـــها 

) مــــن اختبــــار الرورشــــاخ مــــا یعنــــي6ظهــــر ذلــــك مــــن خــــالل التقســــیمات فــــي البطاقــــة الجنســــیة رقــــم (

"Anaut.M"المــــــذكور مــــــن قبــــــل"Gilligan"أیضــــــا حــــــب الــــــذات ونرجســــــیة ذاتیــــــة بحســــــب أبحــــــاث

حیـــــــث أن الشـــــــعور بتقـــــــدیر الـــــــذات لـــــــه عالقـــــــة بتكـــــــوین النرجســـــــیة وحـــــــب الفـــــــرد لذاتـــــــه، فالنرجســـــــیة 

ـــــد"بحســـــب  ـــــذات واتخاذهـــــا "هـــــي "فروی ـــــدو النرجســـــي هـــــو اتجـــــاه اللیبـــــدو نحـــــو ال ـــــذات واللیبی عشـــــق ال

ن النمــــــــو إفــــــــRutterرویتــــــــر. وعلــــــــى حســــــــب )50فرویــــــــد، ص( "للــــــــذةموضــــــــوعا للعشــــــــق وهــــــــدف 

ـــــودین  ـــــذات ضـــــروري لـــــدى األفـــــراد الجل ـــــدیر ال ممـــــا یعنـــــي تأكیـــــدا لمـــــا جـــــاء فـــــي تحلیـــــل االیجـــــابي لتق

ـــــــة ، أمـــــــا عـــــــن النـــــــاس بهـــــــاوٕاعجـــــــابحیـــــــث أبـــــــدت إعجابهـــــــا بنفســـــــها وصـــــــورة جســـــــدها نتـــــــائج المقابل

االنطــــواء حســــب نمــــط الرجــــع الحمــــیم، إلــــىالجانــــب العالئقــــي فقــــد أظهــــر االختبــــار أن الحالــــة تمیــــل 

غیــــر أن ذلــــك لــــم ینفــــي جانبهــــا االجتمــــاعي فقــــد أظهــــرت نتــــائج تحلیــــل البروتوكــــول قــــدرة المفحوصــــة 

تفـــــاع جیــــد للواقـــــع  وهــــذا مـــــا أكــــده ار وٕادراكعلــــى بنـــــاء روابــــط عالئقیـــــة ســــویة وقـــــدرة علــــى االتصـــــال 

مـــــــــا دل علـــــــــى )،8(ووجـــــــــود عـــــــــدد جیـــــــــد مـــــــــن الشـــــــــائعات فـــــــــي البروتوكـــــــــول)، %90(%فـــــــــي ش+

كمـــــا أن امـــــتالك الحالـــــة لقـــــدرات تكیفیـــــة قـــــد اســـــتثمرت أغلبهـــــا فـــــي بنـــــاء عالقـــــات ســـــطحیة وعـــــابرة ،

لنــــا مرونــــة ذاتیــــة فــــي التعــــاطي مــــع مختلــــف مواقــــف أوضــــحك ج جــــج،للحالــــةنمــــط المقاربــــة الثــــري 

.قدرة المفحوصة الجلودة في التصدي للمرض ومعوقاتهالحیاة ما یعني أیضا

القــــــــــدرات الكامنــــــــــة الخاصــــــــــة بــــــــــالفرد ال ") أن Cyrulnik.B)1999ســــــــــیریلنیككمــــــــــا یــــــــــرى

مــــا یولــــد ،"بفضــــل مســــاندة المحیطــــین بــــه وبــــین الفــــرد وبیئتــــه المحیطــــةإالرز وتتطــــور بــــتن یمكنهــــا أ

وهـــــو عامـــــل مهـــــم فـــــي بنـــــاء الجلـــــد ، باألمـــــانإحساســـــایعطـــــي و باالنتمـــــاء القـــــوي إحساســـــالـــــدى الفـــــرد 

)13،ص2010لدیه (شرفي، حافري،

ـــــین المفحوصـــــة بـــــرزت كمـــــا  ـــــة مـــــن خـــــالل قـــــوة الصـــــلة ب قاعـــــدة مـــــن األمـــــن الـــــداخلي لـــــدى الحال

كمــــا أن التقســــیمات فــــي البطاقــــة الجنســــیة ،بطاقــــة األمومــــةاســــتجاباتها علــــى مــــن خــــالل أمهــــاوبــــین 

أمـــــــن للمفحوصـــــــة وعلـــــــى تقبلهـــــــا للشـــــــریك الجنســـــــیة وبالتـــــــالي شـــــــكل مصـــــــدر قـــــــوة وارتیـــــــاحأكـــــــدت

ه بالضـــــرورة التقـــــى كـــــل مـــــن نجـــــح فـــــي تخطـــــي محنـــــة فـــــي حیاتـــــCyrulnik.Bســـــیریلنیكفحســـــب

بشخص ساعده ذلك.
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حیــــــث أظهــــــرت نتــــــائج ، بTATكمــــــا تأكــــــدت لنــــــا النتــــــائج الســــــابقة مــــــن خــــــالل تطبیقنــــــا الختبــــــار 

لـــــذات ظهــــر مـــــن خــــالل بعـــــض الحاجــــات المتعلقـــــة باالنجــــاز وتحقیـــــق الـــــذات، لتقــــدیر هــــذا االختبـــــار 

ـــــك البطاقـــــة16كمـــــا أكـــــدت البطاقـــــة رقـــــم( ـــــذاتها فـــــي تل ـــــك مـــــن خـــــالل رؤیـــــة المفحوصـــــة ل حیـــــث ،) ذل

ــــــك البطاقــــــة لتظهــــــر بمظهــــــر الشــــــخص جیــــــد والمتفائــــــل بمســــــتقبل أ ســــــقطت المفحوصــــــة ذاتهــــــا فــــــي تل

ظهــــر االختبــــار قــــدرة المفحوصــــة علــــى بنــــاء روابــــط أمــــا أفضــــل مــــع تجاوزهــــا لكــــل المحــــن بنجــــاح، ك

ـــــى ذلـــــك فـــــي حاجـــــات االنتمـــــاء والنزعـــــات االجتماعیـــــة التـــــي ظهـــــرت بقـــــوة مـــــا ،اجتماعیـــــة جیـــــدة تجل

كمــــــا أن بنـــــاء الـــــروابط االجتماعیـــــة لـــــدى الحالـــــة أســــــهم ،دل أیضـــــا علـــــى تمتـــــع الحالـــــة بقـــــدرة الجلـــــد

ــــــي لبــــــاقي العالقــــــات فــــــي هیكلــــــة وارصــــــان الجلــــــد لــــــدیها مــــــن خــــــالل العالقــــــات ا ألبویــــــة كأســــــاس أول

ـــــدة تعـــــد محفـــــزا علـــــى بنـــــاء روابـــــط اجتماعیـــــة ســـــویة، -العالقـــــة أمفاألخـــــرى،  طفـــــل ذات البـــــدایات الجی

فــــاألمن ،حاجــــات متعلقــــة بــــاألمن والســــند والرعایــــةأیضــــا ظهــــرت و ،Bowlbyبــــولبيوهــــذا مــــا یــــراه 

بـــــع أنـــــه ینحامـــــد زهـــــرانكمـــــا یــــرى ،الحاجــــة لألمـــــنو الــــداخلي ینبـــــع مـــــن طبیعــــة العالقـــــات الخارجیـــــة 

مــــن شــــعور الفــــرد بــــأن البیئــــة االجتماعیــــة هــــي بیئــــة صــــدیقة وأن اآلخــــرین یحترمونــــه ویقبلونــــه داخــــل 

وبالتــــالي مؤشــــر جیــــد علــــى ، وهــــي أهــــم الحاجــــات للنمــــو النفســــي الســــوي والصــــحة النفســــیة،الجماعــــة

)33،ص2005(حامد زهران ،.الجلد

ـــــة قاعدیـــــة لـــــدى الحالـــــة تجعلهـــــا تتصـــــدى للمـــــرض أوهـــــذا مـــــا مـــــن شـــــ نه أن یحقـــــق أمـــــن وطمأنین

وأمل. بكل شجاعة 

مــــا مــــن ،وخالصــــة لمــــا ســــبق فــــان الحالــــة تتمتــــع بــــبعض المؤشــــرات االیجــــابي الدالــــة علــــى الجلــــد

دون أن یــــــنغص علیهــــــا حیاتهــــــا أو ،نه مســــــاعدتها فــــــي تخطــــــي المــــــرض والتعــــــایش معــــــه بســــــالمأشــــــ

الـــــرغم وعلـــــى ،ا فـــــي المضـــــي قـــــدما نحـــــو مســـــتقبل مشـــــرق فـــــي ظـــــل المـــــرضیعرقـــــل مســـــارها ورغبتهـــــ

ـــــدات إثـــــارةبعـــــض المنغصـــــات األخـــــرى التـــــي كانـــــت الســـــبب فـــــي وجـــــودمـــــن بعـــــض المشـــــاكل والتعقی

ممـــــا ،ولــــدإنجـــــابكــــالظروف المعیشـــــیة وعطــــل زوجهـــــا عــــن العمــــل ورغبتهـــــا فــــي ،فــــي حیــــاة الحالـــــة

ـــــر أن الحالـــــة تجـــــاو ، حیاتهـــــات النفســـــیة واالضـــــطرابات فـــــي ســـــبب لهـــــا بعـــــض الضـــــغوطا زت هـــــذه غی

ـــــىویرجـــــع هـــــذا ، المشـــــاكل بكـــــل ثقـــــة فـــــي الـــــنفس ـــــودة فـــــي التصـــــدي لمواقـــــف الحیـــــاة إل طبیعتهـــــا الجل

ضــــاغطة، والتـــــي تأتـــــت مـــــن خـــــالل تقـــــدیر الحالــــة الجیـــــد  لـــــذاتها و التمتـــــع بعالقـــــات أســـــریة وخـــــارج ال

ا الـــــروابط العالئقیـــــة التعلقیـــــة مـــــا أدى إلـــــى شـــــعور الحالـــــة بقاعـــــدة أمنیـــــة قویـــــة أساســـــه،أســـــریة جیـــــدة

.  السلیمة والسند األسري ممثال في الزوج واألم ، كلها مؤشرات دالة على الجلد لدى الحالة
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" ي" ثالثةالحالة الثالثا/

:تقدیم الحالة.1

أســـــرةســـــنة طالـــــب جـــــامعي تخصـــــص علـــــوم زراعیـــــة نشـــــأ فـــــي 25شـــــاب یبلـــــغ مـــــن العمـــــر " ي"

ـــــاة طبیعیـــــة وســـــط وٕاخـــــوةربـــــة بیـــــت وأمفـــــي الجامعـــــة أســـــتاذمثقفـــــة مـــــن والـــــد  بنتـــــین وولـــــد عـــــاش حی

الــــدفء العــــائلي والرعایــــة الوالدیــــة الجیــــدة تلقــــى تربیــــة صــــالحة فــــي ظــــروف معیشــــیة جیــــدة لكنــــه كــــان 

یعــــاني منــــذ الصــــغر مــــن حساســــیة صــــدریة ولكــــن مــــع الــــدفء العــــائلي والرعایــــة الصــــحیة الجیــــدة لــــم 

الوقـــــت وتصـــــبح ربـــــو، غیـــــر أن الرعایـــــة الصـــــحیة واهتمـــــام ، لتتطـــــور مـــــعیكـــــن یشـــــعر بحـــــدة المـــــرض

مـــــع قـــــرب امتحـــــان ســـــنة 17والدیـــــه بـــــه جعـــــل األعـــــراض تختفـــــي لســـــنوات لتعـــــاود الظهـــــور فـــــي ســـــن 

البكالوریــــــا، غیــــــر أن االهتمــــــام الصــــــحي والرعایــــــة الجیـــــــدة التــــــي كــــــان یتلقاهــــــا وكــــــذا الجــــــو العـــــــائلي 

.المریح ساهم في تخفیف أعباء المرض علیه

الة المرضي:تاریخ الح.2
فــــي البدایــــة كــــان عبــــارة عــــن حساســــیة صــــدریة فــــي ســــنتین ، بــــالربو فــــي طفولتــــهت الحالــــة أصــــیب

الربــــو أعــــراضاختفــــت ،عشــــرة ســــنةاثنــــيربــــو عنــــد بلوغــــه أنهــــامــــن عمــــره لتشــــخص بعــــد ذلــــك علــــى 

حـــــدة ثـــــركأوأصـــــبحتســـــنة تجـــــددت النوبـــــات 17نهائیـــــا لیعـــــیش طفولتـــــه بصـــــحة جیـــــدة، وفـــــي ســـــن 

إلى العالج من جدید، وهو مداوم على العالج لیومنا هذا .لیعود 

ملخص المقابلة:.3
ــــــاء فــــــي ظــــــروف جیــــــدة "ي"كــــــان اللقــــــاء مــــــع الشــــــاب بعــــــد اتصــــــال هــــــاتفي واخــــــذ موعــــــد لاللتق

مقابلــــــة إلجــــــراءخــــــذ موافقــــــة الشــــــاب التقیــــــت بــــــه فــــــي مكــــــان هــــــادئ والئــــــق أالمقابلــــــة، وبعــــــد إلجــــــراء

ـــــــا  ـــــــب واالســـــــتقبال الجیـــــــد مـــــــن طـــــــرف یوســـــــف تبادلن الحـــــــدیث حـــــــول أطـــــــرافعیادیـــــــة، وبعـــــــد الترحی

عـــــن الشــــــكل العـــــام والظــــــاهري فبـــــدا الشـــــاب بمظهــــــر الئـــــق وجیــــــد أمـــــاالبیانـــــات الشخصـــــیة للشــــــاب، 

وترتیــــب فــــي شــــكله العــــام وحــــدیث رصــــین وثابــــت، فهــــو شــــاب فــــي بدایــــة شــــبابه یــــدرس فــــي الجامعــــة 

فـــــي أیضـــــاالـــــذي یكبـــــره یـــــدرس أخـــــوهالكبـــــرى كـــــذلك وأختـــــهجـــــامعي أســـــتاذلـــــده مثقفـــــة واأســـــرةمـــــن 

صــــــغرى تــــــدرس فــــــي الموســــــطة، فالشــــــاب یعــــــاني مــــــن مــــــرض الربــــــو منــــــذ نعومــــــة وأخــــــتالجامعــــــة 

فــــأعراض الربــــو عنــــده تمثلــــت فــــي ضــــیق التــــنفس وبــــذل جهــــد كبیــــر مــــا یجعلــــه ینهــــار جســــدیا، أظــــافره

بــــل المــــرض قربــــه مــــن والدیــــه أهلــــهأوأترابــــهع فــــي عالقاتــــه مــــأوومــــع ذلــــك لــــم یــــؤثر فیــــه المــــرض 

وجعلـــــه یشـــــعر باهتمـــــامهم البـــــالغ علـــــى صـــــحته، وعـــــن عالقاتـــــه بأصـــــحابه فالشـــــاب یمـــــارس نشـــــاطات 

ــــــه االلتقــــــاء  أنكمــــــا أوســــــعواالحتكــــــاك بهــــــم مــــــا یجعــــــل نطــــــاق عالقاتــــــه بــــــاآلخرینریاضــــــیة تخــــــول ل

.جیدة للعالقات االجتماعیةآفاقمجال الدراسة فتح له 
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وقمنا بذلك من خاللالمضمون للمقابلة:تحلیل .4

تقسیم المقابلة إلى وحدات:. 1.4

ما نشفاش ملیح .1

كي كان عمري عامین.2

سنة راحلي 12وصلت .3

رجعلي كي كنت نقرى في الثانویة.4

ماخلعنیش عادي .5

والفت من صغري .6

درجة ثانیة من كنت صغیر .7

دیما نداوي علیه.8

قبل ما ندخل للجامعة عادي .9

كي نمرض صح نتغیب .10

اثر فیا شوي.11

terraineدیما راني في .12

les produits chimiques نستخدم .13

نتحسس منهم .14

یضروني بزاف .15

ما نتنفسش ملیح .16

صدري یصفر .17

ندیر جهد باش نتنفس.18

vontolineندیر .19

تجیني في اللیل كي نرقد.20

sportكي ندیر .21

كي یتبدل الجو .22

la grippe وكي نمرض بـ.23

مع صحابي ندیر نورمال .24

الناس لي ما نعرفهمش ما نحبش .25

ممحكن نجبد وحدي وندیر .26

دیما كاین حلول.27
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الال ما عندیش والحمد .28

كان عمي مریض به.29

الال بالعكس نحس روحي عادي .30

physiquementممكن نتعب .31

انسان بسیط.32

كیما باقي الناس.33

ما نحسش بالنقص.34

وال بالضعف من المرض.35

خیر من یاسر ناس.36

راضي الحمد  .37

على شي لي راني فیه.38

واش عندي .39

40.Bien sûrراني نتحس روحي محظوظ

الحاجة لي ندیرها ننجح فیها .41

حتى اذا ما نجحتش عادي .42

ما نقلقش روحي .43

نحس روحي انیق.44

بكل ثقة .45

نحب نلبس ونضرب الحطة jeuneراني .46

نحب نعیش ونحوس ونزهى .47

نحس روحي ممیز بطریقة تفكیري .48

كي تصرالي حاجة وال نكون تحت ضغط ما ننفعلش.49

نكون هادئ .50

نحس روحي عندي قیمة .51

جامي نحط من روحي .52

اثر فیهم شوي .53

یتحیروا علیا كي نمرض.54

یجروا بیا عند الطبیب ما یخلونیش.55

نحب العقدات العائلیة .56
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تقریبا العشا ناكلوا مع بعض .57

نحكو ونضحكو كامل مع بعض .58

كي نكون مریض بزاف ما نقدرش نروح نقرى .59

vontoline كي تكون حاجة خفیفة ندیر .60

نروح نقرى عادي .61

نقدر نقاوم .62

جیدة جدا .63

نحب نخرج مع صحابي .64

نزهي ونحي على خاطري .65

متفاهمین خاطینا المشاكل .66

footballنحب نلعب .67

نقدر نلعب .68

vontolineكي نحس روحي بدیت نتعب ندیر .69

نكمل نلعب .70

ما نتعبش كیما قبلserétide وحالیا مع .71

نعم انا انسان اجتماعي .72

نحب نخرج مع صحابي .73

نحب نخالط الناس.74

في العایلة نحب نضحك ونتمسخر .75

الوالدین طبعا.76

هوما لي یلقاولي حل .77

قرب واحد لیا ولد عمي یاسین هو ا.78

تقدري تقولي توأم روحي .79

كلش ندیروه مع بعض .80

ملیحة مع خاوتي كامل .81

ما عندیش مشاكل معاهم .82

نحبو بعضنا البعض.83

كي الصحاب .84

مع صدیقي یاسین .85
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خویا محمد االمین نحسو قریب مني .86

نسافروا مع بعض .87

قریب لیا .88

نحس بالذنب ونطلب السماح .89

كي نظلم واحد .90

نعتذر عادي .91

نحس روحي مهم .92

ما نحسش بالتهمیش .93

عندي كلمتي .94

عادي ما عندو حتى تأثیر .95

لي یحبك صح المرض ماعندو ما یأثر .96

دیما مع اهلي .97

نحس روحي مرتاح .98

حسیت روحي وحید jamaisال .99

مع اهلي واصحابي .100

واقفین معایا .101

ما نحبش الحقرة .102

وال نشوف واحد یتظلم قدامي .103

نحاول نلقى حلول .104

روحي ما نقلقش.105

نخلیها على ربي .106

المرض ما عندوش بالصة في مستقبلي .107

حاب ننحج.108

ندیر شركة نتاع ادویة نباتیة .109

كي ننجح .110

نفرح والدیا لي تعبو علیا.111

صحابي كي یلقاوني .112

واقف معاهم في الشدة .113

كي نتحدى المرض .114
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نتحس روحي قوي .115

عندي الشجاعة.116

ال أشعر بالیأس .117

الحاجة لي ما ننجحش فیها نزید نصر علیها .118

نحاول ننجح فیها .119

الال مش مقلقني طول .120

ما نیش عایش للمرض.121

عایش لنفسي .122

دیما كاین أمل في حیاتي .123

ما نفقدش األمل .124

حتى في حاجة .125

مدام كاین ربي .126

كلشي معاه ممكن .127

تقسیم الوحدات إلى أصناف:. 2.4

: تقدیر الذاتالصنف األول-أ

. 38. 36. 35. 34. 33. 32. 31. 30. 27. 19. 9. 6. 5: ایجابیـــــــــــــــــــــةمؤشـــــــــــــــــــــرات ·

39 .40 .44 .45 .46 .47 .48 .49 .50 .51 .52 .60 .61 .62 .92 .93 .

94 .102 .103 .104 .115 .116 .120 .121 .122  .

. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 7. 4. 3. 2. 1مؤشــــــــــــــــــــــــرات ســــــــــــــــــــــــلبیة:·

18 .20 .21 .22 .23 .59.

الصنف الثاني: العالقات االجتماعیة -ب

. 65. 64. 63. 58. 57. 56. 55. 53. 29. 24:ایجابیــــــــــــــــةالعالقــــــــــــــــات تكیفیــــــــــــــــة ·

66 .67 .68 .69 .70 .71 .72 .73 .74 .75 .76 .77 .78 .79 .80 .81 .

82 .83 .84 .85 .86 .87 .88 .89 .90 .91 .95 .96 .97 .99 .100 .101 .

112 .113.

.  26. 25:سلبیةتكیفیة العالقات ·
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الشعور بقاعدة من األمان الداخليالصنف الثالث: -ج

. 111. 116. 109. 108. 107. 105. 43. 42. 41. 8: األمـــــــــــــــــــــــل والتفـــــــــــــــــــــــاؤل·

114 .117 .118 .119 .123 .124 .125 .

. 127. 126. 106. 98. 37. 28: أمن روحي·

حساب األصناف :.3.4

) یبین النسب المئویة لصنف تقدیر الذات 26جدول رقم (

النسبةالتكراراألصناف التحتیةالصنف الثاني

%3866.66مؤشرات ایجابیةتقدیر الذات

%1933.33مؤشرات سلبیة

%5799.99المجموع

الجــــــدول الثــــــاني یبــــــین تقــــــدیر الــــــذات لــــــدى المفحــــــوص تــــــم تقســــــیمه إلــــــى مؤشــــــرات ایجابیــــــة عــــــن 

ــــــة  ــــــدى الحال و مؤشــــــرات ســــــلبیة ، 38وبتكــــــرار وصــــــل إلــــــى%66.66تقــــــدیر الــــــذات بلغــــــت نســــــبتها ل

.19وبتكرار وصل إلى %33.33بلغت نسبتها

) یبین النسب المئویة لصنف العالقات االجتماعیة27رقم(الجدول 

النسبةالتكراراألصناف التحتیةاألولالصنف 

%4595.74ایجابیةتكیفیةعالقاتالعالقات االجتماعیة

%24.25سلبیةتكیفیةعالقات 

%4799.99المجموع

األهــــــــل یبــــــــین الجــــــــدول األول العالقــــــــات االجتماعیــــــــة التــــــــي تــــــــربط الحالــــــــة مــــــــع بــــــــاقي األفــــــــراد 

ــــــى المفحــــــوص وأخــــــرى ذات تكیفیــــــةوتــــــم تقســــــیمه إلــــــى عالقــــــاتواألصــــــدقاء ذات تــــــأثیر ایجــــــابي عل

بتكـــــرار وصـــــل %95.74ت ذات التـــــأثیر االیجـــــابي بلغـــــت نســـــبتها، فأمـــــا العالقـــــاعلیـــــهتـــــأثیر ســـــلبي

.2بتكرار %4.25و ذات التأثیر السلبي بلغت، 45إلى 
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) یبین النسب المئویة لصنف قاعدة من األمن الداخلي 28رقم(الجدول 

النسبةالتكراراألصناف التحتیةالثانيالصنف 

%1773.91األمل والتفاؤلقاعدة من األمن الداخلي

%626.08األمن الروحي

99.99%23المجموع

ــــة وتــــم تقســــیمه إلــــى  الجــــدول الثالــــث یبــــین درجــــة الشــــعور بقاعــــدة مــــن األمــــن الــــداخلي لــــدى الحال

بتكــــــرار وصـــــــل %73.91إلــــــى نســــــبته لــــــدى الحالـــــــةوالتفـــــــاؤل ووصــــــلت قســــــمین األول هــــــو األمــــــل 

بتكـــــرار وصـــــل إلـــــى %26.08إلـــــى الثـــــاني فهـــــو األمـــــن الروحـــــي ووصـــــلت نســـــبته القســـــمأمـــــا ،17

وحدات.6

) یبین النسب المئویة لجمیع األصناف 29جدول رقم(

النسبةالتكراراألصناف

%5744.88تقدیر الذات

%4737العالقات االجتماعیة

%2318.11بقاعدة من األمن الداخليالشعور 

99.99%127المجموع

عــــــن بــــــاقي النســـــــب تقــــــدیر الــــــذات مــــــن خــــــالل الجــــــدول الخــــــامس نســــــبة ارتفــــــاع نســــــبة ظنالحــــــ

وحـــــدة مـــــا یـــــدل علـــــى أن حالـــــة ،57بتكـــــرار وصـــــل إلـــــى %44.88األخـــــرى حیـــــث بلغـــــت نســـــبتها 

ـــــى التكیـــــف الســـــلیم،  كمـــــا تحظـــــى بتقـــــدیر ذات جیـــــد كمـــــا أن الحالـــــة تتمتـــــع بمرونـــــة ذاتیـــــة تســـــاعده عل

الحظنـــــــا انخفـــــــاض فـــــــي التـــــــأثیر الســـــــلبي للعالقـــــــات علـــــــى الحالـــــــة ممـــــــا یـــــــدل علـــــــى أن الحالـــــــة ذات 

ــــــتكیــــــف اجتمــــــاعي عالئقــــــي ایجــــــابي،  ــــــة لــــــدى الحال ة حــــــيحیــــــث بلغــــــت نســــــبة العالقــــــات االجتماعی

ــت نســـــبتها  وهـــــي نســـــبة جیــــــدة وذات مؤشـــــر علـــــى تكیـــــف الفــــــرد 47بتكـــــرار وصــــــل إلـــــى % 37بلغـــ

ــــــغ ،مــــــع محیطــــــه الخــــــارجي ــــــداخلي تبل ــــــا نجــــــد نســــــبة الشــــــعور بقاعــــــدة مــــــن األمــــــن ال %18.11وثالث

ـــــــوعي وحـــــــدة وهـــــــي نســـــــبة أیضـــــــا جیـــــــدة ومعتبـــــــرة نستشـــــــف مـــــــن خاللهـــــــا د23بتكـــــــرار بلـــــــغ  رجـــــــة ال

ــــــة، ــــــي ظــــــل المــــــرض وشــــــعوره بــــــاألمن كمــــــا الروحــــــي والــــــذاتي للحال تظهــــــر تفــــــاؤال جیــــــد بمســــــتقبلها ف

والطمأنینة في وجود األهل واألصدقاء.
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اختبار الرورشاخ وتحلیل نتائج تقدیم .5

"ي"الرورشاخ للحالة الثالثة برتوكول) یبین 30جدول رقم (
الشائعاتالمحتوىالمحدداتالتموقعاتالتحقیقاالستجابات

"12˅/1البطاقة
ھذه حشرة.1
ھذو جنحین .2
تبان فراشة.3
خفاش.4
.ذبابة5

1.23

الكل
الجزئیین الجانبیین

الكل 
الكل
الكل

ك
ج
ك
ك
ك

ش+
ش+
ش+
ش+
ش+

حي
حي ج 

حي
حي
حي

شا

شا

"17˅/ 2البطاقة
نتاعو.ھذا حیوان وھذا الظل 6
.دب مجروح 7
یبان دماألحمر. ھذا 8
.زوج حیوانات الید في الید ویمشو9

1.50

الكل
الكل

السفلياألحمرالجزء 
الكل

ك
ك
ج
ك

ش ض
ش ل 

ل
ح حي

حي
حي
دم

حي

"4˅˄/                 3البطاقة
راس حیوان.10
.ربطة عنق11
إنسان.رجلین 12
.زوج نسا13

د2

المركزي في األسفلالجزء 
الجزء األحمر في الوسط

الجزیین الجانبیین
الكل

ج
ج
ج
ك

ش+
ش+
ش+
ش+

جحي
مالبس
ب ج

شاب

"18˅˄/4البطاقة
.شكل جني 14
.رجلین كبار15

1د

الكل
الجزئیین الجانبیین

ك
ج

-ش+
ش+

(ب)
ب ج

"4˄˅/ 5البطاقة 
.شكل خفاش ھذا16
.ھذا یبان رأس ارنب17
.فراشة18

52"

الكل
الجزء المركزي العلوي

الكل

ك
ج
ك

ش+
ش+
ش+

حي
حي ج

حي

شا

شا

"20˄</6البطاقة
.ھذا ھنا یبان سیف19
.سحب20
.ریشة طائر21
ارةت.قی22

د1.24

الخط المركزي
الجزئیین الجانبیین

الكل
الكل

ج
ج
ك
ك

-ش
ضش 

ش+
ش+

شيء
طبیعة
حي ج

فن

"12<˄/7البطاقة
.فراشة23
.منشار24
.زوج ریصان نتاع فیلة25

د1.42

الجزء السفلي 
یینالجزئیین العلویین الجانب
وسطالجزئیین الجانبیین في ال

ج
ج
ج

ش+
-ش

ش+
تناظر

حي
شيء

شاحي ج

"20˄˅/8البطاقة 
إنسان.جسم 26
.رئتین 27

الكل
الجزء المركزي 

ك
ج

-ش+
-ش

تشر
تشر
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.زوج نمورا یمشو28
.شجرة 29
.جبل30
خارج من الجبل.بركان31

د1.35

الجزئیین الجانبیین
الجزء الوسطي األخضر

اللون  طي ب زء الوس الج
األحمر 

الخط  المركزي باألحمر

ج
ج
ج
ج

ي  ح ح
تناظر
ش ل
ش ظ
ل ش

حي 
نبات

طبیعة
طبیعة

"6˅/9البطاقة
.أشكال نتاع قلوب32
.زوج شجرات33
.نار شاعلة في الشجر 34
.ھذا ماء یطفو بھ النار35

43"

الجزء السفلي باألحمر
اللون األخضر الوسطي 

الجزئیین العلویین 
الجزء المركزي باألزرق 

ج
ج
ج
ج

ش ل 
ل ش 
ل ش
ل ش

رمز
نبات 
نار 
ماء

"6˅/10البطاقة
. عنكبوت 36
.فرخ طاووس37
.طیور كناري38
.رئتین39

د1

الجزئیین الجانبیین
الجزء السفلي المركزي 

باألخضر 
صفرالجزء الوسطي السفلي باأل

الجزء العلوي 

ج
ج
ج
ج

ش+
ش+
ش+
ش+

حي 
حي
حي
تشر

شا

البسیكوغرام. 1.5

استجابة 39عدد االستجابات: 

د 13".48الوقت الكلي: 

متوسط زمن الرجع =  
الرجع زمن

البطاقات عدد
 ==11.9"

" 21.23=متوسط زمن االستجابة = 

: التموقعات-

14x100/(39=35.89%= (%ك14ك: 

25x100/(39 =64.10%(= %ج25ج: 

جكنمط المقاربة :

التتابع: مفكك ضمن دائرة السواء

المحددات :-

66.66%=  %ش26ش=  = ( × )

21ش+= 
×( (ش±)/ ( ((ش

= % + 80.76%= ش

2=ش±

3=-ش

3ش ل: 

4ل ش :
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2ح حي:

3ش ض: 

1ل:

2ل)/3ل ش +2ش ل + 1مجموع ل: (

 =3+8+3=14

7  =
14
2

= %ل
∗10 البطاقات استجابات عدد

االستجابات عدد
 =36%

یمكن القول نمط الحالة یمیل إلى االنبساط 
% 36 < %40

نمط الرجع الحمیم مج حب/مج ل 

ـــــــل مجمـــــــوع ل والـــــــذي هـــــــو 0بمـــــــا أن مجمـــــــوع حـــــــب هـــــــو  فـــــــیمكن القـــــــول أننـــــــا أمـــــــام الـــــــنمط 7مقاب

محضالمنبسط 

المحتوى:-

%ب1ب: 
بج) (ب

االستجابات عدد
=7.69%

2بج: 

1(ب):

%حي14حي: 
حیج) (حي

االستجابات عدد
=48.71%

5ج:حي

77x100/39 =17.94%شا: 

2نبات: 3تشر:

1نار:2شيء: 

1دم:3طبیعة:

1مالبس:1فن: 

1ماء:1رمز:

2تناظر:

)2() 9صدمة: البطاقة (

معادلة القلق :
دم) جنس تشر (بج

االستجابات عدد
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   %15.38 =
100(1 + 0 + 3 + 2)

39
.%12بالمقارنة مع معدل القلق مرتفعة نسبیا وهي نسبة 

v :المالحظات التناظریة

ü 8) . (7(البطاقات(

v :النقاط الحساسة

ü) ـــــى انفجـــــار عـــــدواني داخلـــــي مـــــع إخفـــــاق 9البطاقـــــة ) اســـــتجابة محتواهـــــا نـــــار وهـــــي دلیـــــل عل

في المراقبة االنفعالیة المراقبة .

ü) انفجار عدواني تمثل في استجابة دم )2استجابة دم في البطاقة رقم.

ü) نقــــــــص الحمایــــــــة )، وهــــــــي دلیــــــــل علــــــــى 8) و(7اســــــــتجابات تناظریــــــــة فــــــــي البطاقــــــــات رقــــــــم

وحاجته لألمن واالستقرار.الداخلة للمفحوص

ü 15قلق مرتفع نسبیا یفوق%

vاختیار البطاقات

üعجبتنــــــي تشــــــبه لفراشــــــة وال خفــــــاش حــــــاب یطیــــــر 5ة المرغوبــــــة هــــــي البطاقــــــة رقــــــم (البطاقــــــ (

وواضحة ما فیهاش غموض. 

üمــــــا عجبتنــــــیش تبــــــان نــــــار شــــــاعلة فــــــي الشــــــجر 9البطاقــــــة رقــــــم(البطاقــــــة المرفوضــــــة هــــــي (

شكلها غریب شوي.

تحلیل النتائج . 2.5

الهیكل الفكري :-أ

ــــــى مســــــتوى ثقــــــافي وفكــــــري ثــــــري ) اســــــتجابة ممــــــا دل 39(المفحــــــوص إلــــــى وصــــــلت إنتاجیــــــة  عل

كمـــــا تظهـــــر حاجـــــة ،للحالـــــة، كمـــــا أنهـــــا تـــــدل علـــــى ثـــــراء الخیـــــال وتنـــــوع فـــــي الحیـــــاة الداخلیـــــة للحالـــــة

ارتفــــــــاع الشــــــــكل ش+ المفحــــــــوص للتعبیــــــــر وان المفحــــــــوص قــــــــادر علــــــــى القیــــــــام بمــــــــا یطلــــــــب منــــــــه، 

، ومـــــع وجــــــود الحالـــــة مــــــدرك لواقعـــــه أنفكـــــري جیــــــد كمـــــا إدراكـــــيتـــــدل علـــــى مســــــتوى ) 80.76%(

تــــــــي تــــــــربط المفحــــــــوص ل) وهــــــــي دلیــــــــل العالقــــــــة الجیــــــــدة ا%64.10حیــــــــث وصــــــــلت إلــــــــى () %(ج

ــــــبعالمــــــه الخــــــارجي  ف اجتمــــــاعي وتحكــــــم فــــــي النشــــــاط الفكــــــري مــــــع تقــــــدیر جیــــــد للمواقــــــف مــــــع تكی

وٕادراكهــــا بشــــكل جیــــد وقــــدرة علــــى االنتبــــاه والتركیــــز مــــع وضــــوح فــــي الــــذاكرة  ممــــا یعطــــي تــــوازن فــــي 

ــــــ، كمـــــا أن وجـــــود االســـــتجابات الكلیـــــةالحیـــــاة االنفعالیـــــة للحالـــــة معتبـــــر تـــــدل أن %34.39المقـــــدرة ب

بعـــــض المواقـــــف الحیاتیـــــة للحالـــــة تعـــــالج بصـــــورة كلیـــــة دون إغفـــــال أن معالجـــــة الواقـــــع جزئیـــــة ودقیقـــــة 
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، مــــــع اتجـــــاه بــــــالغ الحـــــذر. كمـــــا تــــــدل علـــــى القــــــدرة علـــــى التحلیــــــل المرتفعـــــة%دلـــــت علیهـــــا نســــــبة ج

والتجرید.

حــــــوص فــــــي یــــــدل نمــــــط المقاربــــــة علــــــى ذكــــــاء عملــــــي یســــــتخدمه المفكجنمــــــط المقاربــــــة هــــــو 

ــــــاة فانــــــه یتطــــــرق إلیهــــــا بصــــــورة  معالجتــــــه لواقعــــــه كمــــــا أن المفحــــــوص خــــــالل معالجتــــــه لمواقــــــف الحی

، غیـــــر أن بعــــــض المواقــــــف قـــــد ینظــــــر إلیهــــــا بصــــــورة التركیـــــز علــــــى الجزئیــــــاتتفصـــــیلیة مــــــن خــــــالل 

معالجــــــة الواقـــــع بآلیــــــة كلیـــــة فــــــي %20علــــــى المعـــــدل %كلیـــــة وهـــــذا مــــــا دل علیـــــه ارتفــــــاع نســـــبة ك

قـــــــدر بــــــــ +%مصـــــــحوبة بــــــــ شبعـــــــض المواقـــــــف وقـــــــدرة علـــــــى التركیـــــــب فهـــــــم والعالقـــــــات الكبـــــــرى 

ـــــــــر مـــــــــن المعـــــــــدل المحصـــــــــور بـــــــــین ،80.76% ـــــــــى 70وهـــــــــي أكب N.Roucheفحســـــــــب %80إل

ــــــى اســــــترجاع وتنقیــــــة اإلدراكداللــــــة علــــــى وضــــــوح  مــــــع قــــــدرة علــــــى التمییــــــز وذاكــــــرة جیــــــدة وقــــــدرة عل

، كمــــــا دلــــــت االســـــــتجابات وضــــــوح ونشــــــاط فــــــي العملیــــــات العقلیــــــةإجمالیــــــةي بصــــــورة الــــــذكریات، أ

مـــــــع وجـــــــود نمـــــــط الخبـــــــرة ،قـــــــدرة المفحـــــــوص علـــــــى التكیـــــــف الســـــــوي%66.66والتـــــــي بلغـــــــت %ش

المنبســــط یـــــدل علـــــى فكــــر یعیـــــد اإلنتـــــاج مقلـــــد فهــــم ســـــریع لألمـــــور لكــــن ســـــطحي، اســـــتجابات ســـــریعة 

مضبوطة. 

" ) أمــــــا متوســــــط زمــــــن الرجــــــع فوصــــــل 21.23االســــــتجابة وصــــــل إلــــــى (كمــــــا أن متوســــــط زمــــــن 

فالحالة تستجیب إلى ما یطلب منها بصورة تلقائیة وعفویة. ،")11.9إلى( 

دراسة الذكاء: -ب

مرتفــــــــع %فــــــــوق المعــــــــدل مــــــــع وجــــــــود ش+%عالمــــــــات الــــــــذكاء لــــــــدى المفحــــــــوص دل عنهــــــــا ك

د ســـــوي دلیـــــل علـــــى وجـــــو مفكـــــك مـــــط الخبـــــرة منبســـــط محـــــض وتتـــــابع ، مـــــع نمرتفعـــــة%واســـــتجابات ج

المرتفعـــــة فـــــوق المعـــــدل تعنـــــي بـــــأن الحالـــــة یعمـــــل %، كمـــــا أن نســـــبة شـــــاذكـــــاء تطبیقـــــي عملـــــي جیـــــد

الذكاء في تكیفه مع بیئته.

ن الحالــــــــة ذات تكیــــــــف أیعنــــــــي بــــــــأیضــــــــامرتفــــــــع %مرتفــــــــع مــــــــع ش%وجــــــــود اســــــــتجابات جإن

واالهتمـــــام بالمشـــــاكل العملیـــــة الوضـــــعیة فـــــي بواقعهـــــا الملمـــــوس،اجتمـــــاعي جیـــــد وعلـــــى درایـــــة جیـــــدة 

الحیــــاة الیومیــــة مــــع ضــــبط جیــــد للتفكیــــر والقــــدرة علــــى إدراك وضــــع معــــین مــــع تــــوازن انفعــــالي وقــــدرة 

ـــــك، غیـــــر إعمـــــالمـــــعجزئیـــــات إلـــــىطـــــرق یتكونـــــه إلـــــىباإلضـــــافةعلـــــى التحلیـــــل، ـــــذكاء فـــــي ذل أنال

ـــــة(مـــــع وجـــــود حركـــــة حیوانالبشـــــریةغیـــــاب الحركـــــة یـــــدل علـــــى عـــــدم كفایـــــة النضـــــج العـــــاطفي ، ) 2ی

ـــــى حســـــاب التكیـــــف، كمـــــا  ـــــى تغلـــــب الحیـــــاة الداخلیـــــة الهوامیـــــة عل مشـــــكلة الـــــتقمص أنكمـــــا تـــــدل عل

غیـــــر أن حالـــــة، تظهــــر مـــــن خــــالل وجـــــود اســــتجابة (ب) والتـــــي تظهــــر صـــــعوبة فــــي الـــــتقمص لــــدى ال

.وجود االستجابات الحیوانیة الجزئیة تطرح إمكانیات جیدة للتقمص
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دراسة العاطفة: -ج

v-الطبع والمزاج  :

)%36.17وصـــــــلت نســـــــبة االســـــــتجابات اللونیـــــــة( نمـــــــط الخبـــــــرة عنـــــــد الحالـــــــة منبســـــــط محـــــــض 

ومیـــــل فمــــن خـــــالل هـــــذه النســــبة نستشـــــف أن الحالـــــة لدیـــــه اتصــــال جیـــــد وتكیـــــف متــــوازن مـــــع الواقـــــع،

فالحالــــــــة ال حیــــــــث تنوعــــــــت االســــــــتجابات بــــــــین اســــــــتجابات ل شللخــــــــروج مــــــــن قوقعــــــــة الذاتیــــــــة،

تســـــتطیع أن تســـــتثمر عاطفتهــــــا علـــــى موضــــــوع معـــــین ، كمـــــا أن أنهــــــا مزاجیـــــة علــــــى حســـــب الطاقــــــة 

العاطفــــــة مراقبــــــة مــــــن طــــــرف أنوجــــــود االســــــتجابات ش ل تــــــدل علــــــى أنالنزویــــــة اللیبیدیــــــة، غیــــــر 

لـــــى االحتكـــــاك العـــــاطفي وخلـــــق عالقـــــات الـــــذكاء تأخـــــذ بعـــــین االعتبـــــار الواقـــــع الخـــــارجي، وقدرتـــــه ع

) تعنـــــي وجـــــود تفریـــــغ انفعـــــالي خطیـــــر لـــــدى 9و ()2االســـــتجابة ل محـــــض فـــــي البطاقـــــة رقـــــم (ودیــــة.

ـــــه،  ومعـــــاش نـــــزوي حركـــــه اللـــــون األحمـــــر، مـــــا الحالـــــة، كمـــــا تعبـــــر علـــــى طاقـــــة عدوانیـــــة منفجـــــرة لدی

یؤكد لنا على تغیر المزاج النزوي للحالة.

v :مراقبة العاطفة

نالحــــــــــظ فقــــــــــدان الســــــــــیطرة علــــــــــى العاطفــــــــــة إالمرتفعــــــــــة %وش%بــــــــــالرغم مــــــــــن وجــــــــــود ش+

المنفجــــــرة وبعــــــض ردود األفعــــــال الوجدانیــــــة، خاصــــــة منهــــــا العدوانیــــــة، وهــــــذا مــــــا تجلــــــى فــــــي وجــــــود 

)، مـــــا یـــــنم عـــــن انفـــــالت 9واســـــتجابة محتواهـــــا نـــــار فـــــي البطاقـــــة رقـــــم ()2فـــــي البطاقـــــة(اســـــتجابة دم

ـــر، كمــــــ قــــــد تــــــدل علــــــى ضــــــعف فــــــي تفعیـــــــل -ا أن قلــــــة االســـــــتجابات شللعاطفــــــة مــــــن مراقبــــــة الفكـــ

اندفاعیــــة وعدوانیـــــة، للطاقـــــة للیبیدیــــة المكبوتــــة بـــــالظهور فــــي تمثـــــیالتحمیكانیزمــــات الــــدفاع مـــــا ســــم

.عاطفة متكیفة نوعا ما لكن غیر مراقبة من طرف المنطق بصورة جیدة

االتصال االجتماعي: -د

) فالحالـــــة یتشـــــارك األفكـــــار مـــــع الغیـــــر، كمـــــا ان 6(مـــــن خـــــالل الشـــــائعات والتـــــي وصـــــلت إلـــــى

وجــــــود اســــــتجابات شــــــل تــــــدل علــــــى احتكــــــاك عــــــاطفي مــــــع العــــــالم الخــــــارجي ، والقــــــدرة الجیــــــدة علــــــى 

نمــــــط الخبــــــرة المنبســــــط یعنــــــي قــــــدرة تكیفیــــــة جیــــــدة مــــــع ســــــهولة فــــــي أنخلــــــق روابــــــط عالئقیــــــة، كمــــــا 

ــــــة االســــــتجابات البشــــــریة أنتكــــــوین عالقــــــات اجتماعیــــــة ، غیــــــر  ــــــي قل مــــــع وجــــــود اســــــتجابة (ب) تعن

لــــذلك مــــن خــــالل وجــــود اســــتجابات حــــیج، الحالــــة تمتلــــك قابلیــــة أنوجــــود مشــــكلة فــــي الــــتقمص غیــــر 

ـــــف الســـــلیم، كمـــــا أن وجـــــود االســـــتجابات  تعنـــــي وجـــــود جهـــــود معتبـــــرة تبـــــذلها الحالـــــة فـــــي ســـــبیل التكی

وجــــــود ش ل تــــــنم عــــــن مجهــــــودات یبــــــذلها المفحــــــوص فــــــي ســــــبیل خلــــــق عالقــــــات ودیــــــة متكیفــــــة، إن 

االســـــتجابة ش ض تعنـــــي أن الحالـــــة لدیـــــه تكیـــــف متنـــــوع وحـــــس الطرافـــــة فـــــي مواجهـــــة حاجتـــــه للحـــــب 

واالرتباط المشبع باآلخرین،  
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التفسیر الدینامي : . 3.5

/ (الدخول في وضعیات جدیدة)1البطاقة

" وهــــــو وقــــــت علــــــى العمــــــوم قصــــــیر بالنســــــبة 12وصــــــل زمــــــن الرجــــــع فــــــي البطاقــــــة األولــــــى إلــــــى 

د،أعطــــــــــى خاللــــــــــه المفحــــــــــوص خمســــــــــة 1.23البطاقــــــــــة األولــــــــــى ، وصــــــــــل زمــــــــــن البطاقــــــــــة لهــــــــــذه 

اســـــــتجابات، فكانـــــــت األولــــــــى اســـــــتجابة شـــــــائعة ذات محــــــــدد مكـــــــاني كلـــــــي ومحــــــــدد شـــــــكلي ایجــــــــابي 

واقــــــف الجدیــــــدة فالحالــــــة ومحتـــــوى حیــــــواني، فمــــــن خــــــالل هــــــذه االســــــتجابة، كمواجهــــــة أولیــــــة لقلــــــق الم

رتـــــه علـــــى مواجهـــــة المواقـــــف الحیاتیـــــة الجدیـــــدة، كمـــــا نجـــــح فـــــي التصـــــدي لهـــــذه البطاقـــــة مـــــا یعنـــــي قد

ــــــة حیوانیــــــة، مــــــا یــــــدل علــــــى  ــــــت جزئیــــــة مــــــع محــــــدد شــــــكلي موجــــــب وجزئی أن االســــــتجابة الثانیــــــة كان

وجــــود إمكانیــــات تقمــــص لــــدى الحالــــة، لیعــــود الحالــــة ویؤكــــد قدرتــــه علــــى مواجهــــة القلــــق النــــاتج عــــن 

ابات كلیــــــة بمحـــــدد شـــــكلي موجــــــب المـــــدركات الجدیـــــدة فـــــي حیاتــــــه مـــــن خـــــالل إعطــــــاءه ثالثـــــة اســـــتج

وشائعة.

/ (بطاقة العدوانیة)2البطاقة

أعطـــــــى المفحـــــــوص د1.50" ، وخـــــــالل 17إلـــــــى قلـــــــیالارتفـــــــع زمـــــــن الرجـــــــع فـــــــي هـــــــذه البطاقـــــــة

ـــــــواني، ، أربعـــــــة اســـــــتجابات ـــــــوى حی ـــــــى كلیـــــــة بمحـــــــدد شـــــــكلي تضـــــــلیلي ومحت االســـــــتجابة ش إناألول

ـــــــي التكأعطاهـــــــاض التـــــــي  ـــــــنم عـــــــن تنـــــــوع ف یـــــــف، كمـــــــا تظهـــــــر جانـــــــب الطرافـــــــة فـــــــي المفحـــــــوص ت

المــــــرتبط بــــــاآلخرین، لكــــــن ســــــرعان مــــــا ظهــــــرت نزعــــــة واإلشــــــباعشخصــــــیته لمواجهــــــة حاجتــــــه للحــــــب 

وثالثـــــة بمحتـــــوى دم، أوقفـــــت اإلحســـــاس بالحركـــــة فـــــي البطاقـــــة، عدوانیـــــة مـــــن خـــــالل اســـــتجابة ثانیـــــة 

االســــتجابة تمثــــل مــــا مثــــل صــــدمة للمفحــــوص، وبمــــا أننــــا أمــــام نمــــط خبــــرة منبســــط محــــض فــــإن هــــذه 

تفریـــــغ انفعــــــالي خطیــــــر لعدوانیــــــة مقموعــــــة ومكبوتــــــة طفـــــت علــــــى الســــــطح، فــــــي ظــــــل غیــــــاب الرقابــــــة 

الداخلیة.

/ (التقمص)3البطاقة 

مـــــــا یظهـــــــر تمكـــــــن المفحـــــــوص مـــــــن االختبـــــــار وعفویـــــــة فـــــــي " ،4لـــــــزمن الرجـــــــع كبیـــــــرتراجـــــــع 

ثالثـــــــة منهــــــــا ،ت أربعـــــــة اســــــــتجاباد أعطـــــــى المفحــــــــوص 1.37زمـــــــن قــــــــرده و خــــــــالل االســـــــتجابات، 

ـــــین الحیـــــواني جزئـــــي والمالبـــــس والبشـــــریة الجزئیـــــة،  جزئیـــــة بمحـــــدد شـــــكلي ایجـــــابي ومحتـــــوى متنـــــوع ب

فمــــن خـــــالل االســــتجابات األولـــــى فـــــالمفحوص لدیــــه مشـــــكلة فــــي تقمـــــص الـــــزوج األبــــوي، كـــــذلك عـــــدم 

أو شـــــك تثبـــــیط للرجولـــــةإلـــــىصـــــدمة تشـــــیر بالحركـــــة فـــــي البطاقـــــة یطـــــرح مشـــــكال حـــــول اإلحســـــاس

، یعــــیش مراهقــــة متــــأخرةســــنة مــــا یجعلــــه 25ســــن الحالــــة والــــذي ال یتعــــدى إلــــىفــــي الرجولــــة قــــد یعــــود 

وغیــــر انــــه رجــــع فــــي اســــتجابة رابعــــة لیعطــــي لنــــا اســــتجابة كلیــــة بمحتــــوى بشــــري مــــا یــــدل علــــى وجــــود 
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ــــى الــــتقمص مــــن خــــالل إدراكــــه إمكانیــــات وقــــدرة ال بــــأس بهــــا للــــتقمص. فالحالــــة لدیــــه قــــدرة جیــــدة عل

.ائنات البشریة داخل بقعة الحبرللك

/ ( البطاقة األبویة) 4البطاقة 

ــــــیال د 1"، أعطــــــى المفحــــــوص خــــــالل 18فــــــي هــــــذه البطاقــــــة لیصــــــل إلــــــى ارتفــــــع زمــــــن الرجــــــع قل

اســـــتجابتین، تمثلــــــت األولــــــى فـــــي اســــــتجابة كلیــــــة بمحتـــــوى شــــــبه بشــــــري، والثانیـــــة جزئیــــــة بشــــــریة مــــــع 

لـــــة للمحتــــوى الشـــــبه بشـــــري والبشـــــري الجزئـــــي، فالحالـــــة محــــدد شـــــكلي موجـــــب، فمـــــن خـــــالل إدراك الحا

ممتثــــل للســــلطة األبویـــــة ، وهــــي دلیــــل علـــــى التنــــاغم واالنســــجام فـــــي العالقــــة، وكــــذا هـــــي دلیــــل علـــــى 

الصورة االیجابیة لألنا األعلى ممثلة في السلطة األبویة.

/ (بطاقة صورة الذات)5البطاقة 

" ثالثــــــة اســــــتجابات،52" أعطــــــى المفحــــــوص خــــــالل 4انخفــــــاض ملحــــــوظ لــــــزمن الرجــــــع لیســــــجل

ـــــواني وشـــــائعة،  ـــــوى حی أظهـــــرت تقـــــدیر ذات ایجـــــابي لـــــدى األولـــــى كلیـــــة بمحـــــدد شـــــكلي ایجـــــابي ومحت

جیــــد إدراك مــــعوتمثیــــل ســــوي لألنــــا المثالیــــة،صــــورة ایجابیــــة للــــذاتإعطــــاءمــــن خــــاللالمفحــــوص، 

كمــــا أن وجــــود اســــتجابة جزئیــــة ، مــــن خــــالل رویتــــه لمــــا یمكــــن أن یدركــــه جمیــــع النــــاسســــوي للواقــــع 

ـــــى الـــــتقمص وكبـــــت ســـــوي للنـــــزوات اللیبیدیـــــة،  ـــــة وقـــــدرة المفحـــــوص عل ـــــا إمكانی ـــــة تؤكـــــد لن كمـــــا حیوانی

، مـــــن خـــــالل التحقیــــــق نحـــــج المفحـــــوص فـــــي تــــــذكر أنهـــــا البطاقـــــة المرغوبـــــة مـــــن طــــــرف المفحـــــوص

االستجابات.

/ (البطاقة الجنسیة)6البطاقة 

د أعطــــــى المفحــــــوص أربعـــــــة 1.24، وخـــــــالل " 20قــــــة إلــــــى ارتفــــــع زمــــــن الرجــــــع فـــــــي هــــــذه البطا

اســـــتجابات، فكانـــــت االســـــتجابة األولـــــى جزئیـــــة مـــــع محـــــدد شـــــكلي ســـــلبي ومحتـــــوى شـــــیئي، مـــــا اظهـــــر 

عدوانیـــــة مقموعـــــة اخفـــــق المفحـــــوص فـــــي إخفاقهـــــا بســـــبب إرخـــــاء فـــــي اســـــتخدام میكانیزمـــــات الــــــدفاع 

رك ااالســـــتجابة الثانیـــــة فكانـــــت جزئیـــــة بمحـــــدد شـــــكلي تضـــــلیلي، نجـــــح  المفحـــــوص فـــــي تـــــدأمـــــالدیـــــه، 

ــــق مــــن خــــالل  إعطــــاء اســــتجابة مرحــــة مــــن خــــالل إزاحــــة القلــــق، ومــــن خــــالل االســــتجابات التالیــــة القل

ــــــه واندماجــــــه فــــــي جنســــــیته  نجــــــح المفحــــــوص فــــــي إعطــــــاء تقســــــیمات مریحــــــة أثبــــــت مــــــن خاللهــــــا تقبل

الذكریة. 

األمومة)/ (بطاقة7البطاقة 

ـــــیال إلـــــى  ـــــه 1.42" ، وخـــــالل زمـــــن قـــــدره 12انخفـــــض زمـــــن الرجـــــع قل د، أعطـــــى المفحـــــوص خالل

جزئیــــة، األولــــى بمحــــدد شــــكلي موجــــب والثانیــــة محــــدد شــــكلي ســــالب مــــع تنــــوع فــــي ثالثــــة اســــتجابات 

وشــــــیئي، ومــــــن خاللهــــــا عــــــاودت نزعــــــة العدوانیــــــة فــــــي الظهــــــور مــــــن خــــــالل المحتــــــوى بــــــین حیــــــواني 

العالقـــــة بـــــین المفحـــــوص أنلجنســـــیة الغیریـــــة، غیـــــر اتـــــنم عـــــن صـــــعوبة فـــــي تقبـــــلر"اســـــتجابة" منشـــــا
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ـــــى وأمـــــه تظهـــــر مـــــن خـــــالل اســـــتجابته الجزئیـــــة الحیوانیـــــة مـــــع المحـــــدد الشـــــكلي الموجـــــب وشـــــائعة عل

أنها عالقة سویة وجیدة.

/ (التكیف العاطفي ) 8البطاقة 

ســــــتة د 1.35" ، قــــــدم المفحــــــوص خـــــالل زمــــــن قــــــدره 20وصـــــل زمــــــن الرجــــــع فــــــي البطاقـــــة إلــــــى 

اســـــتجابة كلیـــــة إعطـــــاء، تمثلـــــت فـــــي اســـــتجابة كلیـــــة مـــــع محتـــــوى تشـــــریحي، فمـــــن خـــــالل اســـــتجابات

الحالــــــة لدیــــــه تكیــــــف عــــــاطفي مقبــــــول غیــــــر أن المحتــــــوى التشــــــریحي قــــــد أنفــــــي هــــــذه البطاقــــــة نــــــرى 

ـــــى انشـــــغال الحالـــــة بجســـــده، كمـــــا  وجـــــود اســـــتجابة ش ل تـــــدل علـــــى عاطفـــــة مراقبـــــة مـــــن أنیـــــدل عل

ــــــة، مــــــع أن هــــــذا  الــــــذكاء مــــــع قــــــدرة علــــــى االحتكــــــاك واالســــــتثمار العــــــاطفي فــــــي خلــــــق عالقــــــات ودی

ـــــــة اللیبیدیـــــــة، فالحالـــــــة ال یســـــــتطیع اســـــــتثمار عاطفتـــــــه فـــــــي  االســـــــتثمار متغیـــــــر حســـــــب الطاقـــــــة النزوی

نمــــــط الخبـــــــرة أنغیــــــر موضــــــوع واحــــــد ومحــــــدد، ویتجلــــــى هــــــذا مــــــن خــــــالل وجــــــود اســــــتجابة ل ش. 

المنبسطة یظهر قابلیة الحالة للتكیف العاطفي الجید.

/ ( البطاقة المرفوضة)9البطاقة

" 43قــــــدم المفحــــــوص خــــــالل زمــــــن قــــــدره "، 6انخفــــــض زمــــــن الرجــــــع فــــــي البطاقــــــة لیصــــــل إلــــــى

أربعـــــة اســـــتجابات جمیعهـــــا جزئیـــــة بمحـــــدد لـــــوني ومحتـــــوى تنـــــوع بـــــین الرمـــــز والنبـــــات والنـــــار والمـــــاء، 

ـــــى عمـــــق العالقـــــات العاطفیـــــة  ـــــارة واالبتهـــــاج فمـــــن خـــــالل هـــــذه االســـــتجابات أكـــــد المفحـــــوص  عل اإلث

ـــــه  ـــــن عن مـــــن خـــــالل االســـــتجابات اللونیـــــة، وظهـــــور اســـــتجابة بمحتـــــوى نـــــار دلیـــــل علـــــى انفجـــــار المعل

ـــــوى  عـــــدواني داخلـــــي حـــــاول المفحـــــوص مـــــن خاللـــــه التعبیـــــر عـــــن رفضـــــه للبطاقـــــة، لیعـــــود إلـــــى المحت

خمــــاد العدوانیــــة والتغلــــب علیهــــا مــــن خــــالل تفعیلــــه لمیكانزماتــــه الدفاعیــــة، حیــــث مــــاء وكأنــــه یحــــاول إ

نجــــح المفحــــوص فــــي مواجهتــــه لنفســــه مــــن خــــالل التغلــــب علــــى القلــــق واالنفعــــال النتــــاج عــــن محتــــوى 

.البطاقة 

/ (بطاقة العائلة) 10البطاقة 

ــــى  ــــزمن الرجــــع عــــن البطاقــــات الســــابقة لیصــــل إل ــــى 6تراجــــع ل ــــة وتلقائیــــة لــــدى " مــــا یــــدل عل عفوی

ــــــة ناتجــــــة عــــــن تعــــــوده علــــــى محتــــــوى االختبــــــار أربعــــــة اســــــتجابات د 1، قــــــدم المفحــــــوص خــــــالل الحال

، إن وجــــــود هــــــذا جزئیــــــة ذات محــــــدد شــــــكلي ایجــــــابي ومحتــــــوى حیــــــواني مــــــع شــــــائعة وأخــــــر تشــــــریحي

ا ، كمــــالعــــدد كبیــــر مــــن االســــتجابات الحیوانیــــة ، دلیــــل علــــى اتســــاع الحقــــل الهــــوامي والخیــــالي للحالــــة

كمــــا تــــدل علــــى ســــرور طفــــولي وابتهــــاج معلــــن عــــن ، تــــدل أیضــــا علــــى وجــــود نزعــــات لیبیدیــــة طفــــولي

وتــــوجس لــــدى غیــــر أن االســــتجابة التشــــریحیة األخیــــرة قــــد تــــدل علــــى القلــــقنهایــــة االختبــــار غیــــر أن 

.  المفحوص لقطعه العالقة مع الفاحص



جعرض وتحلیل ومناقشة النتائالفصل الخامس  	

191

:للحالة الثالثةTATاختبار تفهم الموضوعنتائجتحلیلتقدیم و .6

:1اللوحة رقم

: الطفلالبطل

حاجات البطل:     

لالنجاز(تحقیق الذات)الحاجة -

الحاجة للظهور واالستعراض -

ضغوط البیئة:     

عدوان عاطفي -

سیطرة(ضغوط خارجیة)-

.نجح الفحوص في وضع نهایة من خالل تجاوز المسابقة والنجاح فیهانهایة القصة:

التـــــدرب علـــــى الكمـــــان وهـــــو فـــــي نفـــــس الوقـــــت یفكـــــر فـــــي كیفیـــــة یحـــــاول طفـــــل "..7: موضـــــوع القصـــــة

د1.47.الظهور للجمهور ویرغب في الفوز

اهتمامات ومشاعر البطل: 

.  شخصي االهتمام -

قلق وتوتر -

من الفشلخوف -

.  فرح  وابتهاج بعد الفوز بالمسابقة -

:2اللوحة رقم

الفتاةالبطل:

:      حاجات البطل

من خالل الدراسة والتفوق)الحاجة إلى االنجاز( تحقیق الذات -

)من خالل السفر (الحاجة إلى االستقاللیة-

االنتماءالحاجة -

)من خالل العمل وتوفیر المال(الحاجة لإلنتاج-
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:    ضغوط البیئة

)بیئة فقیرة(الحرمان المادي-

)الهتمام األسري(نزعات اجتماعیة-

السفر وتغیر أسلوب حیاتها: تنجح الفتاة في نهایة القصة

فتــــــاة فــــــي الریــــــف تریــــــد الســــــفر إلكمــــــال دراســــــتها وهــــــي راغبــــــة فــــــي النجــــــاح "..16موضــــــوع القصــــــة:

وتغیـــــر مســـــتقبلها إلـــــى األحســـــن، ووالـــــدتها تریـــــد لهـــــا النجـــــاح، أمـــــا األب فهـــــو یعمـــــل مـــــن اجـــــل إعالـــــة 

د2.09العائلة. 

:اهتمامات ومشاعر البطل

هي النجاح في الدراسة والعمل مهنیةاهتمامات -

.  اهتمامات اجتماعیة تمثلت في مساعدة األهل -

مشاعر الفتاة حزن على الفراق ورغبة في النجاح. -

:BM3اللوحة رقم

فتى البطل:

:      حاجات البطل

الحاجة لالنتماء -

الحاجة لالهتمام والرعایة -

الحاجة للسند-

:    ضغوط البیئة

فقدان سند)خطر مادي (تمثل في-

فقدان -

)االهتمام األسري (نزعات اجتماعیة-

ال توجد نهایة : نهایة القصة

فتــــى منهــــار فــــي المستشــــفى بســــبب وفــــاة والــــده الــــذي یحبــــه بشــــدة وهــــو حــــزین "..5موضــــوع القصــــة:

"51.ومتأثر

:اهتمامات ومشاعر البطل
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اهتمامات اجتماعیة -

مشاعر الحزن واأللم و الفراق-

:4اللوحة رقم

زوجان البطل:

:  حاجات البطل

الحاجة لالنفعالیة -

الحاجة لالنتماء -

الحاجة للنظام واالنضباط-

الحاجة لالنجاز(تحقیق الذات)-

:    ضغوط البیئة

الحمایة -

عدوان-

نزعات اجتماعیة -

سیطرة-

.نجح الزوجان في التفاهم واالنسجام والتوافق: نهایة القصة

شـــــجار مــــع زوجتــــه بســــبب األبنـــــاء فهــــو یریــــد أن یدرســــوا ویتفوقـــــوا رجــــل فــــي "..20موضــــوع القصــــة:

د1.15وهي تحاول تهدئته.

:اهتمامات ومشاعر البطل

اجتماعیة اهتمامات -

اهتمامات مهنیة-

مشاعر الغضب واالنفعال والسخط -

:5اللوحة رقم

أم البطل:

:حاجات البطل

.الحاجة لالنتماء -
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.والحمایة لألمنالحاجة -

.واإلعالةالحاجة السند -

:    ضغوط البیئة

)االهتمام األسري (نزعات اجتماعیة-

االنتماء -

العطف -

عدوان -

.تعود األم إلى مكانها بعد االطمئنان على أوالدها كل في مكانه نهایة ناجحة : نهایة القصة

أم تـــــــنهض فـــــــي اللیـــــــل مـــــــن مكانهـــــــا بعـــــــد ســـــــماعها لصـــــــوت غریـــــــب تـــــــذهب "..6موضـــــــوع القصـــــــة:

د1.20. لالطمئنان على أوالدها فتجدهم في مكانهم لتجد القطة هي من أحدث الصوت

:اهتمامات ومشاعر البطل

اجتماعیةاهتمامات -

خوف -

:6BMاللوحة رقم

رجل البطل:

:      حاجات البطل

الحاجة إلى االنجاز( تحقیق الذات) -

الحاجة إلى االستقاللیة -

:    ضغوط البیئة

المعنوي الحرمان -

نزعات اجتماعیة-

االنتماء -

الفقد والحرمان-

سیطرة (هناك من یحاول فرض رأیه على البطل)-
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یسافر الرجل لتحقیق هدفه والعمل : نهایة القصة

رجـــــل یعلـــــم أمـــــه أنـــــه مســـــافر مـــــن اجـــــل العمـــــل وهـــــي تحـــــاول إقناعـــــه بالبقـــــاء، "..5موضـــــوع القصـــــة:

د1.08.لكنه لم یستمع إلیها ویسافر ویتركها وراءه 

:اهتمامات ومشاعر البطل

مهنیةاهتمامات -

الحزن واأللم لفراق األم-

:7BMاللوحة رقم

رجالن البطل:

:      حاجات البطل

الحاجة إلى االنجاز( تحقیق الذات) -

الحاجة لإلنتاج من خالل العمل وتوفیر المال-

الحاجة لالنتماء -

الحاجة للنظام واالنضباط -

:    ضغوط البیئة

نزعات اجتماعیة -

السیطرة -

.نحج المفحوص في إعطاء نهایة من خالل انتهاء االجتماع بنجاح : نهایة القصة

ـــــه ســـــبل تطـــــویر العمـــــل وزیـــــادة "..21: ةموضـــــوع القصـــــ رجـــــالن فـــــي اجتمـــــاع عمـــــل ینـــــاقش مـــــن خالل

د1.27.وكذا االنضباط في تسییر العمالاإلنتاج

:اهتمامات ومشاعر البطل

مهنیة اهتمامات -

قلق وخوف -

غضب -

:8Mاللوحة رقم

جندي وابنه البطل:



جعرض وتحلیل ومناقشة النتائالفصل الخامس  	

196

:      حاجات البطل

للعدوانالحاجة إلى -

الحاجة لسیطرة-

الحاجة لالنتماء -

:    ضغوط البیئة

اعتداء مادي ال اجتماعي -

)االهتمام األسري (نزعات اجتماعیة-

العطف -

خطر مادي -

الحرمان -

نجح المفحوص في إعطاء نهایة من خالل شفاء الجندي وعودته إلى عائلته : نهایة القصة

جنـــــدي أصـــــیب خـــــالل معركـــــة بطلـــــق نـــــاري ویحـــــاول األطبـــــاء إســـــعافه فـــــي "..07موضـــــوع القصـــــة:

د1.27حین یبقى ابنه في انتظاره خارج غرفة العملیات قلقا علیه.

:اهتمامات ومشاعر البطل

اجتماعیةاهتمامات -

ات وطنیة اهتمام-

مشاعر الحزن واأللم -

الخوف من الموت -

:9BMاللوحة رقم

مجموعة أشخاص البطل:

:      حاجات البطل

السلبیة الحاجة إلى -

االنتماء الحاجة إلى -

األمن والحمایة الحاجة -

:    ضغوط البیئة
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خطر مادي ال اجتماعي -

نزعات اجتماعیة -

االنتماء -

ـــــــة للقصـــــــة مـــــــن خـــــــالل زوال التعـــــــب واإلرهـــــــاق : نهایـــــــة القصـــــــة نجـــــــح المفحـــــــوص فـــــــي إعطـــــــاء نهای

ومواصلة المجموعة رحلتها بنجاح 

ى األقــــــــدام أصــــــــابهم التعــــــــب مجموعــــــــة مــــــــن األشــــــــخاص فــــــــي رحلــــــــة علــــــــ"..27موضــــــــوع القصــــــــة:

د1.35.واإلرهاق

:اهتمامات ومشاعر البطل

اجتماعیة اهتمامات -

تعب وٕارهاق-

فشل وخوف -

:10اللوحة رقم

أب وابن البطل:

:      حاجات البطل

الحاجة إلى االنجاز( تحقیق الذات): الدراسة والنجاح -

)من خالل السفر (الحاجة إلى االستقاللیة-

الحاجة لالنتماء -

:    ضغوط البیئة

الحرمان والفقد -

نزعات اجتماعیة-

العطف -

.سفر االبن للدراسة لتحقیق مستقبله وترك والده نجح في وضع نهایة ب: نهایة القصة

"57.جل السفر للدراسة والعملأابن یودع والده من "..17موضوع القصة:

:اهتمامات ومشاعر البطل

اجتماعیة اهتمامات -
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اهتمامات مهنیة -

فراق وحزن -

:11اللوحة رقم

حیوانات البطل:

:      حاجات البطل

السیطرة الحاجة إلى -

الحاجة للعدوان -

الحاجة لالستقاللیة-

الحاجة لالنضباط -

:    ضغوط البیئة

خطر مادي -

العدوان -

السیطرة -

.الشرب من الشالل بعد زوال خطر التنین إلىعودة الحیوانان :نهایة القصة

حیوانــــان فــــي بیئــــة طبیعیــــة یحــــاوالن عبــــور جســــر للوصــــول إلــــى شــــالل مــــاء "..28موضــــوع القصــــة:

د1.45تنین یحاول التهجم علیهم بعد شعوره بالتهدید.فجأة یظهر

:اهتمامات ومشاعر البطل

غرائزیة طبیعیة اهتمامات -

الخوف -

.  التهدید -

:12Mاللوحة رقم

فتى البطل:

:      حاجات البطل

الحب الحاجة إلى -

الحاجة للجنسیة -
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الحاجة لألمن والرعایة -

الحاجة لالنتماء -

:    ضغوط البیئة

والفقد العاطفي الحرمان -

نزعات اجتماعیة -

جروح مادیة -

العطف -

ــــىیشــــفى الفتــــى مــــن مرضــــه ویعــــاود الرجــــوع :  نهایــــة القصــــة ــــة إل الحیــــاة بعــــد انتهــــاء مشــــاكله العاطفی

.مع صدیقته

د1.13فتى یعاني المرض والحمى بسبب مشاكل عاطفیة مع صدیقته."..6موضوع القصة:

:اهتمامات ومشاعر البطل

شخصیة اهتمامات -

الحب -

ألم الفراق -

الحزن -

.  التعب واإلرهاق -

:13MFاللوحة رقم

رجل البطل:

:      حاجات البطل

حب واالهتمام والسندالحاجة إلى ال-

االنتماء الحاجة إلى -

:    ضغوط البیئة

خطر مادي -

نزعات اجتماعیة -

حرمان وفقد -
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.ال توجد نهایة:نهایة القصة

رجـــــل یرثـــــي زوجتــــــه التـــــي یحبهـــــا، والتـــــي ماتــــــت بعـــــد معاناتهـــــا مـــــع مــــــرض "..10موضـــــوع القصـــــة:

"57خطیر.

:اهتمامات ومشاعر البطل

اجتماعیة اهتمامات -

حب -

ألم فراق -

حزن وبكاء-

:14اللوحة رقم

فتى البطل:

:      حاجات البطل

السلبیة الحاجة إلى -

الحاجة إلى االستقالل -

الحاجة للعب -

االنتماءالحاجة إلى -

:    ضغوط البیئة

نزعات اجتماعیة -

.ال توجد:نهایة القصة

ـــــنهض مـــــن نومـــــه الســـــتقبال الصـــــباح ا"..10موضـــــوع القصـــــة: لمشـــــرق مـــــع مزیـــــد مـــــن األمـــــل فتـــــى ی

د1.18.والبهجة

:اهتمامات ومشاعر البطل

شخصیة اهتمامات -

سرور وابتهاج -

فرح -

األمل -
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:15اللوحة رقم

عجوز البطل:

:      البطلحاجات 

السیطرة إلىالحاجة -

العدوان إلىالحاجة -

:    ضغوط البیئة

العدوان -

سیطرة -

.ال توجد: نهایة القصة

"57.را قدیما لیقوم بطقوس سحر وشعوذةرجل شریر یزور قب"..8موضوع القصة:

:اهتمامات ومشاعر البطل

شخصیة اهتمامات -

غضب -

كره وحقد -

انتقام -

:16اللوحة رقم

رجل البطل:

:      حاجات البطل

الحاجة إلى االنجاز( تحقیق الذات) -

الحاجة للظهور واالستعراض-

الحاجة للعب -

الحاجة لالنتماء -

الحاجة للمساعدة واإلعالة -

الحاجة لإلنتاج-

الحاجة لألمن والسند-
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:    ضغوط البیئة

)االهتمام األسري (نزعات اجتماعیة-

جروح مادیة -

العدوان -

عطف -

الحرمان والفقد -

سیطرة -

.یاتهیغیر البطل نمط حیاته وطریقة وینجح في ح: نهایة القصة

العــــــب كـــــــره مشــــــهور یصـــــــاب بكســـــــر علــــــى مســـــــتوى الرجــــــل فیقلـــــــق علیـــــــه "..16موضــــــوع القصـــــــة:

حیاتــــــه إلــــــى التعلــــــیم والدیـــــه وزوجتــــــه وال یســــــتطیع مواصــــــلة اللعـــــب ممــــــا یضــــــطره إلــــــى تغییـــــر مســــــار

د1.06.وینجح في ذلك

:امات ومشاعر البطلاهتم

مهنیة اهتمامات -

ات اجتماعیة اهتمام-

حب واهتمام -

حزن وألم -

:17BMاللوحة رقم

رجل البطل:

:      حاجات البطل

الحاجة إلى االنجاز( تحقیق الذات) -

اللعب الحاجة إلى -

لظهور واالستعراض الحاجة -

الحاجة للمنافسة -

الحاجة للسیطرة -

:    ضغوط البیئة
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حرمان وفقد -

أخطار مادیة -

سیطرة -

.نجاح الفتى في المنافسة وفوزهنهایة ناجحة ب: نهایة القصة

د1.05.فتى یقوم بالتدریب تحضیرا لمنافسة في المصارعة"..15موضوع القصة:

:اهتمامات ومشاعر البطل

مهنیة اهتمامات -

خوف وترقب -

أمل -

حماسة -

:BM 18اللوحة رقم

رجل البطل:

:      البطلحاجات

الجنسیة الحاجة إلى -

الحاجة لالهتمام والرعایة والسند -

الحاجة لالنتماء -

الحاجة للسلبیة-

:    ضغوط البیئة

نزعات اجتماعیة-

عطف -

.ال توجد :نهایة القصة

ـــــــي "..18موضـــــــوع القصـــــــة: ـــــــه التـــــــي تحبـــــــه وترعـــــــاه ف رجـــــــل یعـــــــود منهـــــــك مـــــــن العمـــــــل لیجـــــــد زوجت

د1.10.استقباله

:ومشاعر البطلاهتمامات 

اجتماعیةاهتمامات -
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حب وانسجام -

تعب وٕارهاق -

:19اللوحة رقم

سكان مدینة البطل:

:      حاجات البطل

الحاجة لألمن والرعایة والسند -

الحاجة لالنتماء-

الحاجة لإلنتاج -

:    ضغوط البیئة

نزعات اجتماعیة -

أخطار مادیة-

.ال توجد :نهایة القصة

مدینــــــة علــــــى ســــــفح جبــــــل ناســــــها طیبــــــین یعیشــــــون فــــــي ألفــــــة ومــــــودة رغــــــم "..32موضــــــوع القصــــــة:

طبیعـــــــتهم القاســـــــیة والثلـــــــوج إال أنهـــــــم یحـــــــاولون العمـــــــل بجهـــــــد وكـــــــد لتـــــــوفیر لقمـــــــة العـــــــیش متحـــــــدیین 

د1.38.الطبیعة

:اهتمامات ومشاعر البطل

اجتماعیة اهتمامات -

حب ومودة -

انسجام وألفة -

:20اللوحة رقم

رجل البطل:

:      حاجات البطل

الى االنتماء الحاجة -

الحاجة لالستقاللیة -

الحاجة لألمن والرعایة والسند -
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:    ضغوط البیئة

نزعات اجتماعیة-

أخطار مادیة -

.ال توجد :نهایة القصة

"50.ه على حافة الطریق في فصل الشتاءرجل ینتظر صدیق"..7موضوع القصة:

:اهتمامات ومشاعر البطل

اجتماعیة اهتمامات -

انتظار وترقب -

قلق وتوتر -

تحلیل المحتوى:.1.6

أشـــــخاص،و علـــــى العمـــــوم أو عـــــدة شـــــخص تنـــــوع تعـــــدد أبطـــــال القصـــــص بـــــینالبطـــــل الرئیســـــي:-أ

فـــــان البطـــــل فـــــي جمیـــــع القصـــــص كانـــــت لدیـــــه رغبـــــة فـــــي االنتمـــــاء مـــــن خـــــالل الـــــروابط االجتماعیـــــة 

بین أبطال القصص كما كانت لدیهم رغبة في االنجاز وتحقیق الذات 

تنوعـــــت واختلفــــت حاجـــــات األبطـــــال فـــــي القصــــص بـــــین رغبـــــة فـــــي :الحاجـــــات الرئیســـــیة للبطـــــل-ب

كمـــــا بـــــرزت حیـــــثاالنتمـــــاء وتحقیـــــق الـــــذات وكـــــذا الحـــــب والرعایـــــة والبحـــــث عـــــن الســـــند واالهتمـــــام،

أیضـــــا رغبـــــات أخـــــرى تجلـــــت فـــــي الجنســـــیة وكـــــذا حـــــب الظهـــــور واالســـــتعراض، كمـــــا الحظنـــــا أیضـــــا 

.وحاجات سلبیة عدوان والسیطرة عدد قلیل جدا من حاجات ال

اختلفــــــت أیضــــــا الضـــــــغوط البیئیــــــة، لكــــــن أغلبهــــــا كــــــان یمیــــــل إلـــــــى :ضــــــغوط البیئــــــة الرئیســــــیة-ج

، كمــــــا ظهــــــرت أیضــــــا تحمــــــل فــــــي طیاتهــــــا الرعایــــــة األســــــریة والحــــــبالنزعــــــات االجتماعیــــــة واالنتمــــــاء

بعـــــض الضـــــغوط والمتمثلـــــة فـــــي الحرمـــــان والفقـــــد ســـــواء عـــــاطفي أو مـــــادي، أیضـــــا العطـــــف وبعـــــض 

األخطـــــــار المادیـــــــة والجـــــــروح المادیـــــــة، كمـــــــا ظهـــــــرت أیضـــــــا بعـــــــض الضـــــــغوط والتـــــــي تمثلـــــــت فـــــــي 

العدوان والسیطرة. 

نجـــــح المفحــــــوص فــــــي وضـــــع نهایــــــات ألغلــــــب القصـــــص والتــــــي كانــــــت فــــــي : نهایــــــات القصــــــص-د

، لتبقـــــى بعـــــض القصـــــص بـــــدون نهایـــــات وأخـــــرى علـــــى وناجحـــــة ا نهایـــــات ســـــعیدة ومبهجـــــةمعظمهـــــ

.مستوى التمني

للصـــــــورة، موضــــــوعات أغلــــــب القصـــــــص جــــــاءت بنــــــاءا علـــــــى المــــــدركات تحلیــــــل الموضـــــــوعات:-ر

كمـــــا ظهـــــرت واضـــــحة وجلیـــــة للمفحـــــوص ممـــــا ســـــاعده علـــــى بنـــــاء قصـــــص مـــــن واقـــــع اللوحـــــة التـــــي 
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ـــــب الموضـــــوعات كانـــــت أمامـــــه. ـــــى أو رجـــــل ضـــــمن نطـــــاق أســـــري یبحـــــث عـــــن تحقیـــــق فأغل حـــــول فت

الـــــذات واالنجـــــاز مـــــن خـــــالل الدراســـــة والعمـــــل، كمـــــا لمســـــنا بعـــــض المواضـــــیع التـــــي جـــــاءت مشـــــحونة 

بعاطفــــــة الحــــــب واالنســــــجام بــــــین الشخصــــــیات   كمــــــا جــــــاءت الــــــبعض منهــــــا علــــــى ســــــبیل االنتمــــــاء 

از وتجنـــــب الخســـــارة علـــــى والحـــــب واالهتمـــــام األســـــري، فكانـــــت أغلـــــب القصـــــص تـــــدور التفـــــوق واالنجـــــ

البطل أو الرغبة في االهتمام والرعایة والحمایة .

مشـــــاعر األبطـــــال فـــــي القصـــــص تنوعـــــت وتعـــــددت بـــــین حـــــزن وبكـــــاء اهتمامـــــات ومشـــــاعر البطـــــل: 

وتحســــر وألـــــم وعنـــــف وعــــدوان، وغیرهـــــا مـــــن المشــــاعر الغیـــــر ســـــارة، غیــــر أن بعـــــض المشـــــاعر دلـــــت 

ري والجمعــــي، أخــــرى تجلــــت فــــي البحــــث عــــن األفضــــل فــــي علــــى االهتمــــام والرعایــــة، واالنتمــــاء األســــ

ظــــــل اإلمكانیــــــات المتاحــــــة لألبطــــــال مــــــع التفكیــــــر دائمــــــا فــــــي حلــــــول للخــــــروج مــــــن األوضــــــاع التــــــي 

وضع فیها األبطال. 

ـــــة مـــــع تعلیمـــــة االختبـــــار فإننـــــا نلمـــــس مســـــتوى التحلیـــــل الشـــــكلي : .1 مـــــن خـــــالل تجـــــاوب الحال

ـــــــة مـــــــا ســـــــاعده علـــــــى فهـــــــم ثقـــــــافي  التعلیمـــــــة وتجاوبـــــــه مـــــــع المـــــــدركات الحســـــــیة البصـــــــریة جیـــــــد للحال

، كمـــــا أن إدراك المفحـــــوص لمـــــادة االختبـــــار یـــــنم عـــــن إدراكهـــــا الجیـــــد للواقـــــع مـــــع اتســـــاع فـــــي للوحـــــات

قـــــــام المفحـــــــوص ببنـــــــاء قصصـــــــه ضـــــــمن نظـــــــام نســـــــقي المجـــــــال الهـــــــوامي و الخیـــــــالي للحالـــــــة، كمـــــــا 

الـــــذهني للمفحـــــوص وكـــــذا تناســـــق أظهـــــر قـــــدرة علـــــى البنـــــاء المنهجـــــي والصـــــفاءمـــــا متـــــرابط ومـــــتالحم 

، كمــــــا الحظنــــــا ثــــــراء فــــــي العملیــــــات العقلیــــــة المتعلقــــــة بــــــاإلدراك والتركیــــــز واالنتبــــــاه لــــــدى المفحــــــوص

ــــة مــــن حیــــث التفاصــــیل ــــة واإلنتاجیــــة،  كــــذلك كانــــت غنی بحیــــث كانــــت ،القصــــص مــــن الناحیــــة اللغوی

ف فــــــي بعــــــض التفاصــــــیل ذات معنــــــى، بحیــــــث أضــــــفت علیهــــــا جانــــــب الحبكــــــة حیــــــث تأزمــــــت المواقــــــ

ــــات  كانــــــت لهــــــا نهایــــــات علــــــى العمــــــوم جیــــــدة، وانفراجهــــــا فــــــي اغلبهــــــا بنهایــــــات جیــــــدة ومفرحــــــة فاللوحــ

كمــــا طغــــت الواقعیــــة علــــى بعــــض القصــــص مــــا یــــنم علــــى إدراك جیــــد للواقــــع ووضــــوح فــــي العملیــــات 

العقلیة، وٕادراك المفحوص لمعاشه النفسي.

:التحلیل الدینامي.2.6

ــــــــة المفحــــــــوص  ــــــــا نلمــــــــس إســــــــقاط واضــــــــح اإلنتــــــــاج القصصــــــــي لدیــــــــهو مــــــــن خــــــــالل إنتاجی ، فإنن

وصــــــریح لـــــــبعض المشـــــــاعر ظهـــــــرت مــــــن خـــــــالل الـــــــتقمص القـــــــوي ألبطــــــال القصـــــــص ومـــــــن خـــــــالل 

الحاجــــــات الرغبــــــات المكبوتــــــة والصــــــریحة، التــــــي تجلـــــــت معظمهــــــا فــــــي الرغبــــــة فــــــي تحقیــــــق الـــــــذات 

بعــــض الرغبـــــات المتمثلــــة فــــي االنتمـــــاء والتــــي تــــنم عـــــن قــــدرة المفحـــــوص واالنجــــاز، كمــــا كشـــــفت لنــــا 

علــــــى تقمــــــص الشخصــــــیة االجتماعیــــــة والــــــدور االجتمــــــاعي بصــــــورة جیــــــدة ممــــــا یجعلــــــه قــــــادرا أیضــــــا 

علـــــى بنـــــاء روابـــــط اجتماعیـــــة فـــــي إطـــــار ســـــوي ومتـــــوازن، وكـــــذا الرعایـــــة واألمـــــن والســـــند بحیـــــث تعـــــد 
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لقصصـــــــــي للمفحــــــــوص منبــــــــأة عــــــــن رغبـــــــــة هــــــــذه الرغبــــــــات مكبوتــــــــه ظهـــــــــرت مــــــــن خــــــــالل الســــــــرد ا

ــــــة فــــــي الجنســــــیة  ــــــداخلي، كمــــــا نجــــــد بعــــــض الرغبــــــات والمتمثل ــــــاألمن ال المفحــــــوص فــــــي اإلحســــــاس ب

، غیــــــر أن اللوحـــــــة قمعهــــــاأخفقــــــت میكانیزمــــــات الــــــدفاع فــــــي والســــــلبیة فــــــي بعــــــض األحیــــــان، حیــــــث

مــــــن خاللهــــــا المفحــــــوص قصــــــة جیــــــدة تبعــــــث علــــــى األمــــــل والتفــــــاؤل والرغبــــــة فــــــي ى) أعطــــــ16رقــــــم(

الــــذي تحــــدى اإلصــــابة والعجــــز لیواصــــل مشــــوار حیاتــــه مــــدعما مــــن تحقیــــق الــــذات مــــن خــــالل بطلهــــا 

فمـــــن خـــــالل هـــــذه الخیـــــرة فـــــإن ، طـــــرف والدیـــــه وزوجتـــــه لیـــــنجح فـــــي األخیـــــر فـــــي بنـــــاء مســـــتقبل جیـــــد

المفحــــوص یبحـــــث عـــــن فــــرص النجـــــاح وتحقیـــــق الــــذات بـــــرغم المـــــرض واإلصــــابة ، مـــــا یبعـــــث أیضـــــا 

ـــــه حیـــــث یـــــدل أیضـــــا، العجـــــزاألمـــــل فـــــي حیـــــاة أفضـــــل فـــــي ظـــــل ـــــى تمثیل علـــــى قـــــدرة المفحـــــوص عل

ـــــدى الحالـــــة تمكنـــــه مـــــن و ا،تمثـــــیال جیـــــدلذاتـــــه ـــــة ل ـــــنفس وكفـــــاءة ذاتی ـــــذات وثقـــــة فـــــي ال ـــــدیر لل علـــــى تق

تجاوز المحن والمشقة. 

التحلیل العام للحالة.7
ـــــــة العیادیـــــــة النصـــــــف موجهـــــــة، ومـــــــن خـــــــالل تطبیـــــــق  مـــــــن خـــــــالل المالحظـــــــة العیادیـــــــة والمقابل

وعلـــــــى الـــــــرغم مـــــــن أن الحالـــــــة "ي"زي الرورشـــــــاخ وتفهـــــــم الموضـــــــوع علـــــــى الحالـــــــة یتضـــــــح لنـــــــا  رائـــــــ

حــــاول التكیــــف مــــع یمعاناتــــه مــــع مــــرض الربــــو ومــــا ینجــــر عنــــه مــــن تبعــــات جســــدیة ونفســــیة، إال أنــــه 

ـــــات الربویـــــة، وهـــــذا المـــــرض مـــــن خـــــالل تجـــــازوه ومقاومتـــــه والصـــــمود  خـــــالل حـــــدوث األزمـــــات والنوب

بــــالرغم مــــن صــــعوبة ذلــــك فـــــي لدراســــیةاســــتمراره فــــي حیاتــــه االجتماعیــــة واویتجلــــى ذلــــك مــــن خــــالل 

فــــي الجامعـــــة أثـــــر شـــــوي خطـــــراش یجعلـــــه یعـــــاني فــــي دراســـــته كمـــــا فـــــي قولـــــه"..ظــــل المـــــرض الـــــذي 

les Produits Chimiquesونســتخدم Terraineأنــا نقــرى علــوم زراعیــة ودیمــا رانــي فــي 

ذلــــــك لــــــم یمنــــــع الحالــــــة مــــــن مواصــــــلة الدراســــــة والغبـــــرة نتحســــــس مــــــنهم ویضــــــروني بــــــزاف." غیــــــر أن

كمــــا أن المــــرض لــــم یشــــكل عائقــــا نفســــیا بقــــدر مــــا یتعبــــه جســــدیا، وهــــذا واضــــح مــــن قولــــه" والتفــــوق، 

بـــــرك"، ممـــــا یـــــدفع بالحالـــــة Physiquementالال بــــالعكس نحـــــس روحـــــي عـــــادي ممكـــــن نتعـــــب 

ببذل مجهودات اضافیة في سبیل تفادي العجز 

كمــــا أن الحالــــة یملــــك تقــــدیر جیــــدا لذاتــــه واضــــح مــــن خــــالل صــــورة الجســــد الجیــــدة التــــي أعطاهــــا 

ــــه مــــن خــــالل قولــــه" نعــــم نحــــس  المفحــــوص عــــن نفســــه وكــــذا رضــــاه التــــام عــــن نفســــه ویتضــــح هــــذا كل

.." وقولــــه" راضــــي الحمــــد  وعلــــى شــــي لــــي رانــــي فیــــه Jeuneروحــــي انیــــق ووســــیم بكــــل ثقــــة رانــــي 

وواش عندي.."

لـــــم یتـــــأثر كثیـــــرا بـــــالمرض بـــــل بـــــالعكس فعالقتـــــه بوالدیـــــه جیـــــدة كمـــــا أن الجانـــــب العالئقـــــي للحالـــــة 

و یعــــود هــــذا إلــــى حــــرص الوالــــدین علــــى صــــحة الحالــــة واهتمــــامهم بــــه وهــــذا واضــــح مــــن قولــــه" ،جــــدا
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كمــــا ثــــر فــــیهم شــــوي خطــــراش یتحیــــروا علیــــا كــــي نمــــرض ویجــــرو بیــــا عنــــد الطبیــــب مــــا یخلــــونیش.."أ

لتقـــــرب مـــــن عائلتـــــه أكثـــــر مـــــن خـــــالل قولـــــه " نحـــــب القعـــــدات العائلیـــــة ...ونحكـــــو ســـــاعده ذلـــــك فـــــي ا

فإننـــــا فـــــي محاولتنـــــا لفهـــــم الجلـــــد یجــــــب Rutterرویتـــــرفحســـــب،ونضـــــحكو كامـــــل مـــــع بعـــــض.."

أن نضـــــع فـــــي الحســـــبان الســـــیاق النمـــــائي للفـــــرد مـــــن خاللـــــه یمكـــــن تحدیـــــد عناصـــــر المقاومـــــة الفردیـــــة 

ســــــــــواء كانــــــــــت متینــــــــــة أو هشــــــــــة بواســــــــــطة عالقــــــــــات التعلــــــــــق التــــــــــي بناهــــــــــا الفــــــــــرد خــــــــــالل فتــــــــــرة 

لي مســــــتقر ، وعلیـــــه فـــــان فتـــــرة النمــــــو الســـــلیمة فـــــي وســـــط عـــــائ)31،ص2010النمو(كربوش،بوســـــنة،

ــــد لــــدى الفــــرد وعلــــى أساســــها تتحــــدد قدرتــــه علــــى مجابهــــة المحــــن،  كمــــا أن مهمــــة جــــدا فــــي بنــــاء الجل

ــــــد لدیــــــه وهــــــذا  الحالــــــة تتمتــــــع بعالقــــــات جیــــــدة مــــــع األقــــــران واألصــــــحاب ســــــاعدته علــــــى هیكلــــــة الجل

واضـــــح مـــــن خـــــالل قولـــــه" .. نحـــــب نخـــــرج مـــــع صـــــحابي ونزهـــــي ونحـــــي علـــــى خـــــاطري ومتفـــــاهمین 

ــــــــــرى، .."خاطینــــــــــا المشــــــــــاكل  ــــــــــدرات الكامنــــــــــة Cyrulnik.B)1999ســــــــــیریلنیكحیــــــــــث ی ) أن الق

ـــــرز وتتطـــــور إال بفضـــــل مســـــاندة المحیطـــــین بـــــه وبـــــین الفـــــرد وبیئتـــــه  ـــــالفرد ال یمكنهـــــا أن تب الخاصـــــة ب

المحیطـــــة مـــــا یولـــــد لـــــدى الفـــــرد إحساســـــا باالنتمـــــاء القـــــوي ممـــــا یعطـــــي إحساســـــا باألمـــــان وهـــــو عامـــــل 

)13،ص2010حافري،(شرفي،.مهم في بناء الجلد لدیه 

یضـــــا مـــــا یســـــاعده علـــــى الشـــــعور بقاعـــــدة مـــــن األمـــــن الـــــداخلي، حیـــــث أن الوســـــط األســـــري أوهــــذا 

ممـــــا الداخلیــــة ،المســــتقر والــــروابط التعلقیــــة الســـــلیمة تجعــــل مــــن الشــــخص یحـــــس بــــاألمن والطمأنینــــة

.ویجعله یتخطى المرض وتبعاتهلحالة حاجزا یقیه من المحنلدى اخلق ی

كــــد لنــــا مــــا ســـــبق طرحــــة فــــي نتــــائج المقابلــــة، حیـــــث أتطبیقنــــا الختبــــار الرورشـــــاخ فقــــد تعــــنمــــاأ

ـــــة تتمتـــــع بتقـــــدیر جیـــــد للـــــذات وهـــــذا  ـــــة 5البطاقـــــة رقـــــم (االســـــتجابات فـــــي مـــــن خـــــالل أن حال ) والممثل

أنـــــدرياســــتجابات ذات تمثیـــــل جیــــد لصــــورة الــــذات، فحســــبلمفحــــوصلصــــورة الــــذات حیــــث أظهــــر ا

تقــدیر الـــذات یتضـــمن ثالثـــة أبعـــاد رئیســـیة وهـــي حـــب )André et Lelord)1998ولیلـــورد

)Anaut.M ,2003,p52الذات والنرجسیة والجلد النفسي.(

ـــــار الرورشـــــاخ6(كمـــــا ن التقســـــیمات الواضـــــحة فـــــي البطاقـــــة رقـــــم  بینـــــت بـــــان الحالـــــة ) مـــــن اختب

ســــب أبحـــــاث بح، و لــــذاتا لمـــــا یعنــــي أیضــــا حبـــــممتقبــــل لجنســــیته وراغـــــب فــــي ذاتــــه كمـــــا هــــي علیــــه،

أن الشـــــعور بتقــــــدیر الــــــذات لــــــه عالقــــــة بتكـــــوین النرجســــــیة وحــــــب الفــــــرد لذاتــــــه، Gilliganجیلكــــــون

النمـــــــو االیجـــــــابي لتقـــــــدیر الـــــــذات ضـــــــروري لـــــــدى یـــــــرى بـــــــأن Rutterرویتـــــــركمـــــــا أنفالنرجســـــــیة 

إعجابــــه بنفســــه ىممــــا یعنــــي تأكیــــدا لمــــا جــــاء فــــي تحلیــــل نتــــائج المقابلــــة حیــــث أبــــد،األفــــراد الجلــــودین

الحالـــــــة نمـــــــط أننمـــــــط الرجـــــــع الحمــــــیموصــــــورة جســـــــده ، أمــــــا عـــــــن الجانـــــــب العالئقــــــي فقـــــــد أظهــــــر 

مــــــا یـــــنم عـــــن قــــــدرة المفحـــــوص العالیـــــة فــــــي بنـــــاء ورابـــــط عالئقیــــــة وقـــــدرة  اتصــــــال منبســـــط محـــــض

فاالنبســـــاطیة هـــــو نمـــــط ســـــاعدته علـــــى الـــــدخول فـــــي روابـــــط عالئقیـــــة مـــــع أفـــــراد أســـــرته أقرانـــــه متینـــــة، 
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ــــــارل غوســــــتاف یونــــــغ"اجتمــــــاعي متجــــــه نحــــــو العــــــالم الخــــــارجي وهــــــو نمــــــوذج حــــــدده " -1875(ك

، 2001، نـــــــــــوبیر ســـــــــــالمي) ســــــــــمته األساســـــــــــیة هـــــــــــي االنفتـــــــــــاح نحــــــــــو العـــــــــــالم الخـــــــــــارجي (1961

)323ص

فــــــي ) 7(ووجــــــود عــــــدد جیــــــد مــــــن الشــــــائعات )%80.76(%وهــــــذا مــــــا أكــــــده ارتفــــــاع فــــــي ش+

ة لقــــدرات تكیفیــــة  مــــا یعنــــي أیضــــا قــــدرة المفحوصــــة الجلــــودة البروتوكــــول مــــا دل علــــى امــــتالك الحالــــ

في التصدي للمرض ومعوقاته.

ـــــة  ـــــه یقـــــود الحال ـــــىهـــــذا كل بنـــــاء قاعـــــدة أمـــــن داخلیـــــة نابعـــــة مـــــن المســـــاندة االجتماعیـــــة الجیـــــدة إل

وأخــــــرى محیطیــــــة أساســـــــها التــــــي یحظــــــى بهـــــــا المفحــــــوص مدعمــــــة مـــــــن مجموعــــــة إمكانیــــــات ذاتیـــــــة

مــــــن خـــــــالل العالقـــــــات األبویــــــة كأســـــــاس أولــــــي لبـــــــاقي العالقـــــــات عالقــــــات التعلـــــــق األولــــــى للحالـــــــة،

) علـــــــى تقبـــــــل الحالــــــــة 7و4فقـــــــد أظهـــــــرت لنـــــــا نتـــــــائج االســـــــتجابات علـــــــى البطاقـــــــة رقـــــــم (األخـــــــرى،

لجیــــــدة طفــــــل ذات البــــــدایات ا-العالقــــــة أمللســــــلطة األبویــــــة ممــــــا أعطــــــى تمثــــــیال جیــــــدا لهــــــا، كمــــــا أن 

ــــــاء روابــــــط اجتماعیــــــة ســــــویة، وهــــــذا مــــــا یــــــراه  تــــــهفــــــي نظریBowlbyبــــــولبي تعــــــد محفــــــزا علــــــى بن

لتعلق.ل

ـــــائج المتحصـــــل علیهـــــا مـــــن خـــــالل تحلیلنـــــا أتTATفمـــــن خـــــالل تطبیقنـــــا الختبـــــار  كـــــدت لنـــــا النت

ـــــدى الحالـــــة مجموعـــــة  ــل بروتوكـــــول الرورشـــــاخ، حیـــــث ظهـــــرت ل للمقابلـــــة النصـــــف موجهـــــة وكـــــذا تحلیـــ

) 16كمـــــا أن اللوحـــــة رقـــــم(فـــــي حاجـــــات االنجـــــاز وتحقیـــــق الـــــذات معظمهـــــامـــــن الحاجـــــات اجتمعـــــت 

والرغبــــة فــــي تحقیــــق الــــذات أعطــــى مــــن خاللهــــا المفحــــوص قصــــة جیــــدة تبعــــث علــــى األمــــل والتفــــاؤل

مــــن خــــالل بطلهــــا الــــذي تحــــدى اإلصــــابة والعجــــز لیواصــــل مشــــوار حیاتــــه مــــدعما مــــن طــــرف والدیــــه 

ــــــاء مســــــتقبل جیــــــد، فمــــــن خــــــالل هــــــذه ال فــــــإن المفحــــــوص قصــــــةوزوجتــــــه لیــــــنجح فــــــي األخیــــــر فــــــي بن

یبحــــث عـــــن فــــرص النجـــــاح وتحقیــــق الـــــذات بــــرغم المـــــرض واإلصــــابة ، مـــــا یبعــــث أیضـــــا األمــــل فـــــي 

أفضـــــل فــــي ظـــــل العجــــز، حیـــــث یــــدل أیضـــــا علــــى قـــــدرة المفحــــوص علـــــى تمثیلــــه لذاتـــــه تمثـــــیال حیــــاة

جیــــدا، وعلـــــى تقــــدیر للـــــذات وثقـــــة فــــي الـــــنفس وكفــــاءة ذاتیـــــة لـــــدى الحالــــة تمكنـــــه مــــن تجـــــاوز المحـــــن 

مــــن خــــالل الـــــتالحم قــــدرة المفحــــوص علـــــى بنــــاء روابــــط اجتماعیــــة جیــــدةت نفــــس اللوحــــة ظهــــر أكمــــا 

قصــــــة لمســــــاعدة البطــــــل علـــــى تجــــــاوز أزمتــــــه، مـــــا یعتبــــــر اســــــقاطا صــــــریحا بـــــین أفــــــراد األســــــرة فـــــي ال

تعــــــد حیـــــث یعتبـــــر الوالـــــدان أساســــــا فـــــي بنـــــاء الجلـــــد لـــــدى الحالـــــة ، و للمفحـــــوص لحیاتـــــه الخاصـــــة، 

التـــــي ظهــــرت مـــــن خــــالل اللوحـــــات المختلفــــة دلـــــیال حاجــــات االنتمـــــاء ومختلــــف النزعـــــات االجتماعیــــة

ـــي تنمیتهـــــا،هتمـــــام بالآخـــــر علـــــى حــــــرص المفحـــــوص علــــــى اال كمــــــا عالقـــــات االجتماعیــــــة والســـــعي فـــ

ینبـــــــع مــــــن طبیعـــــــة العالقـــــــات ظهــــــرت حاجـــــــات متعلقـــــــة بــــــاألمن والســـــــند والرعایـــــــة فــــــاألمن الـــــــداخلي 

، وطبیعــــــة المســــــاندة التــــــي یتلقاهــــــا الفــــــرد مــــــن المحیطــــــین بــــــه، والتــــــي علــــــى أساســــــها تبنــــــى الخارجیــــــة
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"فحســــــب ة فــــــي تحــــــدي المــــــرض، قاعــــــدة مــــــن األمــــــن الــــــداخلي تجعــــــل الحالــــــة تشــــــعر بــــــالقوة والرغبــــــ

Cyrulnik.B" كــــــل مــــــن نجــــــح فــــــي تخطــــــي محنــــــة فــــــي حیاتــــــه بالضــــــرورة التقــــــى بشــــــخص ســــــاعده

ذلك.  

ـــــة علـــــى الجلـــــدةتمتـــــع بـــــبعض المؤشـــــرات االیجابیـــــین الحالـــــة إوخالصـــــة لمـــــا ســـــبق فـــــ لدیـــــه الدال

تعـــــززت وتـــــدعمت مـــــن خـــــالل الوســـــط العـــــائلي والعالقـــــات الخارجیـــــة الجیـــــدة ممثلـــــة فـــــي األصـــــحاب

حیــــــث یعتبــــــرون ســــــند قــــــوي ســــــاعد المفحــــــوص فــــــي تخطــــــي األزمــــــات الصــــــحیة ومختلــــــف الصــــــعاب 

ورغبتــــــه فــــــي المضــــــي حیاتــــــه ودراســــــتهمســــــارالمــــــرض یعرقــــــل التــــــي واجهتــــــه فــــــي حیاتــــــه، دون أن 

ـــــالرغم مـــــن ــات قـــــدما فـــــي ظـــــل المـــــرض ب والمتمثلـــــة فـــــي اســـــتخدامه للمـــــواد الكیمائیـــــة بعـــــض المنغصـــ

غیــــر أن الحالــــة فــــي دراســــته مــــا یســــاهم فــــي إثــــارة الحساســــیة لدیــــه وبالتــــالي حــــدوث األزمــــات الربویــــة 

البســــیطة مــــن خــــالل حرصــــه علــــى أخــــذ الــــدواء قبــــل حــــدوث األزمــــة لتفــــادي تجــــاوزت هــــذه المشــــاكل

ـــــىحـــــدوثها، كمـــــا یرجـــــع أیضـــــا  الذاتیـــــة وثقتـــــه بنفســـــه وبمـــــن حولـــــه مـــــا بإمكانیاتـــــهثقـــــة المفحـــــوص إل

كلهــــا یجعلــــه یتحلــــى بقاعــــدة أمینــــة داخلیــــة تجعلــــه مقــــبال علــــى الحیــــاة بــــدون خــــوف وبكــــل شــــجاعة و

.  مؤشرات دالة على الجلد لدى الحالة
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" ح"رابعةالحالة الرابعا/

:تقدیم الحالة.1

لثالثــــــة أطفــــــال ولــــــد وبنتـــــــین، وأبســــــنة مــــــن العمــــــر متـــــــزوج )34(شــــــاب یبلــــــغ مــــــن العمـــــــر "ح"

، یعــــیش مــــع زوجتــــه حیــــاة زوجیــــة تكــــاد تخلــــو مــــن المشــــاكل )2001(یعــــاني مــــن مــــرض الربــــو منــــذ 

تقریبـــــا بغـــــض النظـــــر عـــــن المشـــــاكل الســـــطحیة التـــــي قـــــد تعكـــــر صـــــفو حیـــــاتهم فـــــي بعـــــض األحیـــــان، 

لتـــــه فـــــي فتـــــرة مـــــن حیاتـــــه، وكـــــذا فهـــــي تعتبـــــر المعیـــــل لعائأمـــــهعالقاتـــــه مـــــع والدیـــــه جیـــــدة خصوصـــــا 

أناألكبـــــر تتـــــدهور، غیـــــر أخـــــوهبصـــــفته ابنهـــــا األصـــــغر فهـــــي تحـــــن علیـــــه، مـــــا جعـــــل العالقـــــات مـــــع 

األســــرة، كمــــا أنهــــم مــــدركین لمرضــــه حیــــث یتلقــــى أفــــرادالوجــــه العــــام للعالقــــات یبقــــى جیــــد مــــع بــــاقي 

فعـــــل أي  تتركـــــه یالحیـــــاة والأمـــــورمـــــنهم الرعایـــــة الالزمـــــة وبالخصـــــوص الزوجـــــة حیـــــث تســـــاعده فـــــي 

عمـــــل شـــــاق، كمـــــا أن عالقاتـــــه مـــــع أختـــــه الكبـــــرى جیـــــدة، حیـــــث تعتبـــــر اقـــــرب إنســـــان لـــــه ویصـــــارحها 

بكـــــل مشـــــاكله، وهـــــي بـــــدورها ال تبخـــــل علیـــــه بالنصــــــح واإلرشـــــاد،  أمـــــا والـــــده فهـــــو متـــــوفى وعالقتــــــه 

كانـــــت جیـــــدة مـــــع الحالـــــة بحیـــــث انـــــه كـــــان اقـــــرب إلـــــى الصـــــدیق منـــــه إلـــــى الوالـــــد، كمـــــا أثـــــرت وفاتـــــه 

كثیــــر فــــي الحالــــة حیــــث انــــه كــــان معــــه وشــــهد معــــه لحظــــات موتــــه ممــــا تــــرك أثــــرا عمیقــــا فــــي نفســــه 

لفراقــــــه، أمـــــــا عملـــــــه فمرضـــــــه ال یمثـــــــل لـــــــه مشـــــــكلة فـــــــي عملـــــــه، حیـــــــث أن أربـــــــاب العمـــــــل متفهمـــــــین 

لوضعه ولهذا عند تغیبه ال یتخذون ضده إجراءات صارمة.

تاریخ الحالة المرضي:.2
، فكانـــــت البدایـــــة عبـــــارة عـــــن حساســـــیة تطـــــورت مـــــع )2001(أصـــــیبت الحالـــــة بـــــالربو فـــــي ســـــنة 

ـــــع مكأنالوقـــــت بســـــبب اإلهمـــــال إلـــــى ربـــــو، غیـــــر  ـــــم یجعلـــــه یقب نـــــه دون البحـــــث عـــــن حلـــــول، اذلـــــك ل

وكیفیـــــة عـــــالج الربــــو فـــــي االنترنـــــت، مـــــع أســــبابفكــــان دائـــــم االتصـــــال باألطبــــاء ودائـــــم البحـــــث عـــــن 

واستباق األزمات الربویة قبل حدوثها.في وقته مداومة العالج 

ملخص المقابلة:.3
ـــــن مـــــن خـــــالل خطواتـــــه التـــــي مشـــــى بهـــــا نحـــــوي"ح"ابـــــد كمـــــا بـــــدا علیـــــه ،شـــــخص هـــــادئ ورزی

التقیـــــت مـــــع الحالـــــة فــــي مكـــــان عمـــــل مكتـــــب هـــــادئ إلجـــــراء المقابلـــــة ،الهــــدوء وسالســـــة فـــــي الحـــــدیث

ــــك فــــي مكــــان عملــــه عارضــــة علیــــه المســــاهمة فــــي بحــــث علمــــي أكــــادیمي عــــن  بعــــد أن زرتــــه قبــــل ذل

فكانـــــت الموافقـــــة مـــــن طرفـــــه بـــــل بـــــالعكس كـــــان متجـــــاوب جـــــدا، حیـــــث أحضـــــر فـــــي ،مرضـــــى الربـــــو

مــــن وثــــائق واختبــــارات التــــنفس وغیرهــــا الیــــوم المــــوالي أي یــــوم المقابلــــة معــــه كــــل مــــا یتعلــــق بمرضــــه

ــــــزوج وأب لثالثــــــة أطفــــــال، مســــــتواه  .. فالشــــــاب فــــــي مقتبــــــل العمــــــر مصــــــاب بــــــالربو درجــــــة ثانیــــــة، مت

أن اســـــتقل إلـــــىالمعیشـــــي متوســـــط فهـــــو یشـــــتغل عـــــون أمـــــن، كانـــــت أمـــــه تســـــاعده فـــــي بنـــــاء مســـــتقبله 
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یـــوم عنــــدها لمراعــــاة وهــــو الیـــوم یــــرد لهــــا الجمیـــل فیــــذهب هـــو وزوجتــــه كــــل بمنـــزل زوجیــــة خـــاص بــــه،

تـــــــوفي والــــــده بســـــــبب ســــــرطان فـــــــي الحنجــــــرة، حیـــــــث أن الحالــــــة كـــــــان مــــــع والـــــــده أمورهــــــا ورعایتهــــــا،

خصوصــــــا فــــــي اللحظــــــات األخیــــــرة مــــــن موتــــــه مــــــا تــــــرك فــــــراغ كبیــــــر فــــــي نفســــــه وألمــــــا علــــــى فراقــــــه، 

لـــــیس كثیـــــر األصـــــدقاء، یعـــــاني مـــــن أنـــــهعالقاتـــــه علـــــى العمـــــوم حســـــنة مـــــع كـــــل المحیطـــــین بـــــه مـــــع

ـــــره بســـــبب اهتمـــــام والدتـــــه بـــــه فـــــي فتـــــرة أخـــــوهفـــــات مـــــع بعـــــض الخال مـــــا قـــــد ،معهـــــاإقامتـــــهالـــــذي یكب

، أمــــا فــــي حــــدوث النوبــــة لدیــــه ولكــــن قبــــل حــــدوثها وتفــــاقم الوضــــع فانــــه یتداركــــه بالــــدواءاكــــون ســــببی

ومتســــاهلین معــــه دون أن یوكلـــــوا لــــه األعمــــال الصـــــعبة عملـــــه مــــدركین لوضــــعه الصـــــحيفــــي مجــــال

والشاقة.

وذلك عن طریقمضمون القابلة:تحلیل. 4

تقسیم المقابلة إلى وحدات:. 1.4

طورتاإلهمالحساسیة من .1

قالي الطبیب ربو .2

درت تحالیل.3

بدیت نداوي علیه .4

روحت لقداش طبیب.5

درجة ثانیة .6

عدي ماأثرش فیا.7

بالعكس بحثت على حلول.8

باش نقص منو .9

حاجة ربي.10

حكة في الحلق.11

ندیر الدوا ما نستناش األزمة.12

عندي معلومات مسبقة علیه.13

بحثت في االنترنت على حلول.14

رحت لبزاف طبة فادوني.15

دیما تجیني في اللیل.16

ما طولش علیا.17

ممكن قلقة .18
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ایضا ما ندیرش الدوا.19

كي یكون عندي مشكل .20

مداوم على العالج .21

علیهمرض مزمن الزم نداوي .22

ال الحمد  .23

عندي جانب اخالقي یمیزني على الناس.24

عندي حدود في تصرفاتي .25

مبادئي الخاصة في الحیاة .26

نتحس بلي تمیزني على الناس.27

مانیش مغرور بروحي.28

الحمد  نعتبر نفسي انسان محظوظ.29

باالمكانیات الحالیة .30

في مواقف معینة .31

في مواقف ال .32

االحساسفي كل االحوال ما عندیش هذا .33

عندي حدود في التصرفات .34

ما نوصلش الناس .35

نحب نعاون الناس.36

حنین مع والدي .37

انا انسان هادئ بطبعي .38

نحكم روحي عند االنفعال .39

ما نحب حتى واحد یتحداني .40

شویة عنف ممكن .41

بصح مسیطر علیه.42

حالیا راضي .43

الحمد  .44

مأثر بصح بایجابیة .45

نلقاهم وافقین معایا .46

متعاونین .47
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ما تخلینیش نهز حاجة ثقیلة .48

ملیحة .49

نحسها تخاف علیا .50

كاین حدود في كلش.51

ماكانش مشاكل لي راح تخرجني من الدار.52

خالفات بسیطة وسطحیة .53

كیما كل األزواج .54

والدتي تعرف والدتها .55

كنت مریض بالربو مش جدید علیها .56

جانب الحمیمي ما تأثرش .57

الال مش مقصر معاها .58

علیها ندیرهاالحاجة لي نقدر .59

عالقتي ملیحة معاهم .60

الشخص لي نحكم علیه .61

في تصرفاتو نبعد علیه.62

كي نكون مریض نتغیب .63

كي نكون مش مریض نجي نخدم .64

متفهمین ومتساهلین .65

عندي أصحاب نرتاح لیهم .66

عندي صدیق في الخدمة نصارحو بكلشي.67

تبقى امور اقرب الناس علیك ما یعرفوهاش.68

بیني وبین ربي.69

من الناسما نهربش .70

عادي .71

vontolineكي نكون في الحافلة مع الناس ندیر.72

نجبدها حذا الناس وال نطیح قدامهم.73

ملیحة .74

نتالقاو في دار والدتي آخر السمانة .75

عندي بعض الخالفات مع خویا لكبیر.76



جعرض وتحلیل ومناقشة النتائالفصل الخامس  	

215

نحسو اناني .77

حاب كلشي لیه.78

اختي لكبیرة قریبة مني بزاف.79

نحكیلها كلش.80

تساعدني بزاف في مشاكلي.81

والدي متوفي ربي یرحمو.82

صغیر نتاع الدارأنا.83

والدتي هي لي تصرف علیا.84

مش عاجبو الحال .85

بانتلو انا دیت كلش.86

كانت ملیحة مع والدي .87

كان متفتح .88

كل واحد حر في نفسو .89

كان مصاحبني .90

جى یموت كنت انا معاه .91

شفتو یشهد قدامي .92

المرض مش داخل في حساب حیاتي .93

ماهوش سبة باش نتقلق.94

نكون عنیفوال.95

ساعات كلشي یجي من القلقة .96

كي نتقلق نبدا نحس باألعراض .97

من الربو سببه نفسي %60حسب معلوماتي .98

یعني المشاكل .99

وال القلقة .100

كي نصلي صالتي في أوقاتها .101

نحس بقوة روحیة .102

احسن راحة نلقاها في صالة الفجر.103

نتشجع بأوالدي .104

ما نحسش بیها  .105
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نحس بلي حاب نقعد وحدي .106

الحمد  نحس باألمن .107

االستقرار في حیاتي .108

في خدمتي .109

نحب نحاول مرة أخرى.110

كاین مشاكل من األحسن أنك تخلیها .111

كان تستاهل المواجهة ممكن نواجها .112

ال بالعكس مش مقلقني.113

بالمعطیات الحالیة والموجودة الحمد  .114

رایح لألحسن .115

الباقي بإذن ربي.116

تقسیم الوحدات إلى أصناف:. 2.4

الصنف الثاني: تقدیر الذات-أ

. 27. 26. 25. 24. 22. 21. 17. 13. 12. 9. 8. 7. 5. 4: مؤشـــــــــــــــــرات ایجابیـــــــــــــــــة·

28 .29 .30 .32 .33 .34 .35 .37 .38 .39 .40 .42 .43 .57 .58 .61 .

65 .66 .68 .71 .72 .83 .89.94 .95 .98 .111 .112 .

. 99. 97. 96. 41. 20.31. 19. 18. 16. 11. 6. 3. 2. 1: مؤشــــــــــــــــــرات ســــــــــــــــــلبیة·

100.

الصنف الثاني: العالقات االجتماعیة -ب

ـــــــــــــــة· ـــــــــــــــة االیجابی . 50. 49. 48. 47. 46. 45. 36. 15. 14:العالقـــــــــــــــات االجتماعی

51 .54 .55 .56 .59 .60 .62 .64 .67 .70 .73 .74 .75 .79 .80 .81 .

90 .87 .88 .

.92. 91. 86. 85. 82. 78. 77. 76. 63.53: العالقات االجتماعیة السلبیة·

الشعور بقاعدة من األمان الداخليالصنف الثالث: -ج
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. 113. 110. 109. 108. 106. 105. 104. 102. 93: األمــــــــــــــــــــــــل والتفــــــــــــــــــــــــاؤل·

114 .115.

.116. 107. 103. 101. 69. 52. 44. 23. 10: أمن روحي·

حساب األصناف :.3.4

) یبین النسب المئویة لصنف تقدیر الذات 31جدول رقم (

النسبةالتكراراألصناف التحتیةالصنف األول

%4273.68ایجابیةمؤشراتتقدیر الذات

26.31%15سلبیةمؤشرات

99.99%57المجموع

ــــــذات تقــــــدیر الــــــذاتمحــــــوریبــــــین الجــــــدول األول تــــــم تقســــــیمه إلــــــى مؤشــــــرات ایجابیــــــة عــــــن تقــــــدیر ال

26.31%و مؤشرات سلبیة بلغت نسبتها%73.68بلغت نسبتها لدى الحالة 

) یبین النسب المئویة لصنف العالقات االجتماعیة 32جدول (

النسبةالتكراراألصناف التحتیةالصنف الثاني

%2974.35عالقات تكیفیة ایجابیةالعالقات االجتماعیة

25.64%10عالقات تكیفیة سلبیة

99.99%39المجموع

الجانـــــــب العالئقـــــــي للحالـــــــة وذلـــــــك فیمـــــــا یخـــــــص عالقـــــــات داخـــــــل محـــــــیط الجـــــــدول الثـــــــاني یبـــــــین 

األســـــرة المصـــــغرة (زوجـــــة وأبنـــــاء) واألســـــرة الكبیـــــرة (الوالـــــدین واالخـــــوة) وكـــــذا العمـــــل واألصـــــدقاء وكـــــل 

ــــى الحالــــة  محــــیط الحالــــة العالقــــاتي، وتــــم تقســــیم هــــذا المحــــور الــــى عالقــــات تكیفیــــة ولكــــن تأثیرهــــا عل

وأخـــــرى تكیفیـــــة ولكـــــن ذات تـــــأثیر ســـــلبي علـــــى الحالـــــة وبلغـــــت ،%75.35ایجـــــابي بلغـــــت نســـــبتها 

.%25.64نسبتها

) یبین النسب المئویة لصنف قاعدة من األمن الداخلي33جدول رقم (

النسبةالتكراراألصناف التحتیةالصنف الثاني

%1155األمل والتفاؤلقاعدة من األمن الداخلي

45%9األمن الروحي

99.99%20المجموع
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ــــة وتــــم تقســــیمه إلــــى  الجــــدول الثالــــث یبــــین درجــــة الشــــعور بقاعــــدة مــــن األمــــن الــــداخلي لــــدى الحال

ــــة  ــــاني فهــــو ، أمــــا55%قســــمین األول هــــو األمــــل والتفــــاؤل ووصــــلت نســــبته لــــدى الحال الجــــزء الث

.45%األمن الروحي ووصلت نسبته إلى 

) یبین النسب المئویة لجمیع األصناف34جدول رقم (

النسبةالتكراراألصناف

%5749.13تقدیر الذات

%3933.62العالقات االجتماعیة

%2017.24الشعور بقاعدة من األمن الداخلي

99.99%116المجموع

فـــــــي نســـــــبة تقـــــــدیر الـــــــذات علـــــــى بـــــــاقي مـــــــن خـــــــالل الجـــــــدول الخـــــــامس نســـــــبة ارتفـــــــاع نالحـــــــظ

، علـــــى الـــــرغم وحـــــدة 57بتكـــــرار وصـــــل إلـــــى %49.13حیـــــث بلغـــــت نســـــبتها األصـــــناف األخـــــرى 

مـــــن وجـــــود مؤشـــــرات ســـــلبیة لتقـــــدیر الـــــذات ولكـــــن تعتبـــــر تحـــــدیا للحالـــــة أكثـــــر مـــــن أنهـــــا ذات تـــــأثیر 

ــــــــى الحالــــــــة ،  ــــــات االجتماعیــــــــة تلیهــــــــا نســــــــبة ســــــــلبي عل ــ ــــــــث بلغــــــــت نســــــــبتها العالق لــــــــدى الحالــــــــة حی

ذا ال یعنـــــي عـــــدم ، وهـــــي أقـــــل مـــــن النســـــبة الســـــابقة لكـــــن هـــــوحـــــدة39بتكـــــرار وصـــــل إلـــــى 33.62%

وثالثـــــا نجـــــد نســـــبة الشـــــعور بقاعـــــدة مـــــن األمـــــن الـــــداخلي تبلـــــغ تمتـــــع الحالـــــة بجانـــــب عالئقـــــي جیـــــد،

وحــــــدة وهــــــي نســــــبة أیضــــــا جیــــــدة ومعتبــــــرة نستشــــــف مــــــن خاللهــــــا درجــــــة 20بتكــــــرار بلــــــغ 17.24%

.الجیدینالوعي الروحي والذاتي للحالة
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اختبار الرورشاخ وتحلیل نتائج قدیم ت. 5
"ح"الرورشاخ للحالة الرابعةبرتوكول) یبین 35جدول رقم(

الشائعاتالمحتوىالمحدداتالتموقعاتالتحقیقاالستجابات
"13˅/1البطاقة

عبد یستنجد رافع یدیھ للسماء. 1
. قناع شریر2

د1.47

الجزء المركزي 
الكل 

ج
ك

ح ب 
-ش

ب
شيء

شا 

"17/ 2البطاقة
.زوج عباد مع بعض منسجمین 3

45"
ح ب ك الكل 

اكنة   س
تناظر 

شا ب 

"14˅/3البطاقة
زوج نسا یرقصو مع بعض .4
ھذیك فراشة .5
ا 6 ھ ربم ن رجلی ق م وان معل .حی

ثعلب
د1.37

الكل 

اللون األحمر في الوسط 

اللون األحمر على الجانبیین

ك 
ج 
ج

ح ب 
ش+

-ش

ب 
حي
حي

شا 

"17˅</4البطاقة
رأس حیوان ابن عرس .7
. جدع شجرة 8
.رأس إوزة9

د2

الجزء العلوي 
الكل 

الجزئیین الجانبیین

ج
ك
ج

ش+
ش ض

ش+

حي ج 
نبات

حي ج

"2˅/ 5البطاقة 
.فراشة 10
. فم تمساح 11

37"

الكل 
الجزئیین الجانبیین

ك 
جج

ش+
ش+

حي
حي ج

شا

"30<>/6البطاقة
.قرني استشعار نتاع حشرة12
.نوع نتاع حشرة أو فراشة13
.جلد حیوان 14

د2

شكل غریب
الجزء العلوي باللون الرمادي

الجزء الجانبي األیسر
الكل 

ج
ج 

ج 
ك 

ش+
ش+
ش+

حي 
حي 

حي 
شا

"16˅˄/7البطاقة
. زوج بنات صغار یشطحو15
.زوج بنات مقابلین بعض یحكو 16
.رأس خنزیر 17

د2

الكل 
الكل 

الجزئیین الجانبیین 

ك 
ك 
ج 

ح ب 
ح ب  

تناظر 
ش+

ب 
ب 

حي ج

"51˅˄/8البطاقة 
.زوج ذئاب 18
.شراع نتاع سفینة19

د1

الجانبیین باللون الوردي 
الجزء المركزي 

ج
ج

ش+
ش+

حي 
شيء
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˄˅/9البطاقة 
12"
.قرنین نتاع غزال 20
.زوج فیلة مع بعض یمشو21
.مساحة خضراء 22

د1.40

الجزئیین العلویین باللون البرتقالي

الجزء السفلي باللون الوردي 
الجزء باللون األخضر 

جج 
ج 
ج 

-ش
-ش

ل ش

حي ج 
حي 

طبیعة

"13˅/10البطاقة
.عصافیر كناري 23
.فرص البحر 24
.حشرات 25
.یرقات 26
. زوج قرودا واحد راح یمد حاجة 27

لواحد 
.جھاز تنفس ھذیك الریة ووھذیك 28

القصبة الھوائیة 
د1.50

لوسطالجزئیین باللون األصفر في ا
ن في الوسط یالجزئی

زرقالجزئیین الجانبیین باللون األ
خضرالجزئیین الجانبیین باللون األ

الجزء المركزي 
الجزء العلوي 

ج
ج
ج
ج
ج
ج

ش ل
ش+
ش+
ش+

ح حي 
-ش+

حي 
حي 
حي 
حي 

يح
تشر 

شا

البسیكوغرام.1.5

استجابة 28عدد االستجابات: 

د 15".26الوقت الكلي: 

متوسط زمن الرجع =  
الرجع زمن

البطاقات عدد
 ==14.64"

" 33.64=متوسط زمن االستجابة = 

التموقعات: -

8x100/(28=28.57%= (%ك8ك: 

17x100/(28 =60.71%(= %ج17ج: 

3x100/(28=10.71%=(%جج3جج:

جج .. وهو نمط ثري جكنمط المقاربة :

مفكك وعلیه یمكن القول بأن الحالة في دائرة السواءالتتابع: 

:  المحددات -

60.71%=  %ش17ش=  = ( × )

14ش+= 
×( (ش±)/ ( ((ش

= % + %76.31= ش

1= ش±

2=-ش
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1ش ل: 

1ل ش :

5ب : ح

3ح حي:

1ش ض: 

2ل)/3ل ش +2ش ل + 1مجموع ل: (

 =1+2+0=3

1.5  =
3
2

= %ل
∗10 البطاقات استجابات عدد

االستجابات عدد
 =39.57%

نمط الرجع الحمیم مج حب/مج ل 

ط یمیل إلى االنطواءمیمكننا القول بأننا أمام ن5ومجموع ح ب هو 1.5مجموع ل هو 

المحتوى:-

%ب5ب: 
بج) (ب

االستجابات عدد
=17.85%

%حي13حي: 
حیج) (حي

االستجابات عدد
=64.28%

5حیج:

66x100/28 =21.42%شا: 

1تشر:

2شيء: 

1نبات: 

2تناظر:

معادلة القلق :
دم) جنس تشر (بج

االستجابات عدد

   %3.57 = ( داللةلیست لها (

v :المالحظات التناظریة

ü) 2) . ( 7البطاقات(

vالنقاط الحساسة

ü) الحمایة الداخلیة لدى المفحوصة )و هو دلیل على نقص2.7التناظر في البطاقات
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vاختیار البطاقات :

ü)فراشة تعجبني الفراشة شكلها لطیف) حسیت 5البطاقة المرغوبة هي رقم.

ü)عدوانیة وتلمیحات شر) فیها1البطاقة المرفوضة هي رقم.

تحلیل النتائج.2.5
الهیكل الفكري :-أ

إلــــــى 20و هــــــي ضـــــمن المعــــــدل المحصـــــور بــــــین اســـــتجابة )28وصـــــلت إنتاجیــــــة الحالـــــة إلــــــى (

، مــــا یــــدل علــــى اإلنتاجیــــة الجیــــدة للمفحــــوص غیــــر انــــه بإمكانــــه إعطــــاء اســــتجابات أكثــــر، بلغــــت 30

مــــــا دل علــــــى مرونــــــة فكریــــــة وقــــــوة فــــــي األنــــــا وعلــــــى ثــــــراء وتنــــــوع فــــــي ) %76.31(%نســــــبة ش+

ـــــة قـــــادرة علـــــى القیـــــام بمـــــا  العملیـــــات العقلیـــــة، مـــــع وضـــــوح الفكـــــر واإلدراك وقـــــدرة علـــــى التمییـــــز فالحال

فــــــان للحالــــــة اتصــــــال جیــــــد بــــــالواقع مــــــع تكیــــــف ) %60.71(مرتفــــــع%جوجــــــود نســــــبة،یطلــــــب منهــــــا

وقـــــدرة ،مـــــع تقـــــدیر جیـــــد للمواقـــــف وٕادراكهـــــا تفكیـــــر،وضـــــبط لاجتمـــــاعي وتحكـــــم فـــــي النشـــــاط الفكـــــري

وضـــــوح الـــــذاكرة  ممـــــا یعطـــــي تـــــوازن فـــــي الحیـــــاة االنفعالیـــــة للحالـــــة فـــــي ظـــــلعلـــــى االنتبـــــاه والتركیـــــز 

ـــــة مـــــع المحـــــیط وقـــــدرة علـــــى مجابهـــــة مشـــــاكل الحیـــــاة وهـــــذا مـــــا أكـــــده وجـــــود اســـــتجابات وتكیـــــف الحال

مرتفـــــع تعنـــــي توافـــــق بـــــین التفكیـــــر الـــــداخلي %، كمـــــا أن ح ب المرتفعـــــة مـــــع ش+فـــــوق المعـــــدلكلیـــــة 

واالستدالل المعبر عنه ما عني مراقبة جیدة للفكر.

یظهــــر مــــدى اتصــــال الحالــــة بواقعهــــا وقــــدرة جیــــدة جــــج وهــــو نمــــط ثــــريجكنمــــط المقاربــــة هــــو 

ـــــى اإلحســـــاس  كمـــــا یظهـــــر كیفیـــــة المعالجـــــة ، مرونـــــة ذاتیـــــة فـــــي التعـــــاطي مـــــع مختلـــــف المواقـــــفعل

اقــــف الحیاتیـــــة حیــــث تنطلـــــق مــــن جزئیـــــات األمــــور إلــــى كلیاتهـــــا معمــــال فـــــي ذلــــك ذكـــــاءه الفكریــــة للمو 

التطبیقي، كما تدل أیضا على فهم الحالة للعالقات الكبرى. 

" ) أمــــــا متوســــــط زمــــــن الرجــــــع فوصــــــل 33.64كمــــــا أن متوســــــط زمــــــن االســــــتجابة وصــــــل إلــــــى ( 

ــــــــى ســــــــیطرة فــــــــي المواقــــــــف وردود األفعــــــــال وع")  14.64إلــــــــى(  ــــــــى حســــــــب( تــــــــدل عل Lagache)ل

ـــــــر أن بعـــــــض ردود  ـــــــب التكیـــــــف مـــــــع الواقـــــــع علـــــــى حســـــــاب الســـــــلوك الخیـــــــالي، غی فـــــــان الحالـــــــة تغل

األفعال قد تكون تلقائیة.

دراسة الذكاء: -ب

) %76.31(%وجــــــود ش+إلــــــىذكـــــاء المفحــــــوص هــــــو ذكــــــاء عملــــــي تطبیقـــــي وهــــــذا یرجــــــع إن

مرتبطـــــــة بحركـــــــات %28.57مـــــــن كمـــــــا تظهـــــــره أیضـــــــا وجـــــــود االســـــــتجابات الكلیـــــــة أكثـــــــر والتـــــــي 

) وتنــــــوع فــــــي نمــــــط المقاربــــــة والمحتــــــوى مــــــع وجــــــود شــــــائعات ال 7. 3. 2. 1(ات بشــــــریة فــــــي البطاقــــــ

كلها مؤشرات دالة على طبیعة الذكاء العملي و التطبیقي.)6تتعدى(
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ــــــوق  ــــــة تف ــــــب%20إن االســــــتجابات الكلی ــــــل البطاقــــــاتمــــــع (ش+ )مرتفــــــع و(حــــــب) فــــــي أغل ، دلی

ــــــــي إدارة العالقــــــــات االجتماعیــــــــة ومشــــــــاركة الغیــــــــر االهتمامــــــــات واألفكــــــــار، إعمــــــــالعلــــــــى  الــــــــذكاء ف

وجــــود حركـــــة بشــــریة واحـــــدة كمـــــا أن وعلــــى دینامیكیــــة فعالـــــة تــــدفع الفـــــرد للنجــــاح ولتحقیـــــق األفضــــل، 

ــــــــدى ) دلیــــــــل علــــــــى وجــــــــود قــــــــدرات إبداعیــــــــة والهــــــــام شــــــــاعري3علــــــــى األقــــــــل فــــــــي البطاقــــــــة رقــــــــم ( ل

.المفحوص

دراسة العاطفة: -ج

vالطبع والمزاج  :

والتــــــــي تــــــــدل علــــــــى )%39.57( ) ،10. 9. 8(االســــــــتجابات فــــــــي البطاقـــــــات وصـــــــلت نســــــــبة 

نمـــــط الحالـــــة المنبســـــط ، غیـــــر أن قلـــــة االســـــتجابات اللونیـــــة ووجـــــود حركـــــة بشـــــریة فـــــي عـــــدة بطاقـــــات 

قـــــد یـــــدل علـــــى تغلـــــب الحیـــــاة الداخلیـــــة علـــــى حســـــاب التكیـــــف مـــــا یجعـــــل بعـــــض النزعـــــات االنطوائیـــــة 

ــــــى الســــــلوك الظــــــاهر مــــــا یجعــــــل ،) حركــــــة حیوانیــــــة3و(ح ب)5(هــــــذا مــــــا عــــــززه وجــــــود ،تطفــــــو عل

مــــــــع ذلـــــــك فـــــــإن وجــــــــود الــــــــتحفظ والســـــــیطرة علـــــــى انفعاالتــــــــه أمـــــــام الغیـــــــر،إلـــــــىالمفحـــــــوص یمیـــــــل 

ـــــة، إقامـــــةاالســـــتجابة ش ل تـــــدل علـــــى قابلیـــــة  كمـــــا تـــــدل أیضـــــا عالقـــــات ودیـــــة مـــــع المحیطـــــین بالحال

علـــــى عاطفـــــة مراقبـــــة مـــــن طـــــرف الـــــذكاء، كمـــــا أن وجـــــود نســـــبة مرتفعـــــة مـــــن االســـــتجابات الحیوانیـــــة 

بـــــة فـــــي التفكیـــــر وكـــــذا محاكـــــاة وتقلیـــــد لمـــــا هـــــو متعـــــارف علیـــــه، كمـــــا یمكننـــــا أن نقـــــول یـــــدل علـــــى قول

بأنه یرى األشیاء كما یمكن أن یراها باقي الناس.

v :مراقبة العاطفة

ــــــدل علــــــى عاطفــــــة نال ــــــي االســــــتجابات اللونیــــــة غیــــــر أن وجــــــود االســــــتجابة ش ل ی حــــــظ نقــــــص ف

ــات ش+ مرتفـــــع تتـــــابع مفكـــــك ســـــوي تظهـــــر بـــــان المفحـــــوص یســـــیطر علـــــى %متكیفـــــة، كمـــــا أن عالمـــ

انفعاالتـــــه بصـــــفة جیـــــدة، مـــــع وجـــــود حركـــــة بشـــــریة، نقـــــص فـــــي التلقائیـــــة نوعـــــا مـــــا ظهـــــور نـــــوع مـــــن 

ســـــتطیع ضـــــبط انفعاالتـــــه یعلـــــى العمـــــوم و) فهـــــ%(ك،حـــــب،ش+االتـــــزان والرصـــــانة لـــــدى المفحـــــوص 

یـــــــاب االســـــــتجابات ل یـــــــنم عـــــــن باالعتمـــــــاد علـــــــى  المنطـــــــق لحضـــــــر العاطفـــــــة واســـــــتقرارها، أیضـــــــا غ

مراقبــــة جیــــدة للعاطفــــة  مــــع حــــرص الحالــــة علــــى عــــدم إظهــــار الضــــعف أو االنفعــــال فــــي ظــــل وجــــود 

معادلة القلق الغیر دالة.

االتصال االجتماعي: -د

نــــــــرى )%17.85) واالســــــــتجابات البشــــــــریة( 6مــــــــن خــــــــالل الشــــــــائعات والتــــــــي وصــــــــلت إلــــــــى (

الــــــــذكاء متكیــــــــف مـــــــع بیئتــــــــه، أیضــــــــا وجــــــــود أنبـــــــأن الحالــــــــة ذات تكیــــــــف جیـــــــد مــــــــع الواقــــــــع، كمـــــــا 

یـــــدل علـــــى ثـــــراء وتنـــــوع فــــــي الحیـــــاة الداخلیـــــة مـــــا یجعـــــل التكیـــــف صـــــعبا فــــــي االســـــتجابات الحركیـــــة 
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ـــــذلها  بعـــــض العالقـــــات، لكـــــن وجـــــود اســـــتجابات (شـــــا،ش ل ،حـــــي) تـــــدل علـــــى مجهـــــودات إضـــــافیة یب

ـــــ ف، كمـــــا أن نـــــوع العالقـــــات تحـــــدده طبیعـــــة الفكـــــر ورقابـــــة األنـــــا األعلـــــى المفحـــــوص فـــــي ســـــبیل التكی

ممـــــثال فـــــي المبــــــادئ والقیم.غیـــــر أن طبیعــــــة الـــــنمط المنبســـــط  ووجــــــود نســـــبة مرتفعــــــة مـــــن ج تظهــــــر 

ـــــة ســـــویة ـــــاء عالقـــــات ودی ـــــى بن ـــــت االســـــتجابات تكیفـــــا جیـــــدا یســـــعى مـــــن خاللـــــه المفحـــــوص إل ،كما دل

سطه اإلنساني وقدرته على التقمص.  (ب، بج ) على قوة الصلة بین المفحوص وو 

التفسیر الدینامي : .3.5

/ (الدخول في وضعیات جدیدة)1البطاقة

وهــــــو وقــــــت علــــــى العمــــــوم قصــــــیر بالنســــــبة " 13وصــــــل زمــــــن الرجــــــع فــــــي البطاقــــــة األولــــــى إلــــــى 

د أعطـــــــى خاللـــــــه المفحـــــــوص اســـــــتجابتین 1.47للـــــــدخول فـــــــي الوضـــــــعیات الجدیـــــــدة، زمـــــــن البطاقـــــــة 

كمواجهـــــــة أولیـــــــة لقلـــــــق المواقـــــــف ،بمحـــــــدد حركـــــــة بشـــــــریة ومحتـــــــوى بشـــــــري وشـــــــائعةاألولــــــى جزئیـــــــة

االســـــتجابة الثانیـــــة أمـــــاالجدیـــــدة فالحالـــــة یعـــــالج واقعـــــه انطالقـــــا مـــــن تفاصـــــیله الجزئیـــــة لیصـــــل الكـــــل، 

تــــــوجس حــــــذر إزاء المواقـــــــف فهــــــي كلیــــــة لكــــــن بمحتــــــوي شـــــــیئي و محــــــدد شــــــكلي ســــــالب مـــــــا یعنــــــي 

فوضة لدى الحالة لما تحمله في نظره من مالمح شریرة.الجدیدة ، كما أنها البطاقة المر 

/ (بطاقة العدوانیة)2البطاقة

" أعطـــــــى المفحـــــــوص اســـــــتجابة 45، وخـــــــالل " 17ارتفـــــــع زمـــــــن الرجـــــــع فـــــــي هـــــــذه البطاقـــــــة إلـــــــى 

واحــــدة كلیــــة بمحــــدد حركــــة بشــــریة وشــــائعة، مــــا یــــدل علــــى ضــــبط وتحكــــم فــــي العدوانیــــة، مــــن خــــالل 

ـــــد للـــــدفاعات الداخلیـــــةضـــــبط االنفعـــــاالت وٕاعمـــــال ج وٕاشـــــغاله لمیكـــــانیزم التســـــامي وكبـــــت للعدوانیـــــة، ی

.في ظل مراقبة جیدة للفكر وحرصه على الظهور بصورة جیدة أمام الفاحص

/ (التقمص)3البطاقة 

د أعطـــــــــى المفحــــــــوص ثالثــــــــة اســـــــــتجابات 1.37،و خــــــــالل " 14تراجــــــــع طفیــــــــف لـــــــــزمن الرجــــــــع

إدراكـــــــهاألولـــــــى كلیـــــــة مـــــــع حركـــــــة بشـــــــریة، فالحالـــــــة لدیـــــــه قـــــــدرة جیـــــــدة علـــــــى الـــــــتقمص مـــــــن خـــــــالل 

بالحركــــة یعنــــي نجــــاح الحالــــة فــــي تقمــــص اإلحســــاسللكائنــــات البشــــریة داخــــل بقعــــة الحبــــر، كمــــا أن 

الـــــزوج األبـــــوي ، أمـــــا االســـــتجابة الثانیـــــة فكانـــــت جزئیـــــة مـــــع محـــــدد شـــــكلي موجـــــب ومحتـــــوى حیـــــواني 

ـــــة مـــــع جـــــود شـــــائعة تـــــدل عوو  لـــــى محـــــاوالت جیـــــدة للتكیـــــف ومحاكـــــاة العـــــالم الخـــــارجي. اســـــتجابة ثالث

محدد حركة حیوانیة، ما یدل على طفولیة عفویة انفلت من مراقبة الفكر.

/ ( البطاقة األبویة) 4البطاقة 

وهـــــو زمــــن مرتفـــــع د ثالثـــــة اســــتجابات2، أعطــــى المفحـــــوص خــــالل "17ارتفــــع زمـــــن الرجــــع قلـــــیال

ـــــه تنوعـــــت بالنســـــبة لعـــــدد االســـــتجابات،  ـــــة ومـــــن خالل ـــــل الســـــلطة األبوی ـــــة والتـــــي تمث فـــــي هـــــذه البطاق

كلیـــــــة حیـــــــث كانـــــــت االســـــــتجابات فكانــــــــت وأخـــــــرى جزئیـــــــةاســـــــتجابات المفحـــــــوص بـــــــین اســـــــتجابات



جعرض وتحلیل ومناقشة النتائالفصل الخامس  	

225

االســـــتجابة األولـــــى جزئیـــــة حیوانیـــــة محـــــدد شـــــكلي موجـــــب وأخـــــرى جزئیـــــة مـــــع محـــــدد شـــــكلي موجـــــب 

ـــــى نزعـــــة طفولیـــــة وعلـــــى تمثیـــــل جیـــــد للســـــلطة األبویـــــة  و طبیعـــــة ومحتـــــوي حیـــــواني جزئـــــي، تـــــدل عل

العالقــــة التــــي تــــربط بــــین الحالــــة و والــــده، مــــا أكــــده وجــــود اســــتجابة كلیــــة مــــع محــــدد شــــكلي تضــــلیلي، 

واجهــــة الحاجــــة إلــــى الحــــب واالرتبــــاط المشــــبع بــــاآلخرین معبــــرا عــــن فقدانــــه لهــــذا كمیــــل للطرافــــة فــــي م

الحب(وفاة الوالد).

/ (بطاقة صورة الذات)5البطاقة 

ــــــزمن الرجــــــع لیســــــجل ــــــى 37أعطــــــى المفحــــــوص خــــــالل " 2انخفــــــاض ملحــــــوظ ل " اســــــتجابتین األول

حـــــــوص صـــــــورة كلیـــــــة بمحـــــــدد شـــــــكلي ایجـــــــابي ومحتـــــــوى حیـــــــواني وشـــــــائعة، مـــــــن خاللـــــــه أظهـــــــر المف

إدراك ســــــوي للواقـــــــع ، غیــــــر أن االســـــــتجابة الثانیــــــة كانـــــــت ایجابیــــــة للـــــــذات مــــــع تقـــــــدیر للــــــذات جیـــــــد 

ــــــى حســــــب ( )، فــــــإن هــــــذه D.Anzieuجزئیــــــة خارجیــــــة طرفیــــــة تمثلــــــت ف اســــــتجابة فــــــم تمســــــاح وعل

ـــــدى المفحـــــوص ـــــة ل ، إنهـــــا البطاقـــــة المرغوبـــــة مـــــن طـــــرف االســـــتجابة تظهـــــر عدوانیـــــة شـــــفویة أو لفظی

المفحوص.

/ (البطاقة الجنسیة)6البطاقة 

كمــــــــا أثــــــــارت البقعــــــــة حیــــــــرة وغرابــــــــة لــــــــدى " 30إلـــــــىزمــــــــن الرجــــــــع فــــــــي هــــــــذه البطاقــــــــة ارتفـــــــع 

ــــى  المفحــــوص (شــــكل غریــــب) مــــا ینبــــأ عــــن وجــــود صــــدمة فــــي هــــذه البطاقــــة، وصــــل زمــــن البطاقــــة إل

رة فــــــي جزئیــــــة صــــــغید، أعطــــــى المفحــــــوص خاللــــــه ثالثــــــة اســــــتجابات، تمثلــــــت االســــــتجابة األولــــــى 2

ـــــت جزئیـــــة مـــــع محـــــدد شـــــكلي موجـــــب  مـــــع محـــــدد شـــــكلي موجـــــب ومحتـــــوى حیـــــواني أمـــــا الثانیـــــة فكان

ومحتـــــوى حیـــــواني أمــــــا الثالثـــــة فكانــــــت كلیـــــة مــــــع محـــــدد شــــــكلي موجـــــب ومحتــــــوى حیـــــواني وشــــــائعة، 

ـــــــدى  ـــــــة ومندمجـــــــة مـــــــع الشخصـــــــیة ل مـــــــن خـــــــالل التقســـــــیمات المریحـــــــة و فإننـــــــا نلمـــــــس جنســـــــیة مقبول

الحالة. 

األمومة)/ (بطاقة 7البطاقة 

ـــــــیال ـــــــه 2، وخـــــــالل زمـــــــن قـــــــدره " 16إلـــــــى انخفـــــــض زمـــــــن الرجـــــــع قل د، أعطـــــــى المفحـــــــوص خالل

ثالثـــــة اســــــتجابات تمثلـــــت فــــــي اســـــتجابتان كلیتــــــان مـــــع محتــــــوى بشـــــري وحركــــــة بشـــــریة، فمــــــن خــــــالل 

ـــــة مـــــع والدتـــــه جیـــــدة جـــــدا ومتینـــــة وخالیـــــة مـــــن التـــــوتر،  هـــــذه االســـــتجابات نستشـــــف بـــــأن عالقـــــة الحال

، یظهــــــر فــــــي حركــــــة الــــــرقص واالبتهــــــاج، وهــــــي افــــــرز عــــــن فــــــرح وســــــرور طفــــــوليكمــــــا أن التحقیــــــق

ـــــة التكیفیـــــة مـــــع األم ، غیـــــر أن وجـــــود اســـــتجابة حیوانیـــــة جزئیـــــة مـــــع دلیـــــل أیضـــــا علـــــى طبیعـــــة العالق

محــــــدد شــــــكلي موجــــــب ومحتــــــوى حیــــــواني جزئــــــي قــــــد یــــــدل علــــــى صــــــعوبة فــــــي التصــــــدي للجنســـــــیة 

الغیریة.

/ (التكیف العاطفي ) 8البطاقة 
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د دقیقـــــــة 1، قـــــــدم المفحـــــــوص خـــــــالل زمـــــــن قـــــــدره " 15وصـــــــل زمـــــــن الرجـــــــع فـــــــي البطاقـــــــة إلـــــــى 

هــــــــي والثانیــــــــة شــــــــیئي، اســــــــتجابتین ، جــــــــزئیتین بمحــــــــدد شــــــــكلي موجــــــــب األولــــــــى بمحتــــــــوى حیــــــــواني 

ـــــة التـــــي تعبـــــر عـــــن اســـــتثمار المفحوصـــــة للعالقـــــات الخارجیـــــة،  فمـــــن خـــــالل االســـــتجابات فـــــإن البطاق

لى قـــــوة العالقـــــة التـــــي تـــــربط الشـــــخص بواقعـــــه وعلـــــى شـــــكل جیـــــد،وعللحالـــــة قـــــدرة علـــــى إدراك الواقـــــع ب

الحیوانیـــــة قـــــد یـــــدل علـــــى وصـــــعوبة فـــــي إقامـــــة عالقـــــات تكیفـــــه مـــــع المحـــــیط، إال أن غیـــــاب الحركـــــة

ودیــــــة، قــــــد تعــــــود إلــــــى الحــــــذر فــــــي اختیــــــار هــــــذه العالقــــــات والــــــى طبیعــــــة نمــــــط الخبــــــرة المائــــــل إلــــــى

المفحــــــوص االســــــتثماریة فــــــي بنــــــاء عالقــــــات االنطـــــواء بعــــــض الشــــــيء، غیــــــر أننــــــا نستشــــــف إمكانیــــــة 

عاطفیة مع المواضیع الخارجیة. 

/ ( البطاقة المرفوضة)9البطاقة

، حیــــــــث قــــــــدم المفحــــــــوص ثالثــــــــة اســــــــتجابات فــــــــي زمــــــــن قــــــــدره "12إلــــــــى زمــــــــن الرجــــــــع وصــــــــل 

ـــــة صـــــغیرة مـــــع محـــــدد شـــــكلي ســـــلبي ومحتـــــوى حیـــــواني جزئـــــي، د، 1.40 تمثلـــــت فـــــي اســـــتجابة جزئی

أمـــــا الثانیـــــة فكانـــــت اســـــتجابة جزئیـــــة مـــــع حركـــــة حیوانیـــــة والثالثـــــة جزئیـــــة مـــــع محـــــدد لـــــوني ومحتـــــوى 

ظهــــــور االســــــتجابات اللونیــــــة دلیــــــل علــــــى إدراك جیـــــد للواقــــــع، مــــــع تنــــــوع وثــــــراء فــــــي الحیــــــاة طبیعـــــي، 

ة قابلیة للحوافز والدوافع الداخلیة.الداخلیة مع قدرة ابتكاری

/ (بطاقة العائلة) 10البطاقة 

د ســـــتة اســـــتجابات، كلهـــــا جزئیـــــة مـــــع 1.50، قـــــدم المفحـــــوص خـــــالل 13وصــــل زمـــــن الرجـــــع الـــــى

محـــــدد شـــــكلي موجـــــب ولـــــوني مـــــع وجـــــود حركـــــة حیوانیـــــة مـــــع شـــــائعة، ومحتـــــوى حیـــــواني فـــــي اغلبهـــــا 

العـــــدد كبیـــــر مـــــن االســـــتجابات الحیوانیـــــة ووجـــــود وجـــــود هـــــذا إنمـــــع وجـــــود محتـــــوى تشـــــریحي واحـــــد، 

اتســــــاع الحقــــــل الهــــــوامي والخیــــــالي للحالــــــة، كمــــــا أن وجــــــود الحركــــــة الحركــــــة الحیوانیــــــة ، دلیــــــل علــــــى

االبتهـــــاج والســـــرور یـــــدل علـــــى تكیـــــف فـــــي العالقـــــة التـــــي تـــــربط المفحـــــوص بعائلتـــــه، كمـــــا تـــــنم عـــــن

ـــــــي العالقـــــــة بـــــــین المفحـــــــوص  ـــــــار وانفـــــــراج ف ـــــــر والفـــــــاحص، لقـــــــرب انتهـــــــاء االختب االســـــــتجابة أنغی

ـــى القلــــق الخفــــي الشــــعوري النــــاتج عــــن قطــــع الصــــلة بــــین المفحــــوص  التشــــریحیة األخیــــرة قــــد تــــدل علـ

والفاحص. 
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:للحالة الرابعةTATاختبار تفهم الموضوع نتائجتحلیلتقدیم و . 6
:1اللوحة رقم

: الطفلالبطل

حاجات البطل:     

الذات)إلى االنجاز(تحقیق الحاجة -

إلى الظهور واالستعراض الحاجة -

والسندالحاجة لألمن والحمایة -

الحاجة لإلعالة والمساعدة-

ضغوط البیئة:     

نزعات اجتماعیة-

المنافسة -

فقد الحرمان -

.نجاح الطفل في اجتیاز المسابقة والتفوقنهایة القصة:

د1.18.اختیار مسابقةطفل یحاول التدرب على الكمان من اجل "..10:موضوع القصة

اهتمامات ومشاعر البطل: 

مهنیة االهتمام-

والتوتر القلقمشاعر -

الخوف من الفشل-

:2اللوحة رقم

الفتاة واألم واألبالبطل:

:      حاجات البطل

الحاجة إلى االنجاز( تحقیق الذات) الدراسة والنجاح -

)من خالل السفرالحاجة إلى االستقاللیة(-

)من خالل العمل (لإلنتاجالحاجة -

الحاجة لالنتماء -
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:    ضغوط البیئة

والفقد الحرمان -

نزعات اجتماعیة-

العطف-

الدراسیة وتعود إلى أمها التي تنتظرها بشوق : تنجح الفتاة في حیاتها نهایة القصة

فتـــــاة تســـــافر مـــــن اجـــــل تحقیـــــق النجـــــاح فـــــي الدراســـــة، تتـــــرك خلفهـــــا والـــــدتها "..13موضـــــوع القصـــــة:

فــــــي الخــــــروج أســـــرتهاووالـــــدها الــــــذي یعمـــــل ، تعــــــود الفتـــــاة بعــــــد نجاحهـــــا وتحقیــــــق مســـــتقبلها لتســــــاعد 

د1.39من حالة الفقر. 

:اهتمامات ومشاعر البطل

اهتمامات الفتاة هي النجاح في الدراسة والعمل ومساعدة األهل-

.  العمل والد ینصب فياهتمام ال-

ورغبة في النجاح. فراق األممشاعر الفتاة حزن على -

:BM3اللوحة رقم

امرأةالبطل:

:      حاجات البطل

الحاجة لتجنب المذلة-

الحاجة الدفاعیة-

الحاجة لالنتماء-

:    ضغوط البیئة

الحرمان والفقد -

نبذ-

نزعات اجتماعیة -

ال توجد : نهایة القصة

د1.07تعاني اإلحباط بسبب خروجها من عالقة حب فاشلة.امرأة "..7موضوع القصة:

:اهتمامات ومشاعر البطل
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شخصیة اهتمامات -

حزن وألم -

إحباط وانهیار -

بكاء-

:4اللوحة رقم

امرأة ورجلالبطل:

:  حاجات البطل

الحاجة للسیطرة-

الحاجة للعدوان-

الحاجة لالنتماء-

الحاجة لالستقاللیة-

:    ضغوط البیئة

والفقد العاطفيالحرمان -

نزعات اجتماعیة-

نبذ-

في إقناعه بالبقاء معها المرأة تنجحینجح في وضع نهایة : نهایة القصة

یحــــاول التهـــــرب منهــــا والتخلـــــي امـــــرأة فــــي كـــــازینو تحــــاول التمســـــك برجــــل وهـــــو"..7موضــــوع القصــــة:

د1.07.عنها

:اهتمامات ومشاعر البطل

شخصیةاهتمامات -

غضب-

توتر -

حب -

نفور -

:5اللوحة رقم
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األمالبطل:

:حاجات البطل

الحاجة لالنتماء-

الحاجة لألمن والرعایة والسند-

:    ضغوط البیئة

نزعات اجتماعیة-

عطف-

عودت األم إلى المطبخ بعد تأكدها من عدم وجود أي شخص.: نهایة القصة

ـــــــل لعائلـــــــة ارســـــــتقراطیة، ذهبـــــــت األم لتفقـــــــد "..40موضـــــــوع القصـــــــة: الغـــــــرف خوفـــــــا مـــــــن بیـــــــت جمی

د1.05دخول غریب.

:اهتمامات ومشاعر البطل

اجتماعیةاهتمامات-

خوف -

قلق -

:6BMاللوحة رقم

أم وابن البطل:

:      حاجات البطل

الحاجة لالنتماء-

:    ضغوط البیئة

حرمان وفقد-

خطر مادي -

نزعات اجتماعیة-

.ال توجد: نهایة القصة
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أم كانـــــــت تنظــــــر إلــــــى النافـــــــذة جاءهــــــا ابنهـــــــا لینقــــــل لهــــــا خبـــــــر وفــــــاة والـــــــده "..11موضــــــوع القصــــــة:

د1.11المریض في المستشفى. 

:اهتمامات ومشاعر البطل

اجتماعیة اهتمامات-

حزن وألم -

تحسر وبكاء-

:7BMاللوحة رقم

ابن وأب البطل:

:      حاجات البطل

الحاجة لالنتماء-

الحاجة للمساعدة واإلعالة-

واالهتمامالحاجة لألمن -

:    ضغوط البیئة

عطف -

)االهتمام األسري(نزعات اجتماعیة-

.ال توجد: نهایة القصة

"46"..والد یحاول نصح ابنه وتوجیهه.10موضوع القصة:

:اهتمامات ومشاعر البطل

اهتمامات اجتماعیة -

حب واهتمام -

عطف -

:8Mاللوحة رقم

االبن البطل:

:      حاجات البطل
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الحاجة للمساعدة واإلعالة -

النتماء الحاجة ل-

:    ضغوط البیئة

)االهتمام األسري  (نزعات اجتماعیة-

حرمان وفقد -

عطف -

عدوان -

تنجح عملیة األب ویخرج من غرفة العملیات ناجحة حیث : نهایة القصة

نــــاري ابــــن فــــي انتظــــار خــــروج والــــده مــــن غرفــــة العملیــــات بعــــد تعرضــــه لطلــــق "..6موضــــوع القصــــة:

"57.أثناء الحرب

:اهتمامات ومشاعر البطل

هتمامات اجتماعیة ا -

قلق وتوتر -

حب واهتمام -

خوف وحزن -

:9BMاللوحة رقم

ابن وأب البطل:

:      حاجات البطل

)الحاجة إلى االنجاز( تحقیق الذات-

الحاجة لالنتماء-

الحاجة للمساعدة واإلعالة -

)من خالل العمل وتوفیر المال(الحاجة لإلنتاج-

:    ضغوط البیئة

)بیئة فقیرة(الحرمان المادي-

)االهتمام األسري(نزعات اجتماعیة-



جعرض وتحلیل ومناقشة النتائالفصل الخامس  	

233

العطف-

العمــــــل والعــــــودة إلــــــى البیــــــت نجــــــح المفحــــــوص فــــــي وضــــــع نهایــــــة مــــــن خــــــالل إتمــــــام: نهایــــــة القصــــــة

للراحة.

یحـــــــاوالن الراحـــــــة بعـــــــد عمـــــــل مجموعـــــــة مـــــــن المـــــــزارعین بیـــــــنهم أب وابنـــــــه "..16موضـــــــوع القصـــــــة:

"50.مجهد

:اهتمامات ومشاعر البطل

اجتماعیة اهتمامات -

اهتمامات مهنیة -

حب انسجام -

تعب وٕاجهاد -

:10اللوحة رقم

رجل وامرأة البطل:

:      حاجات البطل

الحاجة إلى االنجاز( تحقیق الذات)-

الحاجة لالنتماء -

الحاجة للجنسیة-

)من خالل السفر(الحاجة إلى االستقاللیة -

)من خالل العمل وتوفیر المال(الحاجة لإلنتاج-

:    ضغوط البیئة

والفقد العاطفي الحرمان -

نزعات اجتماعیة -

زوجتــــه بعــــد نجاحــــه إلــــىنجــــح المفحــــوص فــــي وضــــع نهایــــة مــــن خــــالل عــــودة الرجــــل : نهایــــة القصــــة

في حیاته وحصوله على عمل جید.

رجــــــل یــــــودع زوجتــــــه للعمــــــل فــــــي الخــــــارج وهــــــي حزینــــــة علــــــى فراقــــــه ألنــــــه "..14موضــــــوع القصــــــة:

د1.05سیترك فراغ كبیر في حیاتها. 
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:اهتمامات ومشاعر البطل

مهنیة اهتمامات -

قلق وحزن -

ألم فراق -

.علیها قصةىلم یبن:11اللوحة رقم

:12Mاللوحة رقم

رجل البطل:

:      حاجات البطل

العدوان الحاجة إلى -

الحاجة إلى الدفاعیة -

الحاجة إلى الفعل المضاد -

:    ضغوط البیئة

عدوان مادي اجتماعي -

نزعات اجتماعیة -

.ال توجد:نهایة القصة

د1.44.رجل یحاول االنتقام من الرجل الذي آذ ابنه"..14موضوع القصة:

:اهتمامات ومشاعر البطل

اجتماعیة اهتمامات -

كره وحقد -

حزن وألم-

:13MFرقماللوحة 

رجل البطل:

:      حاجات البطل

الحاجة للجنسیة -

الحاجة للسلبیة-
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:    ضغوط البیئة

نبذ -

حرمان -

ال توجد.:نهایة القصة

رجــــــــل یــــــــدخل غرفــــــــة فتــــــــاة نائمــــــــة ویراهــــــــا عاریــــــــة ویحــــــــاول إزاحــــــــة نظــــــــره "..11موضــــــــوع القصــــــــة:

"30.علیها

:اهتمامات ومشاعر البطل

شخصیة اهتمامات -

خجل وحیاء -

:14اللوحة رقم

فتى البطل:

:      حاجات البطل

الحاجة إلى االنجاز( تحقیق الذات) -

الحاجة إلى االستقاللیة -

الحاجة لالنتماء -

:    ضغوط البیئة

)بیئة فقیرة(الحرمان المادي-

سیطرة -

.تبقى على مستوى التمني: نهایة القصة

ــــــــه لیفكــــــــر فــــــــي "..4موضــــــــوع القصــــــــة: ــــــــذة غرفت جــــــــاح وتــــــــوفیر مســــــــتقبله وكیفیــــــــة النفتــــــــى فــــــــتح ناف

"28المال.

:اهتمامات ومشاعر البطل

مهنیة اهتمامات -

.تأمل وحیرة -
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:15اللوحة رقم

عجوز البطل:

:      حاجات البطل

لالنتماء الحاجة -

الحاجة لالهتمام والرعایة والسند -

:    ضغوط البیئة

وفقد مادي وعاطفيالحرمان-

نزعات اجتماعیة -

عطف -

خطر مادي -

وجد.ال ت:نهایة القصة

عجـــــــوز یـــــــزور قبـــــــر زوجتـــــــه التــــــــي أحبهـــــــا كثیـــــــرا وهـــــــو حـــــــزین جـــــــدا علــــــــى "..8موضـــــــوع القصـــــــة:

"32.فراقها

:اهتمامات ومشاعر البطل

اجتماعیة اهتمامات -

حب -

حزن وألم فراق -

:16اللوحة رقم

رجل البطل:

:      حاجات البطل

لحاجة إلى االنجاز( تحقیق الذات)ا-

)من خالل السفر (الحاجة إلى االستقاللیة-

.ةالحاجة للمساعدة واإلعال-

.الحاجة لالنتماء-

:    ضغوط البیئة
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.حرمان وفقد-

.عطف-

.سیطرة (ضغوط خارجیة )-

.نزعات اجتماعیة-

.ینجح الرجل في تحقیق مستقبلهنهایة ناجحة : نهایة القصة

مســـــافر علـــــى مـــــتن المركـــــب مـــــن أجـــــل مركـــــب راســـــي فـــــي المینـــــاء ورجـــــل"..22موضـــــوع القصـــــة:

د1.22العمل وتغیر أسلوب حیاته لألفضل.

:اهتمامات ومشاعر البطل

مهنیة اهتمامات -

حزن وألم فراق -

طموح -

:17BMاللوحة رقم

رجل البطل:

:      حاجات البطل

االستعراض الحاجة إلى -

)االنجاز( تحقیق الذاتالحاجة -

تجنب المذلةالحاجة إلى -

:    البیئةضغوط 

السیطرة -

خطر مادي -

الحرمان والفقد -

.نجاح الرجل في االستعراض أمام الجمهور: نهایة القصة

رجـــــل یحـــــاول التـــــدرب علـــــى حركــــات لینفـــــذها أمـــــام الجمهـــــور فـــــي اســـــتعراض "..14موضــــوع القصـــــة:

د1.07.سیرك

:اهتمامات ومشاعر البطل
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مهنیة اهتمامات -

خوف وتوتر -

قلق -

فرج وابتهاج -

:BM 18اللوحة رقم

رجل البطل:

:      حاجات البطل

السیطرة الحاجة إلى -

الحاجة للتبجیل -

الحاجة لالستعراض -

:    ضغوط البیئة

سیطرة -

نزعات اجتماعیة-

.ال توجد :نهایة القصة

"1.12رجل غني یعود لبیته متعب وأمر الخادم بنزع معطفه."..12موضوع القصة:

:اهتمامات ومشاعر البطل

اجتماعیة اهتمامات -

تعب إرهاق -

:19اللوحة رقم

سكان مدینة البطل:

:      حاجات البطل

لالنتماء الحاجة -

الحاجة لألمن والحمایة -

:    ضغوط البیئة
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أخطار مادیة -

سیطرة -

نزعات اجتماعیة -

.انتهاء العاصفة بعد أن أحدثت أضرار مادیة للسكاننهایة ناجحة ب:نهایة القصة

مدینــــــة تضـــــربها عاصــــــفة قویـــــة محدثـــــة أمــــــواج عالیـــــة وأمطــــــار رعدیـــــة ممــــــا "..12القصـــــة:موضـــــوع 

د1.2.أدي إلى أضرار مادیة لسكانها

:اهتمامات ومشاعر البطل

اجتماعیة اهتمامات -

خوف ورعب -

:20اللوحة رقم

رجل البطل:

:      حاجات البطل

للعب الحاجة -

لالنتماء الحاجة-

الحاجة لألمن والرعایة -

:    ضغوط البیئة

عطف ال-

نزعات اجتماعیة -

.التقاء الصدیقین بعد غیاب طویلنهایة ناجحة ب:نهایة القصة

د2.13.صدیقین یلتقیان بعد غیاب طویل بسبب العمل والسفر"..08موضوع القصة:

:اهتمامات ومشاعر البطل

اجتماعیة اهتمامات-

فرح وابتهاج -

حب وصداقة   -
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تحلیل المحتوى:.1.6

تنــــوع تعـــــدد أبطـــــال القصــــص بـــــین شـــــخص أو عــــدة أشـــــخاص،و علـــــى العمـــــوم البطـــــل الرئیســـــي:-أ

كان رجل وابنه .ن البطل في جمیع القصص إف

: تنوعـــــت واختلفــــت حاجـــــات األبطـــــال فـــــي القصــــص بـــــین رغبـــــة فـــــي الحاجـــــات الرئیســـــیة للبطـــــل-ب

والبحـــــث عــــن الســــند واالهتمــــام، كمــــا بــــرزت أیضـــــا واإلعالــــة االنتمــــاء وتحقیــــق الــــذات وكــــذا الرعایــــة 

جنســـــیة وكـــــذا حـــــب الظهـــــور واالســـــتعراض، كمـــــا الحظنـــــا أیضـــــا حاجـــــات رغبـــــات أخـــــرى تجلـــــت فـــــي 

.وكذا تجنب المذلة والتبجیلعدد قلیل جدا من حاجات العدوان والسیطرة  وحاجات سلبیة

لكــــن أغلبهــــا كــــان ، ظهــــرت عــــدة ضــــغوط بیئیــــة فــــي قصــــص اللوحــــاتضــــغوط البیئــــة الرئیســــیة: -ج

واألبویـــــة بالتحدیـــــد الرعایـــــة األســــریة حملــــت معـــــاني حیـــــثیمیــــل إلـــــى النزعـــــات االجتماعیــــة واالنتمـــــاء

، كمــــــا ظهــــــرت أیضــــــا بعــــــض الضــــــغوط والمتمثلــــــة فــــــي الحرمــــــان والفقــــــد ســــــواء عــــــاطفي أو مــــــادي، 

أیضــــا العطـــــف وبعـــــض األخطـــــار المادیــــة ، كمـــــا ظهـــــرت أیضـــــا بعــــض الضـــــغوط والتـــــي تمثلـــــت فـــــي 

ان والسیطرة. العدو 

لـــــبعض القصـــــص فـــــي اللوحـــــات لیتـــــرك نجـــــح المفحـــــوص فـــــي وضـــــع نهایـــــات نهایـــــات القصـــــص: -د

نهایــــــات ســــــعیدة ومبهجــــــة ذات غلــــــب القصــــــص بعضــــــها بــــــدون نهایــــــات، لكــــــن علــــــى العمــــــوم فــــــإن أ 

.وناجحة 

موضــــــوعات أغلــــــب القصـــــــص جــــــاءت بنــــــاءا علـــــــى المــــــدركات للصـــــــورة، تحلیــــــل الموضـــــــوعات: -ر

ة للمفحـــــوص ممـــــا ســـــاعده علـــــى بنـــــاء قصـــــص مـــــن واقـــــع اللوحـــــة التـــــي كمـــــا ظهـــــرت واضـــــحة وجلیـــــ

ضــــمن تقــــدیم النصــــح واإلرشــــادرجــــل مــــع ابنــــه  مــــن خــــالل أمامــــه.فأغلب الموضــــوعات كانــــت حــــول 

ـــــذات واالنجـــــاز مـــــن خـــــالل الدراســـــة والعمـــــل،، كمـــــانطـــــاق أســـــري كمـــــا لمســـــنا یبحـــــث عـــــن تحقیـــــق ال

بعـــــــض المواضــــــــیع التــــــــي جــــــــاءت مشــــــــحونة بعاطفــــــــة الحــــــــب واالنســــــــجام بــــــــین الشخصــــــــیات   كمــــــــا 

ــــــبعض منهــــــا علــــــى ســــــبیل االنتمــــــاء والحــــــب واالهتمــــــام األســــــري، فكانــــــت أغلــــــب القصــــــص  جــــــاءت ال

تـــــدور التفـــــوق واالنجـــــاز وتجنـــــب الخســـــارة علـــــى البطـــــل أو الرغبـــــة فـــــي االهتمـــــام والرعایـــــة والحمایـــــة 

.واالنتماء 

اهتمامـــــــات أبطـــــــال القصـــــــص تنوعـــــــت بـــــــین اهتمامـــــــات مهنیـــــــة اهتمامـــــــات ومشـــــــاعر البطـــــــل:-ز

فـــــــراق تعـــــــددت بـــــــین حــــــزن وبكـــــــاء وتحســــــر وألـــــــم فمشــــــاعرأمـــــــا الاجتماعیـــــــة أو شخصــــــیة ، ىوأخــــــر 

وعنـــــــف وعــــــــدوان، وغیرهــــــــا مـــــــن المشــــــــاعر الغیــــــــر ســـــــارة، غیــــــــر أن بعــــــــض المشـــــــاعر دلــــــــت علــــــــى 

.والجمعياالهتمام والرعایة، واالنتماء األسري 

ــــــة مــــــع تعلیمــــــة االختبــــــار فإننــــــا نلمــــــس مســــــتوى التحلیــــــل الشــــــكلي : .2.6 مــــــن خــــــالل تجــــــاوب الحال

ـــــــه مـــــــع المـــــــدركات الحســـــــیة البصـــــــریة  ـــــــة مـــــــا ســـــــاعده علـــــــى فهـــــــم التعلیمـــــــة وتجاوب ثقـــــــافي جیـــــــد للحال
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و إعطاءنــــــا قصــــــص قریبــــــة جــــــدا مــــــن محتــــــوى للوحــــــات، كمــــــا أن إدراك المفحــــــوص لمــــــادة االختبــــــار

جیــــد للواقــــع وقــــدرة جیــــدة علــــى االتصــــال، كمــــا أن مــــن الرجــــع فــــي جمیــــع إدراكلــــى اللوحــــات یــــدل ع

دقــــائق مــــا یــــدل علــــى فهــــم المفحــــوص لتعلیمــــة االختبــــار وقدرتــــه علــــى القیــــام 5القصــــص لــــم یتجــــاوز 

، كمــــــا قــــــام المفحــــــوص ببنــــــاء قصصــــــه ضــــــمن نظــــــام نســــــقي متــــــرابط بمــــــا یطلــــــب منــــــه بكــــــل بســــــاطة

ــــــذهني للمفحــــــوص وكــــــذا تناســــــق فــــــي ومــــــتالحم مــــــا أظهــــــر قــــــدرة علــــــى البنــــــاء ال منهجــــــي والصــــــفاء ال

العملیــــــــات العقلیــــــــة المتعلقــــــــة بــــــــاإلدراك والتركیــــــــز واالنتبــــــــاه لــــــــدى المفحــــــــوص، كمــــــــا الحظنــــــــا ثــــــــراء 

القصــــص مــــن الناحیــــة اللغویــــة واإلنتاجیــــة،  كــــذلك كانــــت غنیــــة مــــن حیــــث التفاصــــیل، بحیــــث كانــــت 

ـــــى العمـــــوم جیـــــدة إال أننـــــا نلمـــــس غیـــــاب القصـــــة فـــــي ،التفاصـــــیل ذات معنـــــى، كانـــــت لهـــــا نهایـــــات عل

.)و یرجع ذلك لغموض المحتوى بالنسبة للمفحوص11اللوحة رقم (

:التحلیل الدینامي.3.6

مـــــن خـــــالل إنتاجیـــــة المفحـــــوص واإلنتـــــاج القصصـــــي لدیـــــه، فإننـــــا نلمـــــس إســـــقاط واضـــــح وصـــــریح 

لــــــبعض المشــــــاعر ظهــــــرت مــــــن خــــــالل الــــــتقمص القــــــوي ألبطــــــال القصــــــص ومــــــن خــــــالل الحاجــــــات 

فأغلـــــب القصـــــص كانـــــت بـــــین أب وابنـــــه مـــــا یجعـــــل اإلســـــقاط واضـــــح الرغبـــــات المكبوتـــــة والصـــــریحة، 

تجلـــــــت أغلـــــــب الرغبـــــــاتبوالـــــــد المتـــــــوفى، كمـــــــا أن مـــــــن خـــــــالل تمثیـــــــل المفحـــــــوص لطبیعـــــــة عالقتـــــــه

ـــــذات واالنجـــــاز، كمـــــا كشـــــفت لنـــــا بعـــــض الرغبـــــات المتمثلـــــة فـــــي  معظمهـــــا فـــــي الرغبـــــة فـــــي تحقیـــــق ال

بصــــــورة جیــــــدة ممــــــا دور االجتمــــــاعي االنتمــــــاء والتــــــي تــــــنم عــــــن قــــــدرة المفحــــــوص علــــــى تقمــــــص الــــــ

وكـــــذا الرعایـــــة واألمـــــن یجعلـــــه قـــــادرا أیضـــــا علـــــى بنـــــاء روابـــــط اجتماعیـــــة فـــــي إطـــــار ســـــوي ومتـــــوازن،

والســـــند بحیـــــث تعـــــد هـــــذه الرغبـــــات مكبوتـــــه ظهـــــرت مـــــن خـــــالل الســـــرد القصصـــــي للمفحـــــوص منبـــــأة 

ـــــداخلي، كمـــــا نجـــــد بعـــــض الرغبـــــات والمتمثلـــــة فـــــي  عـــــن رغبـــــة المفحـــــوص فـــــي اإلحســـــاس بـــــاألمن ال

) أعطـــــى مــــــن 16حیـــــث أخفقـــــت میكانیزمـــــات الـــــدفاع فـــــي قمعهـــــا، غیـــــر أن اللوحـــــة رقـــــم(،ةالجنســـــی

خاللهــــا المفحــــوص قصــــة جیــــدة تبعــــث علــــى األمــــل والتفــــاؤل والرغبــــة فــــي تحقیــــق الــــذات مــــن خــــالل 

ســـــافر مـــــن أجـــــل طموحـــــه فـــــي العمـــــل وتكـــــوین نفســـــه جیـــــدا مخلفـــــا وراءه كـــــل شـــــيء ، بطلهـــــا الـــــذي 

ــــــذاتخیــــــرة فــــــإن المفحــــــوصفمــــــن خــــــالل هــــــذه األ فــــــي ظــــــل یبحــــــث عــــــن فــــــرص النجــــــاح وتحقیــــــق ال

ـــــى قـــــدرة المفحـــــوص علـــــى تمثیلـــــه لذاتـــــه تمثـــــیال جیـــــدا، وعلـــــى ظروفـــــه الراهنـــــة، حیـــــث یـــــدل أیضـــــا عل

تقدیر للذات وثقة في النفس وكفاءة ذاتیة لدى الحالة تمكنه من تجاوز المحن والمشقة.
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التحلیل العام للحالة.7
ـــــــق المـــــــن خـــــــ ـــــــة والمقابلـــــــة العیادیـــــــة النصـــــــف موجهـــــــة، ومـــــــن خـــــــالل تطبی ل المالحظـــــــة العیادی

ــــار الرورشـــــــاخ وتفهـــــــم الموضــــــوع علـــــــى الحالـــــــة یتضــــــح لنـــــــا أن الحالـــــــة  ال یعــــــاني مـــــــن مشـــــــاكل اختبــ

وهـــــذا راجـــــع لكـــــون الحالـــــة علـــــى علـــــم ودرایـــــة بهـــــذا المـــــرض حیـــــث ،صـــــحیة كبیـــــرة مـــــع مـــــرض الربـــــو

ت بأخـــــذ الـــــدواء مـــــا ســـــهل علیـــــه تجـــــاوز المـــــرض كمـــــا أن أنـــــه یحـــــاول دائمـــــا اســـــتباق حـــــدوث األزمـــــا

المشـــــاكل العائلیـــــة لـــــدى الحالـــــة یحـــــاول دائمـــــا تجنبهـــــا وعـــــدم الخـــــوض فیهـــــا كوســـــیلة للهـــــروب منهـــــا 

وتفادیهــــا مــــا ســــهل علیــــه التعــــایش مــــع المــــرض وهــــذا راجــــع لعلــــم الحالــــة بــــأن المشــــاكل والضــــغوطات 

وهـــــذا واضـــــح مـــــن خـــــالل قولـــــه" عـــــادي ،تعتبـــــر محفـــــزا كبیـــــر لألزمـــــات الصـــــحیة لـــــدى مرضـــــى الربـــــو

ــــى حلــــول بــــاش نقــــص ..." وقولــــه" عنــــدي معلومــــات مســــبقة علیهــــا  ــــالعكس بحثــــت عل ــــا ب مــــا أثــــرش فی

ســـــاعات كـــــي بحثـــــت فـــــي االنترنـــــت علـــــى الحلـــــول وزیـــــد رحـــــت لبـــــزاف طبـــــة فـــــادوني.."و كـــــذا قولـــــه "

ــــدا نحــــس بــــاألعراض.."، كمــــا ــــق نب مــــن ر جیــــد للــــذات تمتــــع الحالــــة بتقــــدینتــــائج المقابلــــة تأظهــــر نتقل

ـــــــ  عنــــــدي هــــــر هــــــذا مــــــن خــــــالل قولــــــه "ظوی، %49.13خــــــالل ارتفــــــاع فــــــي نســــــبة تقــــــدیر الــــــذات ب

حالیــــا راضــــي والحمــــد یمیزنــــي علــــى النــــاس وعنــــدي حــــدود فــــي تصــــرفاتي.." وقولــــه "أخالقــــيجانــــب 

ـــــى ثقـــــة فـــــي نفـــــس، أمـــــا عـــــن العالقـــــات االجتماعیـــــة فـــــان الحالـــــة ذات   .." كلهـــــا عبـــــارات دالـــــة عل

ع بجانـــــــب عالئقـــــــي جیــــــــد ســـــــواء فـــــــي مــــــــا تعلـــــــق باألســـــــرة أو المحــــــــیط الخـــــــارجي ممـــــــثال فــــــــي یتمتـــــــ

ــــل، وهــــــــذا واضـــــــــح مــــــــن خــــــــالل قولــــــــه" ملیحـــــــــة نتالقــــــــاو فــــــــي دار والــــــــدتي آخـــــــــر األصــــــــدقاء والعمــــ

الســــــمانة.." وعــــــن عالقتــــــه بوالــــــده یقــــــول" كانــــــت عالقتــــــي ملیحــــــة مــــــع والــــــدي.. وكــــــان مصــــــاحبني.." 

ــــــدي صــــــحاب نرتــــــاح لــــــیهم أنكمــــــا  عالقاتــــــه خــــــارج األســــــرة یصــــــفها بالجیــــــدة مــــــن خــــــالل قولــــــه" عن

ــــــة یتســــــم بقبــــــول  وعنــــــدي صــــــدیق فــــــي الخدمــــــة نصــــــارحو بكلشــــــي.."، كلهــــــا تــــــدفعنا للقــــــول بــــــأن الحال

ـــــىاجتمـــــاعي معتبـــــر مـــــن خـــــالل عالقاتـــــه داخـــــل وخـــــارج األســـــرة، هـــــذا كلـــــه دفـــــع الحالـــــة  الشـــــعور إل

قراره األســـــري مـــــع زوجتـــــه وكـــــذا خـــــارج أســـــري مـــــن خـــــالل تفهـــــم بـــــاألمن والطمأنینـــــة مـــــن خـــــالل اســـــت

أربــــاب العمــــل لظــــروف الصــــحیة وٕاعطــــاءه مســــاحة مــــن الحریــــة وهــــذا نلمســــه مــــن خــــالل قولــــه" مــــثال 

مـــــا تخلینـــــیش نهـــــز حاجـــــة ثقیلـــــة.." وقولـــــه " متفهمـــــین ومتســـــاهلین معایـــــا كـــــي عـــــدت مـــــریض.." مـــــا 

ولــــــــه" الحمــــــــد  نحــــــــس بــــــــاألمن جعــــــــل الحالــــــــة یشــــــــعر بالرضــــــــا والطمأنینــــــــة وهــــــــذا واضــــــــح فــــــــي ق

واالســــتقرار فــــي حیـــــاتي وفــــي خـــــدمتي.."، كمــــا أن وایمانـــــه القــــوي بقـــــدرة هللا عــــز وجـــــل عــــزز الجانـــــب 

الروحــــي ممــــا جعلــــه یشــــعر بــــاألمن والطمأنینــــة الروحیــــة مــــا أرســــى لدیــــه قاعــــدة أمــــن زادت مــــن قــــدرة 

وة روحیــــة وأحســــن الجلــــد لدیــــه وهــــذا واضــــح مــــن خــــالل قولــــه" نصــــلي صــــالتي فــــي أوقاتهــــا نحــــس بقــــ

راحة نلقاها في صالة الفجر.."
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أن ، حیـــــــث TATنتــــــائج المقابلـــــــة بمـــــــا جــــــاء بـــــــه بروتوكـــــــول الرورشــــــاخ واختبـــــــار كمــــــا تـــــــدعمت

بــــأن الحالــــة تحظــــى بتقــــدیر جیــــد للــــذات،  مــــن خــــالل البطاقــــة رقــــم تظهــــر أاختبــــار الرورشــــاخ نتــــائج 

ـــــة لصـــــورة الـــــذات حیـــــث أظهـــــر ال5( ـــــل جیـــــد لصـــــورة الـــــذات، اســـــتجاباتمفحـــــوص ) والممثل ذات تمثی

تقــــدیر الــــذات یتضــــمن ثالثــــة أبعــــاد رئیســــیة وهــــي )André et Lelord")1998"فحســـب

)Anaut.M ,2003,p52حب الذات والنرجسیة والجلد النفسي.(

لـــــیس مـــــرادف للنرجســـــیة وال یمثـــــل أبـــــدا عاطفـــــة "جیرمـــــان دیكلـــــو"كمـــــا أن تقـــــدیر الـــــذات بحســـــب 

یـــــــة بـــــــل یفتـــــــرض الـــــــوعي بالمشـــــــاكل والذاتیـــــــة والحـــــــدود التـــــــي تتوقـــــــف قوانـــــــا إعجـــــــاب مرتبطـــــــة باألنان

)14عندها(جیرمان دیكلو ص 

مــــــع میــــــل نمــــــط الحالــــــة منبســــــط عــــــن الجانــــــب العالئقــــــي فقــــــد أظهــــــر االختبــــــار أن الحالــــــة أمــــــا 

فاالنبســـــاطیة هـــــو نمـــــط اجتمـــــاعي متجـــــه نحـــــو حســـــب نمـــــط الرجـــــع الحمـــــیم، بســـــیط نحـــــو االنطـــــواء 

ـــــارل غوســـــتاف یونـــــغ"العـــــالم الخـــــارجي وهـــــو نمـــــوذج حـــــدده  ) ســـــمته األساســـــیة 1961-1875("ك

) 323، ص2001، نوبیر سالميهي االنفتاح نحو العالم الخارجي (

قــــــدرة المفحــــــوص علــــــى بنــــــاء روابــــــط عالئقیــــــة ســــــویة وقــــــدرة علــــــى االتصــــــال وٕادراك ممــــــا یعنــــــي 

ووجـــــود عـــــدد جیـــــد مـــــن ) 76.31(%وهـــــذا مـــــا أكـــــده ارتفـــــاع فـــــي ش+الجلـــــد النفســـــي ،جیـــــد للواقـــــع 

ــــــة لقــــــدرات تكیفیــــــة )، 6(الشــــــائعات فــــــي البروتوكــــــول  اســــــثمرها فــــــي بنــــــاء مــــــا دل علــــــى امــــــتالك الحال

ـــــا مرونـــــة ك ج جـــــج ، مـــــط المقاربـــــة الثـــــري للحالـــــة ، كمـــــا أن نصـــــدقات فـــــي إطـــــار العمـــــل أوضـــــح لن

ــــــف مواقــــــف الحیــــــاة مــــــا یعنــــــي أیضــــــا قــــــدرة المفحــــــوص ا لجلــــــودة فــــــي ذاتیــــــة فــــــي التعــــــاطي مــــــع مختل

والوالـــــد مـــــدعما مـــــن الجانـــــب األســـــري للحالـــــة حیـــــث تعـــــد الزوجـــــة واألم، التصـــــدي للمـــــرض ومعوقاتـــــه

ـــــــــه،  ســـــــــیریلنیك المـــــــــرض، فحســـــــــب ســـــــــندا قویـــــــــا ودعمـــــــــا كبیـــــــــر للحالـــــــــة فـــــــــي أوقـــــــــات قبـــــــــل وفات

Cyrulnik.B)1999 أن القـــــــــدرات الكامنـــــــــة الخاصـــــــــة بـــــــــالفرد ال یمكنهـــــــــا أن تبـــــــــرز وتتطـــــــــور إال (

بفضــــل مســـــاندة المحیطـــــین بـــــه وبــــین الفـــــرد وبیئتـــــه المحیطـــــة مـــــا یولــــد لـــــدى الفـــــرد إحساســـــا باالنتمـــــاء 

القـــــــــوي ممـــــــــا یعطـــــــــي إحساســـــــــا باألمـــــــــان وهـــــــــو عامـــــــــل مهـــــــــم فـــــــــي بنـــــــــاء الجلـــــــــد لدیـــــــــه (شـــــــــرفي، 

)13،ص2010حافري،

ــــــى نشــــــوء وهــــــذا مــــــا أدى ــــــرزت مــــــن خــــــالل قــــــوة إل ــــــداخلي لــــــدى الحالــــــة ب قاعــــــدة مــــــن األمــــــن ال

كمـــــا أن ،بطاقـــــة األمومـــــةاســـــتجاباتمـــــن خـــــاللوالـــــده المتـــــوفى وأمـــــه الصــــلة بـــــین المفحـــــوص وبـــــین 

تقبلـــــه لجنســـــیته مـــــن خـــــالل ووضـــــوح التقســـــیمات فـــــي التقســـــیمات فـــــي البطاقـــــة الجنســـــیة أكـــــدت علـــــى 

.في حیاته من خالل مساندته له ووقوفها في جانبهالبطاقة، وكما شكلت زوجته شریكا فعاال

كــــــل مــــــن نجــــــح فــــــي تخطــــــي محنــــــة فــــــي حیاتــــــه بالضــــــرورة Cyrulnik.Bســــــیریلنیكفحســــــب

التقى بشخص ساعده ذلك. 
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ـــــــد لنتـــــــائج تقـــــــدیر الظهـــــــرت TATمـــــــن خـــــــالل تطبیقنـــــــا الختبـــــــار و  ـــــــذاتا جی مـــــــن خـــــــالل بـــــــرزل

ــــــة ) 16بعــــــض الحاجــــــات المتعلقــــــة باالنجــــــاز وتحقیــــــق الــــــذات، كمــــــا أكــــــدت البطاقــــــة رقــــــم( بــــــأن الحال

ــــــرة فــــــي  ــــــاة مــــــن خــــــالل الحاجــــــة لالنجــــــاز وتحقیــــــق الــــــذات والثقــــــة الكبی لدیــــــه إقبــــــال جیــــــد علــــــى الحی

مـــــــن خـــــــالل مـــــــا مـــــــن شـــــــأنه أن یبعـــــــث األمــــــل والتفـــــــاؤل فـــــــي مســـــــتقبل أفضـــــــل،اإلمكانیــــــات الذاتیـــــــة

ــــــذات وأمــــــال فــــــي مســــــتقبل ،أســــــقطها علــــــى اللوحــــــةالقصــــــة التــــــي ــــــت رغبــــــة فــــــي تحقیــــــق ال حیــــــث مثل

، فالتفـــــاؤل واألمـــــل یعـــــدان نقطـــــة عبـــــور مـــــا بـــــین التفكیـــــر االیجـــــابي والعواطـــــف االیجابیـــــة مـــــا أفضـــــل

ـــــــا للعمـــــــل والتـــــــدبر وشـــــــحذ لطاقـــــــات الفعـــــــل والمواجهـــــــة فـــــــي وجـــــــه أمـــــــن شـــــــ نه أن یعطـــــــي دفعـــــــا قوی

االیجابیـــــــة للـــــــذات والنـــــــاس مــــــــا یعـــــــزز االرتیـــــــاح النفســـــــي لــــــــدى الصـــــــعاب وبالتـــــــالي تعزیـــــــز النظــــــــرة 

الحالـــــة، وهمـــــا عـــــامالن مهمــــــان للشـــــعور بقاعـــــدة مـــــن األمــــــن الـــــداخلي تبعـــــث روح العـــــزم والتصــــــمیم 

)111،ص2012في النفس ورفع التحدي لمواجهة المحن والصعوبات(مصطفى حجازي، 

ــــــــيحاجــــــــات االنتمــــــــاء والنزعــــــــات االجتماعیــــــــةكمــــــــا ظهــــــــرت  ــــــــوة ف القصــــــــص التــــــــي أعطاهــــــــا بق

مــــا یــــنم عــــن قــــدرة جیــــدة علـــــى االتصــــال االجتمــــاعي وقــــوة الصــــلة بــــین الحالــــة ووســـــطه ،المفحــــوص

ـــــــروابط ، واالجتمـــــــاعي واألســـــــري ـــــــع الحالـــــــة بقـــــــدرة الجلـــــــد كمـــــــا أن بنـــــــاء ال ـــــــى تمت مـــــــا دل أیضـــــــا عل

ــــــة لــــــدى الحالــــــة أســــــهم فــــــي هیكلــــــة وارصــــــان الجلــــــد لدیــــــه مــــــن خــــــالل العالقــــــات األبویــــــة االجتماعی

حیـــــث مثلـــــت العالقـــــة الجیـــــدة للحالـــــة بوالدیـــــه أساســـــا متینـــــا كأســـــاس أولـــــي لبـــــاقي العالقـــــات األخـــــرى،

ـــــاء روابـــــط -أن العالقـــــة أمحیـــــثلبنـــــاء شخصـــــیته،  ـــــدة تعـــــد محفـــــزا علـــــى بن طفـــــل ذات البـــــدایات الجی

ـــــــراهمســـــــتقبالاجتماعیـــــــة ســـــــویة ـــــــولبي "، وهـــــــذا مـــــــا ی ، كمـــــــا ظهـــــــرت حاجـــــــات متعلقـــــــة "Bowlbyب

الجیـــــدة والســــــویة، بـــــاألمن والســــــند والرعایـــــة فــــــاألمن الـــــداخلي ینبــــــع مـــــن طبیعــــــة العالقـــــات الخارجیــــــة 

تنبــــع مــــن شــــعور الفــــرد بــــأن البیئــــة االجتماعیــــة هــــي بیئــــة " حامــــد زهــــران"فالحاجــــة لألمــــن كمــــا یــــرى 

ـــــــه داخـــــــل الجماعـــــــة وهـــــــي أهـــــــم الحا جـــــــات للنمـــــــو النفســـــــي صـــــــدیقة وأن اآلخـــــــرین یحترمونـــــــه ویقبلون

)  33،ص2005السوي والصحة النفسیة وبالتالي مؤشر جید على الجلد (حامد زهران ،

،الدالــــــة علـــــى الجلــــــدةتمتـــــع بـــــبعض المؤشــــــرات االیجابیـــــمفحــــــوص ین الإوخالصـــــة لمـــــا ســــــبق فـــــ

، نه مســـــاعدته فـــــي تخطـــــي المـــــرض والتعـــــایش معـــــه بســـــالم دون أن یـــــنغص علیـــــه حیاتـــــهأمـــــا مـــــن شـــــ

ـــــى المـــــرض وكیفیـــــة حیـــــث أن الحا لـــــة لـــــم یتـــــأثر كثیـــــر بمـــــرض وهـــــذا راجـــــع إلـــــى إطالعـــــه الواســـــع عل

التصــــدي لــــه مــــن خــــالل االنترنــــت وزیــــارة أطبــــاء كثیــــرین ســــاعدوه فــــي تقبــــل المــــرض والتعــــایش معــــه 

ل حــــدوثها بــــالعالج فهــــو لــــم یتوقــــف عــــن ، كمــــا أن الحالــــة یحــــاول دائمــــا التصــــدي للنوبــــة الربویــــة قبــــ

ـــــاره مـــــرض مـــــزمن وجـــــب التصـــــدي لـــــه بـــــالعالج المســـــتمر، كمـــــا أن ، با2001العـــــالج منـــــذ ســـــنة  عتب

الربویـــــة لدیـــــه ممـــــا یجعلـــــه یتصـــــدى لهـــــا بكـــــل األزمـــــاتإثـــــارةالمشـــــاكل االجتماعیـــــة لهـــــا نصـــــیبها فـــــي 

ویرجـــــع هـــــذا إلـــــى طبیعتـــــه الجلـــــودة ،غیـــــر أن الحالـــــة تجـــــاوزت هـــــذه المشـــــاكل بكـــــل ثقـــــة قـــــوة وحكمـــــة 
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والتـــــي تأتـــــت مـــــن خــــــالل تقـــــدیر الحالـــــة الجیـــــد  لذاتــــــه و فـــــي التصـــــدي لمواقـــــف الحیـــــاة الضــــــاغطة، 

ــــــع بعالقــــــات أســــــریة وخــــــارج أســــــریة جیــــــدة مــــــا أدى إلــــــى شــــــعور الحالــــــة بقاعــــــدة أمنیــــــة قویــــــة ،التمت

، واألصـــــدقاءواألمةأساســـــها الـــــروابط العالئقیـــــة التعلقیـــــة الســـــلیمة والســـــند األســـــري ممـــــثال فـــــي الزوجـــــ

.كلها مؤشرات دالة على الجلد لدى الحالة
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مناقشة النتائج على ضوء فرضیات الدراسة: خامسا/ 

. الفرضیة العامة:1

ومـــــــن خـــــــالل مـــــــا ســـــــبق یمكننـــــــا االســـــــتخالص أن مـــــــا افترضـــــــناه مـــــــن خـــــــالل الفرضـــــــیة العامـــــــة 

للدراســــــة والتــــــي مفادهــــــا أن هنــــــاك مؤشــــــرات جلــــــد ممیــــــزة لــــــدى الراشــــــدین المصــــــابین بــــــداء الربــــــو قــــــد 

أن الجلـــــــد هـــــــو قـــــــدرة I .krerslerیؤكـــــــد حیـــــــث  تحققـــــــت مـــــــن خـــــــالل حـــــــاالت البحـــــــث األربعـــــــة، 

بة بفضل ممیزات عقلیة و سلوكیة و تكیفیة"الشخص على تجاوز ظروف خاصة صع

)48. (Anaut Marie.2003.p

ـــــى تقـــــدیر للـــــذات نـــــابع مـــــن تقمصـــــات أولیـــــة ســـــلیمة  حیـــــث ظهـــــرت لـــــدى الحـــــاالت مؤشـــــرات عل

ونرجســـــیة أولیـــــة انتهجـــــت طریقهـــــا الســـــلیم نحـــــو الموضـــــوعات الخارجیـــــة لیرســـــم بـــــذلك صـــــورة لتقـــــدیر 

الــــذات اآلمــــن والســــلیم، كمــــا ظهــــر مؤشــــر ثــــاني تمثــــل فــــي وجــــود قــــدرة علــــى بنــــاء عالقــــات اجتماعیــــة 

ات التـــــي ال تـــــؤمن لهـــــا الراحـــــة والســـــند، كمـــــا أن أســـــاس هـــــذه العالقـــــات ناجحـــــة وتخطـــــي تلـــــك العالقـــــ

طفـــــل، أمـــــا الثالثـــــة فتمثلـــــت فـــــي وجـــــود قاعـــــدة مـــــن -یعـــــود إلـــــى طبیعـــــة العالقـــــات التعلقیـــــة األولیـــــة أم

ــــــد مــــــن داخــــــل األســــــرة كــــــالزوج واألم واألب،  وخــــــارج  ــــــداخلي أساســــــها وجــــــود أوصــــــیاء للجل األمــــــن ال

یعـــــة هـــــذه العالقـــــات تشـــــكل ســـــندا قویـــــا ســـــاعد فـــــي هیكلـــــة الجلـــــد األســـــرة كاألصـــــدقاء والجیـــــران، فطب

لــــــدى الحــــــاالت، ممــــــا بعــــــث فیهــــــا أمــــــال وتفــــــاؤال نحــــــو المســــــتقبل وأمنــــــا داخلیــــــا و روحیــــــا فــــــي ظــــــل 

المرض وٕارهاصاته المرهقة للحاالت. 

ـــــــي خلصـــــــناكمـــــــا إلـــــــى أن جمیـــــــع المؤشـــــــرات التـــــــي تـــــــم التحقـــــــق منهـــــــا تشـــــــكل كـــــــال متماســـــــك ف

ال یكتمــــل إال مـــــن خـــــالل الشـــــعور جیرمـــــان دیكلـــــو"د، فتقــــدیر الـــــذات بحســـــب "شخصــــیة الفـــــرد الجلـــــو 

ـــــى  باألمـــــان ومعرفـــــة الـــــذات والشـــــعور باالنتمـــــاء فهـــــي مـــــدخل ضـــــروري لتقـــــدیر الـــــذات ، مـــــا یـــــدل عل

ـــــدة المرتبطـــــة باالنتمـــــاء المشـــــبع وكـــــذا الشـــــعور بـــــاألمن  ـــــذات والعالقـــــات االجتماعیـــــة الجی أن تقـــــدیر ال

دها إال بوجد اآلخرحأعلى وجود الجلد ال یكتمل الداخلي كلها مؤشرات جیدة

خـــــالل المقـــــابالت والمالحظـــــات علـــــى الحـــــاالت إلیـــــهمـــــن خـــــالل كـــــل مـــــا ســـــبق ذكـــــره والتطـــــرق 

تطبیـــــق وتحلیـــــل كـــــل مـــــن اختبـــــار الرورشـــــاخ وتفهـــــم الموضـــــوع،  تمكنـــــا أیضـــــااألربعـــــة، ومـــــن خـــــالل 

ـــــدى الحـــــاالت األربعـــــة والتـــــي تعـــــاني مـــــن داء الربـــــو، حیـــــث ظهـــــر مؤشـــــر  مـــــن رصـــــد مؤشـــــر للجلـــــد ل

ـــــدیهم وتحملهـــــم لوطـــــأةؤ تقـــــدیر الـــــذات كأحـــــد أهـــــم الم المـــــرض، حیـــــث أن شـــــرات الدالـــــة علـــــى الجلـــــد ل

عوبة بمـــــا یحدثــــــه مـــــن ضــــــعف ووهـــــن وتعــــــب أكثـــــر األمــــــراض التنفســـــیة صــــــمـــــرض الربــــــو یعـــــد مــــــن 

ــــا یجعـــــل ،حـــــدوث النوبــــــةأثنــــــاءكبیـــــرین خصوصــــــا  بقــــــرب اجلهـــــم قــــــد حــــــان، غیــــــر أن إحساســــــهمممــ

.وحبا للذات وثقة عالیة في النفسإصرارذلك لم یزعزع من صورة الذات لدیهم بل زادهم 
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ـــــى فـــــي الطفولـــــة ممـــــا ســـــاعد فـــــي تكـــــوین األنـــــا كمـــــا عـــــزز ذلـــــك  األعلـــــى وكـــــذا التقمصـــــات األول

ــــــة والفكریــــــة المختلفــــــة ــــــدة للقــــــدرات المعرفی ــــــدى الحــــــاالت یتــــــأتي االســــــتثمارات النفســــــیة الجی . فالجلــــــد ل

فــــي ســــیرورة نشــــطة لیتعــــزز مــــن خــــالل تــــداخالت مختلفــــة مــــن خــــالل هیكلتــــه عبــــر المراحــــل النمائیــــة 

ة وتنوعهـــــا للعوامـــــل الذاتیـــــة والمحیطیـــــة للحـــــاالت والتـــــي ســـــاهمت فـــــي تشـــــغیل المیكانیزمـــــات الدفاعیـــــ

و فـــــــي االســـــــتثمار النفســـــــي الجیـــــــد للقـــــــدرات المعرفیـــــــة و المهـــــــارات  التكیفیـــــــة و االجتماعیـــــــة والتـــــــي 

الحـــــاالت أغلـــــب االنبســـــاط لـــــدى إلـــــىظهـــــرت وتجلـــــت مـــــن خـــــالل الطبـــــع المنبســـــط المحـــــض والمائـــــل 

ــــــتقمص و الــــــذكاء ــــــدرة ال روح التفــــــاؤل واألمــــــن الروحــــــي و اإلحســــــاس بالمســــــؤولیة  ممــــــا جعــــــل وو ق

ــــــة الذاتیــــــة فــــــي ظــــــل تقــــــدیر لــــــذات مرتفــــــع لــــــدى الحــــــاالت األربعــــــةالحــــــ ، وتقــــــدیر االت تتســــــم بالمرون

ـــــــرد ومختلـــــــف  ـــــــة الجیـــــــدة للف الـــــــذات یتـــــــأتي حســـــــب تـــــــدرج ناشـــــــئ متصـــــــل تغذیـــــــه التنشـــــــئة االجتماعی

ــــاة بایجابیــــة  ــــى مواصــــلة الحی ــــوغ ســــن الرشــــد، ممــــا یســــاعد عل ــــة حتــــى بل ــــة مــــن الطفول المواقــــف التربوی

ـــــى كبیـــــرة وانفتـــــاح أكثـــــر ـــــه یجرنـــــا إل حتـــــى فـــــي خضـــــم المشـــــاكل والصـــــدمات وحتـــــى المـــــرض، هـــــذا كل

مـــــن خـــــالل أربعـــــة مقومـــــات أساســـــیة إالحیـــــث أن تقـــــدیر الـــــذات ال یتبلـــــور لـــــدى الفـــــرد مؤشـــــر ثـــــاني،

أولها الشعور باالنتماء .

ظهــــر لــــدى الحــــاالت مؤشــــر ثــــاني تجلــــى فــــي العالقــــات االجتماعیــــة مؤشــــرات الجلــــد بــــین مــــن 

ــــــــل  ــــــــاة األفــــــــراد،، حیــــــــث تمث ــــــــرا مــــــــن حی ومــــــــن خــــــــالل المقابلــــــــة العالقــــــــات االجتماعیــــــــة جانــــــــب كبی

ن للحـــــــاالت قـــــــدرات جیـــــــدة علـــــــى االتصـــــــال وبنـــــــاء روابـــــــط عالئقیـــــــة، أواالختبـــــــارات النفســـــــیة تظهـــــــر 

بـــــالرغم مـــــن أن بعـــــض العالقـــــات ذات التـــــأثیر الســـــلبي قـــــد تـــــؤثر فـــــي تزیـــــد مـــــن شـــــدة المـــــرض مـــــن 

أن التكــــــــوین األساســــــــي إال،ات التــــــــي یخلفهــــــــا تــــــــأثیر هــــــــذه العالقــــــــاتخــــــــالل المشــــــــاكل واالضــــــــطراب

ـــــــات  ــــــــرحســــــــببأولــــــــى ســــــــلیمة، فلطبیعــــــــة العالقــــــــات ینبــــــــع مــــــــن تقمصـ ــــــــRutterرویت ن متانــــــــة إف

وهشاشـــــة عناصــــــر المقاومـــــة لــــــدى الفـــــرد تكــــــون بواســـــطة عالقــــــات التعلـــــق التــــــي بناهـــــا الفــــــرد خــــــالل 

ـــــرة النمـــــو، كمـــــا یـــــرى  أن نوعیـــــة العالقـــــة األبویـــــة تبشـــــر بنوعیـــــة العالقـــــات مـــــع Bowlbyبـــــولبي فت

أبویــــةاألقــــران فــــي المســــتقبل مــــا یــــدل علــــى أن بنــــاء عالقــــات ســــویة متكیفــــة نــــابع مــــن صــــالت تعلــــق 

ســــــــــویة فـــــــــــي مرحلــــــــــة نمائیـــــــــــة معینــــــــــة (كربـــــــــــوش عبـــــــــــد الحمیــــــــــد ، بوســـــــــــنة عبــــــــــد الـــــــــــوافي زهیـــــــــــر 

)31.ص2010.

للحـــــاالت قـــــدرة علــــــى تجـــــاوز المحــــــن ث أنحیــــــنتــــــائج االختبـــــارات وهـــــذا مـــــا ظهــــــر مـــــن خـــــالل

نمــــط الرجــــع الحمــــیم والــــذي أنمــــن خــــالل تجــــاوز األزمــــات ســــواء منهــــا الصــــحیة أو العالئقیــــة، كمــــا 

جـــــاء بـــــین میــــــل االنبســـــاط ومنبســـــط محــــــض لـــــدى الحـــــاالت یؤكــــــد علـــــى قـــــدرة الحــــــاالت علـــــى بنــــــاء 

، ومـــــن بــــــین الدراســـــات التـــــي اهتمـــــت بدراســــــة هـــــذا النمـــــوذج مـــــن الشخصــــــیة روابـــــط عالئقیـــــة جیـــــدة 

ـــــت علـــــي ـــــى أنـــــه كلمـــــا ارتفعـــــت االنبســـــاطیة والوداعـــــة واالنفتـــــاح علـــــى شـــــادیة بن حیـــــث خلصـــــت إل
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الخبــــــرة ارتفـــــــع مســـــــتوى الصـــــــمود أو الجلــــــد لـــــــدى الفتـــــــاة المتـــــــأخرة عــــــن ســـــــن الـــــــزواج ، كمـــــــا أكـــــــدت 

طیة یـــــرتبط ارتباطـــــا موجبـــــا بالصـــــمود أو الجلـــــد مـــــن علـــــى أن بعـــــد االنبســـــا"كامبـــــل وزمـــــالؤه "دراســـــة

خـــــالل المیـــــل نحـــــو االجتماعیـــــة والوضـــــوح والنشـــــاط، والمعایشـــــة، وكلهـــــا مؤشـــــرات ایجابیـــــة تـــــؤثر فـــــي 

ممــــا یؤكــــد أیضــــا علــــى  كــــون القــــدرة قــــدرة الفــــرد علــــى إعــــادة توازنــــه النفســــي بعــــد المشــــقة أو المــــرض 

ود الجلد لدى مریض الربو.على وجعلى تكوین عالقات اجتماعیة هو مؤشر جید

ظهــــــور المؤشــــــر الثـــــــاني والمتمثــــــل فــــــي العالقـــــــات االجتماعیــــــة الجیــــــدة یقودنـــــــا الــــــى مؤشـــــــر إن

هـــــذه أنأمـــــن داخلیـــــة كمؤشـــــر جیـــــد علـــــى الجلـــــد، حیـــــث ظهـــــر قاعـــــدةثالـــــث والـــــذي یـــــوحي بوجـــــود

هالقاعــــــدة األمنیــــــة الداخلیــــــة أساســــــها هــــــو وجــــــود عالقــــــات اجتماعیــــــة جیــــــدة لــــــدى المــــــریض تســــــاعد

ـــــه فـــــي مواجهـــــة مختلـــــف المحـــــن، األزمـــــاتعلـــــى تجـــــاوز مختلـــــف  كمـــــا أن هـــــذه وتكـــــون ســـــندا قویـــــا ل

القاعــــدة تتــــأتي مــــن كــــون الحــــاالت تتمتــــع بــــأمن روحــــي یبعــــث علــــى األمــــل والتفــــاؤل نحــــو المســــتقبل 

لهـــــــذه اأساســـــــیامحركـــــــحیـــــــث یعـــــــد األمـــــــن روحـــــــي والـــــــدیني واألمـــــــل،المحـــــــن فـــــــي ظـــــــل المـــــــرض و 

.  لقاعدة

خاتمة الفصل: 
بحثیــــة علــــى حــــاالت الدراســــة األربعــــة، ظهــــرت مجموعــــة مــــن الاألدواتبعــــد اســــتخدام مجموعــــة مــــن 

ــــــــة علــــــــى الجلــــــــد لــــــــدى الراشــــــــدین المصــــــــابین بــــــــداء الربــــــــو، حیــــــــث أثبتــــــــت األدوات  المؤشــــــــرات الدال

شخصــــــیة الراشــــــد المصــــــاب بــــــالربو والتــــــي مــــــن خــــــاللالكشــــــف عــــــن مؤشــــــرات الجلــــــدنجاعتهــــــا فــــــي 

تمثلـــــت فـــــي مؤشـــــر تقـــــدیر الـــــذات الـــــذي یعـــــد مفهـــــوم محـــــوري للكشـــــف عـــــن الســـــواء و الالســـــواء كمـــــا 

یعـــــد طاقـــــة كامنـــــة لـــــدى الفـــــرد تقـــــوده إلـــــى االنجـــــاز وتدفعـــــه إلـــــى المضـــــي قـــــدما نحـــــو األمـــــام، كمـــــا 

ــــــة مؤشــــــرا جیــــــدا علــــــى وجــــــود الجلــــــد مــــــن خــــــالل اعتبــــــاره عــــــامال ظهــــــر مؤشــــــر العالقــــــات االجتماعی

مســـــاعدا فــــــي ترصــــــین الجلــــــد لــــــدیهم ممــــــا یقودنــــــا إلـــــى الشــــــعور بقاعــــــدة مــــــن األمــــــن الــــــداخلي والتــــــي 

ــــــالربو فــــــي توافــــــق مــــــع ذاتــــــه ومــــــع  تنعنــــــي الراحــــــة النفســــــیة والروحیــــــة مــــــا تجعــــــل الراشــــــد المصــــــاب ب

محیطه ومع مرضه.
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ــــه مــــن نتــــائج حــــول الدراســــة التــــي تعنــــى ووفــــي األخیــــر مــــن خــــالل مــــا تــــم عرضــــه  والتوصــــل إلی

إلـــــــى أن الراشـــــــد بالكشـــــــف عـــــــن أهـــــــم مؤشـــــــرات الجلـــــــد لـــــــدى الراشـــــــد المصـــــــاب بـــــــالربو فإننـــــــا نخلـــــــص 

ــــى الجلــــد لدیــــه، ومــــن أهــــم هــــذه المؤشــــرات نجــــد  تقــــدیر المصــــاب بــــالربو یتمتــــع بمؤشــــرات جیــــدة دالــــة عل

ــــــرد علــــــى تجــــــاوز مختلــــــف المحــــــن ومشــــــقات والــــــذيالــــــذات یعــــــد جــــــواز ســــــفر مــــــدى الحیــــــاة یســــــاعد الف

الحیــــــاة مــــــا مـــــــن شــــــأنه أن یســـــــاعد األشــــــخاص المصـــــــابین بــــــداء الربـــــــو علــــــى تجـــــــاوز المحــــــن وأزمـــــــات 

فبحســـــب ، كمـــــا نجـــــد العالقـــــات االجتماعیـــــة ومـــــا تحققـــــه مـــــن شـــــعور باالنتمـــــاء والرغبـــــة المـــــرض بنجـــــاح

مـــــا فـــــي تخطـــــي محنـــــة فـــــي حیاتـــــه بالضـــــرورة التقـــــى بشـــــخص كـــــل مـــــن نجـــــحCyrulnik.Bســـــیریلنیك 

وعلــــــى هــــــذا األســــــاس فــــــان الــــــدور الــــــذي تلعبــــــه العالقــــــات االجتماعیــــــة خصوصــــــا ذلــــــك. فــــــي ســــــاعده 

الجیــــدة منهــــا والســــلیمة یعــــدا جــــد مهــــم فــــي ارصــــان وتثبیــــت معــــالم الجلــــد النفســــي لــــدى الراشــــد المصــــاب 

ـــــاة الفـــــرد خصوصـــــا العالقـــــات التعلقیـــــة العالقـــــات األولیـــــة فـــــي جمیـــــع مبـــــالربو، فأساســـــها هـــــو   راحـــــل حی

طفـــــل ومـــــدى تحقیقهـــــا لألمـــــن واإلشـــــباع  واالســـــتقرار فـــــي مراحـــــل عمریـــــة معینـــــة، كمـــــا أنهـــــا -األولـــــى أم

تعـــــد اســـــتثمارا جیــــــدا لحیاتـــــه كراشــــــد بـــــالغ  فهـــــي تعــــــد لبنـــــى أولــــــى لحیـــــاة الفـــــرد تبنــــــي علیهـــــا شخصــــــیته 

صــــــة بالســــــلطة األبویــــــة وغیرهــــــا مــــــن المعــــــاییر ومــــــدى اكتســــــاب المعــــــاییر الســــــلیمة خــــــالل الطفولــــــة الخا

ـــــل األخـــــر  قاعـــــدة مـــــن األمـــــن التـــــي مـــــن شـــــأنها أن تحقـــــق لـــــه و االجتماعیـــــة التـــــي تســـــاعد الفـــــرد فـــــي تقب

.من خالل شعوره باالنتماءالداخلي ،

v:التوصیات

من النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة یمكننا أن نقدم التوصیات التالیة:  انطالقًا

أهمیـــــــة تـــــــوفیر أجـــــــواء أســـــــریة تســـــــاهم فـــــــي بنـــــــاء الجلـــــــد مـــــــن خـــــــالل  تـــــــوفیر الراحـــــــة واالســـــــتقرار ·

النفســــي لـــــدى مرضـــــى الربــــو وتشـــــجیعهم علـــــى تبنــــي أســـــالیب المواجهـــــة للضــــغوط والقـــــدرة علـــــى التحـــــدي 

و تحسســــــیهم بقیمــــــتهم وأهمیــــــتهم داخـــــــل األســــــرة وخارجهــــــا، ممــــــا یكســـــــبهم قاعــــــدة مــــــن األمــــــن الـــــــداخلي 

لى توافقهم الشخصي واالجتماعي. تنعكس ایجابیا ع

توعیـــــة مرضـــــى الربـــــو بضـــــرورة أن یكونـــــوا نمـــــاذج ســـــلوكیة وقـــــدوة تتســـــم بالجلـــــد النفســـــي ألبنـــــائهم، ·

حیـــــث أن البنــــــاء األســــــري الســـــوي والعالقــــــات التعلقیــــــة األولیـــــة الســــــلیمة تعــــــد لبنـــــى أولــــــى لهیكلــــــة الجلــــــد 

ا یبنى الجلد.  النفسي، حیث أنها تعد من عوامل الحمایة والتي على أساسه

االهتمــــام بهــــذه الفئــــة مــــن مرضــــى الربــــو، مــــن خــــالل إنشــــاء مراكــــز تســــاعد فــــي إدمــــاج هــــذه الفئــــة ·

فــــــي المجتمـــــــع و تـــــــوعیتهم بمرضـــــــهم أكثــــــر ومســـــــاعدتهم فـــــــي تخطـــــــي عقبــــــة المـــــــرض وبتـــــــالي ترصـــــــین 

الجلد لدیهم. 
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تركـــــز علـــــىتطبیـــــق بـــــرامج إرشـــــادیة وقائیـــــة وعالجیـــــة داخـــــل المؤسســـــات التربویـــــة والتعلیمیـــــة ·

كفـــاءتهم فـــي مواجهـــة األحـــداث الخبـــرات التـــي مـــن شـــأنها تنمیـــة الجلـــد لـــدى الفـــرد وهـــذا فـــي ســـبیل رفـــع

الضاغطة التي قد تواجههم في حیاتهم.

ـــــم الـــــنفس االیجـــــابي بصـــــفة عامـــــة والصـــــحة النفســـــیة · الجلـــــد النفســـــي متغیـــــر بـــــارز  فـــــي مجـــــال عل

حتــــى تتغیــــر النظــــرة إلــــى الشخصــــیة مــــة بصــــفة خاصــــة لــــذا یجــــب التأكیــــد علیــــه فــــي الدراســــات القاد

والنظـــر إلـــى كیفیـــة بنـــاء وتكـــوین أفـــراد المرضـــیة التـــي بقیـــت مســـیطرة علـــى الفكـــر النفســـي مـــدة طویلـــة،

ـــــــاعتهم  یتســـــــمون بصـــــــفات القـــــــوة والفاعلیـــــــة الذاتیـــــــة فـــــــي مواجهـــــــة ضـــــــغوط الحیـــــــاة دون انهیـــــــار فـــــــي من

النفسیة.

جمیــــــع أوســــــاط المجتمــــــع الجزائــــــري، مــــــن نشــــــر ثقافــــــة الجلــــــد النفســــــي وســــــبل تنمیتــــــه وبنــــــاءه فــــــي ·

خالل ثقافة المجتمع ومعتقده الدیني اإلسالمي.

vقتراحاتاال :

یمكننـــــا أن نـــــدرج مجموعـــــة مـــــن االقتراحـــــات حـــــول مفهـــــوم الجلـــــد فـــــي األبحـــــاث المســـــتقبلیة انطالقـــــا مـــــن 

نتائج دراستنا الحالیة: 

ـــــــري وابـــــــراز أهـــــــم · التطـــــــرق الـــــــى مفهـــــــوم الجلـــــــد النفســـــــي مـــــــن خـــــــالل دراســـــــة ثقافـــــــة المجتمـــــــع الجزائ

مقوماته في الثقافة الجزائریة 

القیـــــام بدراســــــات حــــــول مفهــــــوم الجلـــــد النفســــــي خصوصــــــا لــــــدى األطفـــــال للبحــــــث عــــــن ســــــبل غــــــرس ·

هذه القدرة فیهم لمواجهة الحیاة.

یا العشــــــریة الســــــوداء األطفــــــال مــــــنهم للبحــــــث القیـــــام بدراســــــات میدانیــــــة معمقــــــة وواســــــعة علــــــى ضـــــحا·

عن مكامن ومؤشرات الجلد النفسي لدیهم.

القیــــــام بدراســــــة حــــــول مؤشــــــرات الجلــــــد النفســــــي فــــــي شخصــــــیة الرســــــول صــــــلى هللا علیــــــه وســــــلم مــــــن ·

خالل األحادیث والسنة النبویة الشریفة وسیرته الذاتیة.

ــــــام بملتقیــــــات فــــــي جامعــــــة محمــــــد خیضــــــر حــــــول هــــــذا المفهــــــوم و · هــــــذا مــــــن أجــــــل التعمــــــق فــــــي القی

المفهوم وتوفیر أكبر قدر من الدراسات حوله.

وترصینه وتقویته.إنشاء برامج إرشادیة ونفسیة تساعد في بناء استراتیجیات الجلد ·
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المراجع بالعربیة:.أ

ـــــى التوافـــــق ): 2006/2007اســـــعادي فـــــارس. (.1 ـــــر مـــــرض الربـــــو عل ـــــي دراســـــة أث مســـــاهمة ف

دراســـــة میدانیـــــة بالمؤسســـــة الوطنیـــــة -المهنـــــي لـــــدى العـــــاملین فـــــي المؤسســـــات الصـــــناعیة

جامعة منتوري ، قسنطینة .-االسمنت بعین الكبیرة والیة سطیفلصناعة 

ـــــــــد الكـــــــــافي.(.2 ، مركـــــــــز اختبـــــــــارات الـــــــــذكاء والشخصـــــــــیة): 2001إســـــــــماعیل عبـــــــــد الفتـــــــــاح عب

اإلسكندریة للكتاب.

ـــــــوم االنســـــــانیة): 2004أنجـــــــرس مـــــــوریس.(.3 ـــــــدریبات -منهجیـــــــة البحـــــــث العلمـــــــي فـــــــي العل ت

وسعید سبعون، دار القصبة، الجزائر.، ترجمة: بوزیان صحراوي، كمال بوشرف -عملیة

مصــــــادر الضــــــغوط المهنیــــــة واالضــــــطرابات السیكوســــــوماتیة لــــــدى ) 2008بــــــاهي ســــــالمي.( .4

ـــــانوي ـــــدائي والمتوســـــط والث ، أطروحـــــة دكتـــــوراه، قســـــم علـــــم الـــــنفس وعلـــــوم التربیـــــة مدرســـــي االبت

واالرطفونیا، جامعة الجزائر.

ــــد الطفــــل والمراهــــقاالضــــطرابات البــــدرة معتصــــم میمــــوني (بــــدون تــــاریخ): .5 ، نفســــیة والعقلیــــة عن

دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر.

، ترجمـــــة: حســـــین عبـــــد الفتــــــاح، تكنیـــــك الرورشـــــاخ): 2003برونـــــو كلـــــوبفر.هیلین دیفیدســـــون. (.6

منشورات جامعة أم القرى، مكة.

ــــــر.(.7 ــــــادي) 2012بوســــــنة عبــــــد الــــــوافي زهی ــــــات الفحــــــص العی ــــــات النفســــــیة تقنی ، مخبــــــر التطبیق

ویة، جامعة منتوري، قسنطینة .والترب

نحـــــو قیـــــاس عوامـــــل المناعـــــة النفســـــبدنیة لربـــــو الطفـــــل ): 2007/2008بوشـــــارب دجلـــــة .( .8

. كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة .جامعة الجزائر. سنة13إلى 7الجزائري من 

المفــــــاهیم، -حــــــول تعزیــــــز الصــــــحة النفســــــیة): 2005تقریــــــر منظمــــــة الصــــــحة العالمیــــــة. (.9

، المكتب اإلقلیمي للشرق األوسط،  القاهرة. -البیانات المستجدة، الممارسة

منظــــــور الــــــزمن وعالقتــــــه بالجلــــــد فــــــي مواجهــــــة األحــــــداث ): 2014(.جــــــار هللا ســــــلیمان.10

ــــــم الــــــنفس وعلــــــوم التربیــــــة واألرطفونیــــــا، جامعــــــة فرحــــــات أطروحــــــة دكتــــــوراه،، الصــــــادمة قســــــم عل

عباس، سطیف.

، ترجمــــــة: هنــــــادي مزبــــــودي، 1،  ط-كتــــــب طبیــــــب العائلــــــة-الربــــــو): 2013جــــــون أیــــــرس. (.11

دار المؤلف، الریاض.
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:، ترجمـــــــةتقـــــــدیر الـــــــذات جـــــــواز ســـــــفر مـــــــدى الحیـــــــاةجیرمـــــــان دیكلو(بـــــــدون تـــــــاریخ): .12

مصطفى الرقا و بسام الكردي، دار القلم للطباعة والنشر، بیروت لبنان.

جریر. ، مكتبة 1طالصیدلیة الخضراء،): 2004جیمس ایه. دیوك. (.13

، عـــــــالم 4، طالصـــــــحة النفســـــــیة والعـــــــالج النفســـــــي ): 2005حامـــــــد عبـــــــد الســـــــالم زهـــــــران.(.14

الكتب، القاهرة .

ـــــة مطیـــــوط. (.15 النظـــــام الغـــــذائي العالجـــــي المغربـــــي علـــــى -وداعـــــا للمـــــرض ): 2011حبیب

ـــــــدار 4، سلســـــــلة العـــــــالج بالتغذیـــــــة ط -طریقـــــــة الماكروبیوتیـــــــك ، مطبعـــــــة النجـــــــاح الجدیـــــــدة، ال

البیضاء المغرب.

ــــــــــــدى مرضــــــــــــى ):2001حســــــــــــن مصــــــــــــطفى عبــــــــــــد المعطــــــــــــي .(.16 الحاجــــــــــــات النفســــــــــــیة ل

، كلیة التربیة بالزقازیق، مصر. السكوسوماتیون

1102، العـــــددالمواســـــم وتأثیراتهـــــا علـــــى مرضـــــى الربـــــو): 2007حســـــین منیـــــر. (دیســـــمبر .17

، جریدة المدى. 

فاعلیــــــة برنــــــامج إرشــــــادي جمعــــــي قــــــائم): 2012حنــــــان عبــــــد الــــــرحیم المــــــالكي.( نــــــوفمبر.18

. العــــدد علــــى اســــتراتیجیات المرونــــة النفســــیة لزیــــادة المرونــــة لــــدى طالبــــات جامعــــة أم القــــرى

، دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس.31

ــــاطق التلــــوث): 2007خلیفــــة عبــــد المقصــــود زایــــد.( .19 ، لعــــدد الربــــو أكثــــر ضــــحایاه فــــي من

لكویت.ا، مجلة بیئتنا، الهیئة العامة للبیئة، 86

، ترجمــــــة: أیمــــــن یــــــونس الحلــــــو، دار القــــــدس 1، طاألمــــــراض التنفســــــیة): 2005دیفدســــــون. (.20

للعلو، سوریا.

مســــاهمة فــــي دراســـــة الرجوعیــــة عنــــد مراهــــق مصـــــدوم ): 2008/2009(.راضــــیة وادفــــل.21

، رسالة ماجستیر، جامعة منتوري، قسنطینة.-نتیجة حادث-جراء وفاة األب

منـــــاهج وأســــــالیب البحـــــث العلمــــــي ): 0020ربحـــــي مصـــــطفى علیان.عثمـــــان محمــــــد غنـــــیم.(.22

، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان.1، ط-النظریة والتطبیق–

الســــــند االجتمــــــاعي ودوره فــــــي بنــــــاء الجلــــــد عنــــــد أفــــــراد ): 2009/2010زروق منیـــــرة. (.23

. رسالة ماجستیر، جامعة فرحات عباس، سطیف .الحمایة المدنیة

، دار المیسرة، عمان .وعلم النفسمناهج البحث في التربیة ):2010سامي ملحم.(.24

، سلســـــــــلة 1، طالصـــــــــحة النفســـــــــیة واضـــــــــطرابات الشخصـــــــــیة): 2005ســـــــــعید بحیـــــــــر. (.25

االستشارة السیكولوجیة والمساعدة التربویة، طوب بریس ، المغرب. 
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، 45عربـــــــــي فرنســـــــــي، ط-، قـــــــــاموس فرنســـــــــي عربـــــــــيالمنهـــــــــل): 2013(.ســـــــــهیل إدریـــــــــس.26

.دار اآلداب،بیروت

–الصــــدمة والحــــداد عنــــد الطفــــل والمراهــــق ): 2002ســــي موســــى عبــــد الرحمــــان .زقــــار ر.(.27

جمعیة علم النفس للجزائر العاصمة، الجزائر.،-نظرة االختبارات االسقاطیة

ـــــــم ): 2009ســـــــي موســـــــى عبـــــــد الرحمـــــــان. بـــــــن خلیفـــــــة محمـــــــود.(.28 أســـــــس المـــــــنهج فـــــــي عل

ي، جامعة الجزائر، الجزائر. مخبر األنثروبولوجیا التحلیلیة وعلم النفس المرضالنفس،

، ترجمـــــــــة: محمـــــــــد عثمـــــــــان نجــــــــــاتي، دار 4، طاألنـــــــــا والهـــــــــو): 1982ســـــــــیغموند فرویـــــــــد.(.29

الشروق، القاهرة.

ـــــل النفســـــي): 2000ســـــیغموند فرویـــــد.(.30 ـــــي التحلی ، تقـــــدیم: محمـــــد عثمـــــان نجـــــاتي، المـــــوجز ف

ترجمة: سامي محمود القفاش، مكتبة األسرة، القاهرة.

الصــــــمود النفســــــي وعالقتــــــه بالعوامــــــل ): 2014بــــــاعلي.( شــــــادیة بنــــــت علــــــي بــــــن عمــــــر .31

الخمســـــة الكبــــــرى للشخصـــــیة لــــــدى عینـــــة مــــــن الفتیـــــات المتــــــأخرات عـــــن الــــــزواج بمدینــــــة 

، رسالة ماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، السعودیة..الریاض

مســــــاهمة البعــــــد الثقــــــافي فــــــي ســــــیرورة ): 2010(.شــــــرفي محمــــــد الصــــــغیر.حافري زهیــــــة.32

ــــــد ــــــدولي األول 12، عــــــدد خــــــاص رقــــــم الجل ــــــة العلــــــوم اإلنســــــانیة واالجتماعیــــــة_ الملتقــــــى ال ، مجل

، سطیف، الجزائر. -الصدمة النفسیة استراتجیات التكفل و الوقایة

مســـــــاهمة البعـــــــد الثقــــــافي فـــــــي ســـــــیرورة )2010(.شــــــرفي محمــــــد الصـــــــغیر.حافري زهیــــــة.33

، الملتقـــــى الـــــدولي األول 12رقـــــم ، عـــــدد خـــــاص الجلـــــد. مجلـــــة العلـــــوم اإلنســـــانیة واالجتماعیـــــة

لصدمة النفسیة استراتجیات التكفل و الوقایة، سطیف، الجزائر،. 

)، اختبار الرورشاخ، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطینة.1999شلبي م. دیفارج ب.(.34

ـــــة): 2003شـــــوقي ضـــــیف. (.35 ـــــنفس والتربی ـــــم ال ، مصـــــر، مجمـــــع اللغـــــة 1، الجـــــزءمعجـــــم عل

العربیة، مطابع األمیریة.

ــــــة): 1984شــــــوقي ضــــــیف.(.36 ــــــنفس والتربی ــــــم ال ، مطــــــابع األمیریــــــة ، مجمــــــع 1، جمعجــــــم عل

اللغة العربیة.

، 4، طالمــــــدخل إلـــــى البحـــــث فــــــي العلـــــوم الســــــلوكیة): 2006صـــــالح بـــــن حمـــــد العســـــاف.(.37

مكتبة العبیكان، الریاض.

،  دار الفكــــــــــر، 3، ط علــــــــــم وظــــــــــائف األعضــــــــــاء): 2014صــــــــــباح ناصــــــــــر العلــــــــــوجي. (.38

عمان. 
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، 77العــــــدد الصــــــمود مــــــن منظـــــور علــــــم الـــــنفس االیجــــــابي،): 2010. (صـــــفاء األعســـــر.39

الجمعیة المصریة للدراسات النفسیة .مصر. 

الــــــذكاء الوجــــــداني وعالقتـــــه بكــــــل مــــــن إجهــــــاد الشــــــفقة ): 2014طالـــــب حظــــــان حنـــــان.(.40

ـــــادیین الممارســـــین ـــــدى األخصـــــائیین النفســـــانیین العی ـــــد ل ، أطروحـــــة دكتـــــوراه، قســـــم علـــــم والجل

.الجزائر 2النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا، جامعة سطیف

ــــــب حظــــــان.41 ــــــة والجلــــــد): 2010(.طال ، مجلــــــة 12، عــــــدد خــــــاصالصــــــمم، ســــــوء المعامل

ـــــــــدولي األول الصـــــــــدمة النفســـــــــیة اســـــــــتراتیجیات التكفـــــــــل .اآلداب العلـــــــــوم واالجتماعیـــــــــة الملتقـــــــــى ال

والوقایة، سطیف. 

ــــــد الصــــــغار والكبــــــار): 2000(عــــــاطف لماضــــــة. .42 ،  دار النصــــــر األمــــــراض الصــــــدریة  عن

للطباعة اإلسالمیة، القاهرة.

ـــــــد الرحمـــــــان العیســـــــوي(بدون تـــــــاریخ) ، .43 ، أصـــــــول البحـــــــث الســـــــیكولوجي علمیـــــــا ومهنیـــــــاعب

موسوعة كتب علم النفس الحدیث، دار الراتب الجامعیة، بیروت، لبنان.

، النفســــــیة علــــــم الــــــنفس والطــــــب النفســــــيالموســــــوعة ): 2003عبــــــد المــــــنعم الحفنــــــي. (.44

، مكتبة مدبولي، القاهرة.2ط

ــــــاریخ) .45 ــــــدون ت ،  سلســــــلة الطــــــب أمــــــراض الجهــــــاز التنفســــــيعبــــــد المــــــنعم محمــــــد أحمــــــد. (ب

للجمیع ، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندریة.

ــــــة المیســــــرةعبــــــد الناصــــــر نــــــور هللا (بــــــدون تــــــاریخ): .46 ، دار الحكمــــــة 2، طالموســــــوعة الطبی

ر.للطباعة والنش

، مكتبة مدبولي ، القاهرة. فلسفة مناهج البحث العلمي): 1999عقیل حسن عقیل.(.47

ترشــــــید اســــــتخدام الســــــالبوتامول االستنشــــــاقي غصــــــوب مصــــــطفى حلیس.(بــــــدون تــــــاریخ): .48

، رســــــالة ماجســــــتیر، قســــــم األمــــــراض الباطنیــــــة، فــــــي أمــــــراض الطــــــرق التنفســــــیة االنســــــدادیة

جامعة تشرین ، سوریا.

ــــــادئ البحــــــث العلمــــــي): 2002فاطمــــــة عــــــوض صــــــابر.میرقت علــــــي خفاجــــــة.(.49 ، أســــــس ومب

، مكتبة اإلشعاع الفنیة، االسكندریة.1ط

، دار الفكــــــر 1، ط-تقنیاتهــــــا وٕاجراءاتهــــــا-االختبــــــارات النفســــــیة): 1996فیصـــــل عبــــــاس.(.50

العربي، بیروت.

، -اتهـــــــااجراء-تقنیاتهـــــــا–نظریاتهـــــــا -االختبـــــــارات االســـــــقاطیة) : 2001فیصــــــل عبـــــــاس.(.51

، دار المنهل اللبناني.1ط



256

ترجمـــــــة: هنـــــــاء أحمـــــــد محمـــــــد شـــــــویخ، علـــــــم الـــــــنفس الصـــــــحي.)2005كـــــــارین رودهـــــــام. (.52

مكتبة األنجلو المصریة. مصر. 

ـــــد فـــــي -نمـــــوذج جروحیـــــة: )2010(بوســـــنة عبـــــد الـــــوافي زهیـــــر..كربـــــوش عبـــــد الحمیـــــد.53 جل

ــــــدولي ،12عــــــدد، مجلــــــة اآلداب والعلــــــوم االجتماعیــــــة.مواجهــــــة الصــــــدمة النفســــــیة الملتقــــــى ال

سطیف.األول الصدمة النفسیة استراتیجیات التكفل والوقایة.

ـــــارات والمقـــــاییس): 1988لیونـــــا تـــــایلر .(.54 ، ترجمـــــة: ســـــعد عبـــــد الرحمـــــان. محمـــــد 2، طاالختب

عثمان نجاتي، دار الشروق.

منطــــــق البحــــــث -، الكتــــــاب الثــــــانيمنــــــاهج العلــــــوم االجتماعیــــــة): 1993مــــــادلین غراویتــــــر.(.55

ــــــب والترجمــــــة والتــــــألیف االجتماعیــــــةفــــــي العلــــــوم  ، ترجمة:ســــــام عمــــــار، المركــــــز العربــــــي للتعری

والنشر، دمشق.

ــــــد األطفــــــال): 1988محمــــــد أحمــــــد النابلســــــي. (.56 ــــــو عن ، دار النهضــــــة العربیــــــة للطباعــــــة الرب

والنشر، بیروت.

ــــــو والحساســــــیة وعالجهمــــــا النفســــــي): 2007محمــــــد أحمــــــد النابلســــــي.(.57 ــــــد الرب ، 18، المجل

، الثقافة النفسیة المتخصصة، لبنان. 70افریل، العدد

، جامعـــــة الطریــــق إلـــــى المرونــــةمحمــــد الســــعید عبــــد الجـــــواد أبــــو حــــالوة (بـــــدون تــــاریخ) :  .58

.االسكندریة، مصر

المرونــــة النفســــیة ماهیتهــــا ومحــــدداتها : )2013محمــــد الســــعید عبــــد الجــــواد أبــــو حــــالوة. (.59

.  APNe.BOOK، إصدارات شبكة العلوم النفسیة العربیة، 29، العددوقیمتها الوقائیة

ــــــدفق): 2013محمــــــد الســــــعید عبــــــد الجــــــواد أبــــــو حــــــالوة. (.60 ــــــاد، -حالــــــة الت المفهــــــوم، األبع

، الكتاب االلكتروني لشبكة العلوم النفسیة.29العدد-القیاس

القلــــــم، ،دار وحــــــي 1، طمقاربــــــة فــــــي فهــــــم البحــــــث العلمـــــي): 2014محمـــــد بابــــــا عمـــــي. (.61

دمشق ، سوریا.

تأصــــــــیل نظــــــــري ودراســــــــات -االضــــــــطرابات النفسجســــــــمیة): 2011محمـــــــد حســــــــن غـــــــانم. (.62

، دار غریب للطباعة والنشر، مصر. -میدانیة

ــــة ودورهــــا فــــي التصــــدي ألحــــداث ): 2009محمــــد ســــعد حامــــد عثمــــان.( .63 المرونــــة االیجابی

ــــدى الشــــباب الجــــامعي ة كلیــــة التربیــــة، جامعــــة ، مجلــــ33،  العــــدد3، الجــــزء الحیــــاة الضــــاغطة ل

عین شمس،مصر. 

، دار المســــــــیرة للنشــــــــر والتوزیــــــــع 5): قیــــــــاس الشخصــــــــیة ، ط2015(.محمــــــــد شــــــــحاته ربیــــــــع.64

عمان، األردن.،والطباعة
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لصـــــــــمود النفســـــــــي مـــــــــدخل لمواجهـــــــــة ): ا2012محمـــــــــد مصـــــــــطفى عبـــــــــد الـــــــــرزاق (أوت .65

ــــا ــــة مــــن طــــالب الجامعــــة المتفــــوقین عقلی ، مجلــــة 32العــــدد، الضــــغوط  األكادیمیــــة لــــدى عین

اإلرشاد النفسي مركز اإلرشاد النفسي .

ــــــــرزاق. (أوت .66 ــــــــدخل لمواجهــــــــة ): 2012محمــــــــد مصــــــــطفى عبــــــــد ال الصــــــــمود النفســــــــي م

ــــا ــــة مــــن طــــالب الجامعــــة المتفــــوقین عقلی ، مجلــــة 32، العــــددالضــــغوط  األكادیمیــــة لــــدى عین

اإلرشاد النفسي مركز اإلرشاد النفسي. 

رة الضــــــــــغوط النفســــــــــیة وعالقتهــــــــــا بســــــــــمتي إدا): 2013/2014مریامــــــــــة حنصــــــــــالي.( .67

، أطروحــــة فــــي ضــــوء الــــذكاء االنفعــــالي-الصــــالبة النفســــیة والتوكیدیــــة-الشخصــــیة المناعیــــة

دكتوراه ، جامعة محمد خیضر بسكرة. 

منظــــــور دینـــــامي تكــــــاملي للنمــــــو فــــــي -الصــــــحة النفســــــیة): 2006مصـــــطفى حجـــــازي. (.68

لبنان.، المركز الثقافي العربي،  3، طالبیت والمدرسة

ـــــــنفس -إطـــــــالق طاقـــــــات الحیـــــــاة): 2012مصـــــــطفى حجـــــــازي. (.69 ـــــــم ال قـــــــراءات فـــــــي عل

، التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان.-االیجابي

ــــــات مركــــــز البحــــــوث والدراســــــات الصــــــمود النفســــــيمنــــــال عبــــــد المــــــنعم محمــــــد طــــــه. .70 ، حولی

النفسیة.

، الربـــــــوإرشـــــــادات تشـــــــخیص وعـــــــالج ): 2012منـــــــى عطـــــــا هللا خلیفـــــــة علـــــــي وآخـــــــرون. (.71

وزارة الصحة العراقیة، مدیریة الصحة العامة، قسم األمراض الغیر معدیة، العراق.

، قســـــم الرجوعیـــــة لـــــدى المســـــنین فـــــي دار الشـــــیخوخة): 2011-2010میـــــروح كریمـــــة.( .72

علم النفس جامعة منتوري، قسنطینة.

ــــــــوبیر ســــــــالمي.(.73 ــــــــه أســــــــعد 2001ن ): المعجــــــــم الموســــــــوعي فــــــــي علــــــــم الــــــــنفس، ترجمــــــــة: وجی

، منشورات وزارة الثقافة ، سوریا.1وآخرون، ج

، دار القلــــــم كیــــــف تعــــــالج نوبــــــات الربــــــوهیــــــام رزق . معصــــــومة عالمــــــة. (بــــــدون تــــــاریخ ): .74

للطباعة والنشر والتوزیع،  لبنان

دراســـــــة أســـــــترالیة تـــــــربط بـــــــین الربـــــــو ): 2006/ 2/09هیئـــــــة الطاقـــــــة الذریـــــــة الســـــــوریة.( .75

.  4، العدد والتدخین

ـــــو.اد الـــــدولي لجمعیـــــات الصـــــلیب الهـــــالل األحمـــــرورقـــــة نقـــــاش لالتحـــــ.76 القـــــدرة ): 2012(یونی

-تجسیر الفجوة بین اإلغاثة والتنمیة من أجل مستقبل أكثر استدامة-على الصمود

ـــــو.ورقـــــة نقـــــاش لالتحـــــاد الـــــدولي لجمعیـــــات الصـــــلیب الهـــــالل األحمـــــر.77 القـــــدرة ): 2012(یونی

.-أجل مستقبل أكثر استدامةتجسیر الفجوة بین اإلغاثة والتنمیة من -على الصمود
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المرونـــــة النفســـــیة وعالقتهـــــا بالرضـــــا عـــــن الحیـــــاة ): 2012یحـــــي عمـــــر شـــــعبان شـــــقورة.( .78

، الجامعـــــة اإلســـــالمیة، ، رســـــالة ماجســـــتیرلـــــدى طلبـــــة الجامعـــــات الفلســـــطینیة بمحافظـــــات غـــــزة

.  غزة

79.Primary health care project 2012وزارة الصـــــحة العراقیـــــة.( یولیـــــو :(

، مدیریة الصحة، قسم األمراض المعدیة، العراق.وتشخیص الربوارشادات 

مواقع االنترنت .ب

80.-http://www.stallergenes

me.com/understandingallergies/allergicasthma/diagnosis.htmlشخیص ت

.  2015-11-29، یوم: الربو التحسسي

81.Cannes.pdfhttp://www.psychaanalyse.com/pdf/la_resilience_IFSI_.

Paris.2003..La résilienceChristelle C; Sandy;;Virginie B

لبنان.،جامعة بیر زیت،جامعة یال االمریكیة،مفهوم الجلدعند الفلسطینینریتا جغمان. .82
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1الملحق 

سلم الجلد ارةمـــــــــــــاست

-لكونور ودافیدسون-
التعلیمات

بینمؤشرات الجلد عند الراشدین المصا(حولدراسةجراءبإالباحثةقومتفي إطار إعداد أطروحة دكتوراه، 

ه االستمارة  هذأیدكمبین أضع،وكونكم  جزء أساسي من العینة المستهدفة في البحث،بداء الربو)

اإلجابة علیها بكل حریة وأمانة وصدق لغرض و هذا،لكونور ودافیدسونالخاصة بسلم الجلد 

اقرأ كل عبارة ، ألغراض البحث العلميفقط ن البیانات التي ستدلي بها ستستخدم علما بأ، وبموضوعیة

.اختر إلىلي وأجب عنها بعنایة، وقرر یمما  أي مدى تعبر عن مشاعرك وأنها صحیحة بالنسبة لك 

درجة إلىالخانات لتحدید تقدیر مدى انطباقها علیك . بتقدیرها من درجة غیر صحیح تماما إحدى

.تماماصحیح

في إحدى الخانات المقابلة لها .)x(یرجى اإلجابة على كل العبارات بوضع عالمة

ولكم فائق الشكر واالحترام.

الجنس :                          السن:                               الحالة االجتماعیة:  

المستوى الدراسي:                    المهنة:    مكان اإلقامة:

:..................مرض الربو؟تاریخ بدایة .1

:................................لدیك؟ نوع الربوما هو .2

من یوم إلى اثنین یومأقل من یوم؟ مدة النوبة الربویة الواحدة كم تدوم .3

أكثر من ثالثة أیامثالثة أیام 



غیر صحیح لعباراتا

تماما

صحیح تماماصحیححیاديغیر صحیح

أستطیع التكیف مع التغیرات.1

لدي عالقات وثیقة واطمئن لها.2

أشعر بالفخر النجازاتي.3

أعمل من أجل تحقیق أهدافي.4

أحس  بأنني مسیطر على مسار حیاتي.5

أشعر بأن أهدافي واضحة  المعالم.6

أدرك  جانب المزحة في التعامالت.7

ألسباب غیبیةاألمورتحدث .8

األشیاءأعمل وفق حدسي نحو .9

غیر سارةالمشاعر الأستطیع التعامل مع .10

أحیانا ، القضاء والقدر یساعدنا كثیرا.11

أستطیع التعامل مع كل ما یعترضني في .12

طریق الحیاة

النجاحات السابقة تمنحني الثقة لمواجهة .13

التحدیات الجدیدة

التعامل مع الضغوط یعزز قوتي.14

مواجهة التحدیاتأحب .15

اتخذ قرارات صعبة وغیر مقبولة اجتماعیا.16

أعتقد في نفسي بأنني شخص قوي.17

عندما تبدو األمور میئوسا منها، ال افقد .18



األمل

أبذل قصارى جهدي، مهما كانت الظروف.19

أستطیع تحقیق أهدافي.20

ال أستسلم بسهولة للفشل.21

أمیل إلى استعادة توازني بعد المشقة .22

أعرف إلى أین اتجه للحصول على .23

المساعدة

تحت الضغط أركز وأفكر بوضوح.24

أفضل أن اخذ زمام المبادرة لحل المشاكل.25



2الملحق 

"أ"المقابلة كما وردت مع الحالة:

المحور األول تقدیر الذات 

/ أحكیلي شویة على المرض نتاعك وقتاش بدالك؟ 1س

في البدایة كانت حساسیة بداتلي كیما تزوجت بعد كنت نحسب فیها زدرة 2003/ بدالي تقریبا في 1ج

برك وكي درت التحالیل قالولي حساسیة من القطط  ومع الوقت والتلي الزم (ربو).

كیفاش كان رد فعلك لما سمعت بلي عندك ربو / 2س

مكانتش عارفة خطورتو جاني عادي الزم نداوي علیه وخالص/2ج

ماهي درجة الربو عندك؟/ 3س

/ قالي راهو قاوي درجة ثالثة خطراش نحس روحي مخنوقة ومش قادرة نتنفس ومحس روحي راح 3ج

كنت قبل نداوي مش كیما ضرك.نموت، بصح مع العالج نقص شوي علیا

/ وعالش مش راكي مداومة على العالج؟ 4س

/ قبل كان یدیني بابا وال خویا دیما قسنطینة بصح انا كرهت وتعبت من الدوا راني ندیر البخاخ برك 4ج

كي تجیني النوبة 

/ وزوجك یدیك وال ال ؟ 5س

/ ما یحوسش علیا خالص مرضت وال ارتحت عندو عادي 5ج

الربو؟/ كیفاش تحسي روحك كي تجیك أزمة 6س

/ نحس بصعوبة في التنفس ونحس برعشة في جسمي كل ونحس روحي ندیر في مجهود كبیر بال 6ج

نحس روحي إنسانة مقیدة فایدة 

وقتاش تجیك النوبة؟/ 7س

/ تجیني في أوقات الربیع بزاف  وفي الصیف الزم نحاذر من المكیف خطراش كي نبدا نعطس یبدا 7ج

وتجیني كي نقلق بزاف وال تكون عندي مشاكلصدري یخرخش ویصفر

واش دیري كي تجیك االزمة؟/ 8س

تكون قاویة نروح لسبیطار ندیر لكسجین ومرة جاتني على باش تروح علیا وساعاتنستعمل البخاخ / 8ج

زوج نتاع لیل عیطت للحمایة هزوني 

؟كي تكوني وسط الناس وتجیك األزمة كیفاش تتصرفي/ 9س

اعات ونكون في عرس عادي نجبد البخاخ وندیرو ونحس روحي ملیحة ومانحشمش تجیني س/ 9ج

خالص خطراش حاجة ربي وكل واحد واش مقدرلو ربي 



/ هل عندك مرض أخر غیر الربو؟10س

/ الال ماكانش 10ج

/ هل عندكم مریض أخر بالربو في العایلة؟ 11س

/ نعم جدي كان عندو الربو 11ج

قلة الحیلة؟ الضعف و ب/هل تشعرین 12س

/الال ما نحسش بلي راني اقل من الناس بالعكس نحس فیا بزاف حوایج ملیحة 12ج

/كیما واش؟13س

نهزش في قلبي ننسى لیه لیه وقلبي ابیض ما طیبة ومانیش حقودة و إنسانة/نحس روحي 13ج

هي االشیاء لي تشوفیها فیك مش ملیحة وحابة تغیریها؟ه / واشی14س

وننفعل وتلقایني نعیط بصح مقواني من المشاكل والضغوطات/نقلق بسرعة 14ج

؟كیفاش شایفة روحك/ 15س

/شایفة روحي حاجة تلمع وعلیها الغبرة عندي امكانیات كبیرة باش ننجح في حیاني انا انسانة 15ج

طموحة ونحب نحقق احالمي بصح راجلي محبسني جایبلي الغمة والمرض .

/ هل انت راضیة عن نفسك؟16س

/ مش بزاف حابة نغیر حیاتي حابة نكون كیما ماما قرات ونجحت في الباك وراهي تقرى في 16ج

وكون نطلق ندیر بزاف حوایج الجامعة وهي كبیرة وانا عقبت الباك ثالث مرات ومادیتش وحابة نزید نعاود 

/هل تعتبرین نفسك انسانة محظوظة؟17س

النو ربي رزقني اوالد وعندي والدیا یخافو علیا ویخممو فیا وخاوتي مالح معایاعندي الزهر / 17ج

عادیة؟أمنفسك جمیلة كیف ترین/19س

شایفة روحي زینة هذي نعمة من عند ربي ومش انا لي نقول الناس كامل یقولو علیا خطراش ما /19ج

نحبش نهمل روحي ونحب دیما نكون حطة وما نحطش من روحي 

ل تشعرین بانك ممیزة عن اآلخرین؟/ ه20س

/ اكید نحس روحي ممیزة  مانیش منافقة وكي نشوف حاجة مش قدقد نقول علیها وفي قلبي في 20ج

لساني ما نحبش هدرة نتاع لتحت لتحت

محور الثاني العالقات االجتماعیة 

/ هل أثر المرض على عالقتك بأسرتك باباك ویماك وخاوتك؟ 21س

/ ماما وبابا حاسیین بیا ومرضي وغایضتهم خاصة امي واختي وهي دایما تنصحني وتقولي ارجعي 21ج

عالجي علیه 

/هل تحسي روحك مقصرة في العنایة بأوالدك وزوجك ؟22س



/بالعكس هوما قایمة بیهم مقصرة مع نفسي من المفروض نداوي روحي على جال أوالدي باش 22ج

یتهم مهملة صحتي مانخلیهمش یضیعو وعلى جال قرا

/ كیفاش هي عالقتك بزوجك؟ 23س

وندمت كي تزوجت به / ماشي ملیحة دیما وضرك راني عایشة هكاك معاه بال إحساس 23ج

/ واشیه لي خالك تندمي على زواجك منو؟ 24س

/ مش مهتم بیا المهم نفسو وخالص كي نمرض ما عالبلوش بیا حتى كي تجیني النوبة ما 24ج

ویشوفني كي تجیني األزمة وعادي وما یشجعنیش حتى على حاجة حتى باش نداوي روحي نحس یتأثرش

اغلب أزمتي تجیني من الضغوطات نحسها تغلي داخلي 

/ كیفاش تزوجتي به؟25س

كنت نعرفو في المتوسطة ومن بعد انا طلعت لثانویة وهو بطل وكي سنة19/تزوجت به وعمري 25ج

تالقینا صدفة حبني وحبیتو حب مراهقةوماما كانت معارضة مكتوب ربي ....مرة حاول ینتحر بسبتي 

شرب ماء جافیل ودخل السبیطار على جالي ومن بعد بدا یهدد في ماما قالها نغتصبها ونرمیهالك في 

بزاف وكي شفاتو متمسك بیا قالت ممكن یهنیها ومع الوقت اكتشفت بلي مش الباب ماما خافت علیا

مناسب لیا

/وكیفاش هي عالقتك الحمیمیة معاه؟ 26س

/ ما نحبش كي یكون معایا كرهت منو وزید كي نكون معاه في وسط العالقة تجیني االزمة وهو ما 26ج

راحلوش فیا المهم یقضي حاجتو وخالص كیما الحیوان .

/في مجال العمل هل یؤثر المرض في مردودیتك؟ 27س

وأنا ما نقدرش نطلع كل 3/غیرت مكان العمل بسبب المرض ألنو المكان األول كان في الطابق 27ج

یوم طلبت أنهم یغیروني في الطابق السفلي 

/هل یجعلك المرض تتغیبین عن العمل ؟ 28س

ال كي تكون عندي مشاكل تقریبا نتغیب /تقریبا كي یكون الجو مش ملیح ما نقدرش نخرج و 28ج

/وماهو رد فعل رب العمل ؟29س

/متفهمین حالتي في الخدمة النهم عارفیني مریضة وعندي مشاكل عائلیة وانا ثاني نحاول اني ما 29ج

نغیبش بزاف

/هل لدیك عالقات تطمأنین لها في العمل؟ 30س

/الحمد  كاین صدیقات بصح مش بزاف هوما لي قراب مني وعارفین كلش علیا تقریبا ما نحبش 30ج

نحكي على مشاكلي خطراش الناس تفصلها كیما تحب هي ویعاودو الحكایات انا عندي زوج صحابات 

ندیر فیهم الثقة 

هل تقومین بأي نشاطات خارج نطاق العمل للترفیه واالنبساط /31س



أشهر حسیت روحي ملیحة ویعجبني الحال كي یدخل الما من أنفي 7سباحة لمدة رندی/كنت31ج

. ودارياالوالدتویخرج من فمي نحس روحي متنفسة وحبستها ما قدرتش نكمل بسب

/هل تعتبرین نفسك إنسانة اجتماعیة؟ 32س

/أنا إنسانة اجتماعیة ندیر واجب الزیارات العائلیة ونزهي ونخرج عادي وحتى كي نكون وسط الناس 32ج

في عرس نجبد البخاخ وندیرو عادي ما نحشمش منهم 

لطب المساعدة؟ تلجئین/عند وقوعك في مشكلة ما لمن 33س

/تقریبا نروح لماما نحسها قریبة مني وتفهمني ودیما واقفة معایا33ج

/هل تشعرین بالذنب عندما عندما تخطئین في حق اآلخرین؟34س

/ نحس بالذنب ونحاول نصلح غلطتي معاهم ونعتذر ما نحبش نوصل الناس 34ج

:قاعدة من األمان الداخليالمحور الثالث 

/هل تحسي بلي عندك قیمة وسط األهل ؟ 35س

روحي ماعندیش قیمة خالصنحس فیها بلي عندي قیمة أما مع زوجي نحس لكبیرة أسرتي/35ج

؟للمرض تاثیر على حیاتك النفسیة/هل 36س

/ال ال مش مأثر علیا نفسیا قد ماراهي مأثرة علیا المشاكل مع راجلي 36ج

وفي نظرك واشیه هو الحل المناسب لیك ولي ممكن یخلیك تتخلصي من المشاكل/37س

نحس روحي حرة ونقدر نحقق احالمي الطالق هو الحل األنسب لیا كون نطلق ندیر بزاف حوایج/37ج

؟ هل تشعرین باألمان والطمأنینة/38س

بصح مع راجلي برك لي /مع اهلي واوالدي نحس روحي ملیحة حتى في خدمتي نحس روحي ملیحة 38ج

ما ندیرش فیه المان

؟هل تشعرین بالوحدة /39س

یساندوني في كلش بالعكس ما نحسش روحي وحدي نحس والدیا وخاوتي دیما في ظهري/39ج

ویشجعوني باش نداوي على الالزم ویتحیرو علیا كي یسمعو بیا مریضة دیما واقفین معایا هوما لي 

یحسسوني بلي راني قویة .

/ واشیه هي المشاكل لي تواجهك دیما وكیفاش تتصادي لیها؟40س

علیها یقولي ال نحسو /مشاكل دیما مع راجلي نحسو محبسني على قداش حاجة وكل حاجة نقولو 40ج

ومشاكل الخدمة ما راني مخلیتها على ربي عایشة معاه درك بأسلوب الالمباالة .یغیر مش حابني نوصل

اس وما نوصلهمش كل واحد التي بهمنعمرش بیها راسي وتقریبا ماعندیش مشاكل انا خاطیة الن

لمستقبل؟اتشوفيكیفاش راكي /41س

رك الزم نداوي روحي باش نقدر نقوم بوالدي وما یضیعوش بعدي وحابة المستقبل هوما والدي وانا ب/41ج

ناجحة في حیاتي إنسانةونكون أحالمينكمل قرایتي ونحقق 



/ما هي أهم األشیاء لي تخلیك تحسي بالقوة وتتخطاي مشاكلك وتزیدك عزیمة؟42س

مناسب لیا هو الطالق هذا /أوالدي كي نخمم فیهم ونتهلى في دراستهم ویبقى الحل الوحید لي نشوفو42ج

هو الحل باش نقدر نشوف روحي ملیحة ونرتاح من المرض والمشاكل كل.

/هل تشعرین بالفشل والیأس عندما تخفقین في انجاز ما؟43س

یجي نهار لي الال ما نحسش بالیأس راني عارفة بلي ربي كاین ویفرج علیا كاش نهار راني صابرة /43ج

وننجح في حیاتي.نتهني فیه من مشاكلي 

/والحل الحالي لي راكي عایشة بیه؟44س

/أسلوب الالمباالة ونعقب حتان یفرج ربي 44ج

/هل یشكل المرض مشكلة في إقبالك على الحیاة؟ 45س

/حاسة روحي مقیدة كون نشفى ونبرى قداش حاجة راح ندیرها خطراش صعیبة كي یكون اقرب 45ج

الناس لیك هو لي محطمك 



3الملحق 

"ل"المقابلة كما وردت مع الحالة:

المحور األول تقدیر الذات 

/ أحكیلي شویة على المرض نتاعك وقتاش بدالك؟ 1س

سنة كیما تزوجت كنت نتعرض للمروحة الهوائیة بزاف وانا مبلولة كنت 15/ بدالي تقریبا عندو 1ج

.ربونمرض بالزدرة حتان مرة حكمتني زدرة قاویة ما قدرتش نتنفس وكي رحت لطبیب قالي 

/ كیفاش روحتي لطبیب وهو قالك ربو؟ 2س

الدوا حسیت روحي شوي ملیحة /الطبیب هو لي قالي بلي عندي ربو درجة ثانیة وعطاني2ج

/ ماهو احساسك عندما عرفتي بأنك مصابة بالربو؟3س

/ عادي ما خلعنیش وقلت نداوي وخالص 3ج

كیفاش تحسي روحك كي تجیك النوبة نتاع الربو؟/ 4س

/نحس بالقلقة ویحبسلي النفس حتان نقول نقطع قشي ونخرج من الدار وجسمي یرعش ونقلق من 4ج

نتعب بزاف.ي ونجبد النفس بقوة وصدري یصفرراجلي ومن بنات

؟ وقتاش تجیك النوبة تقریبا/ 5س

/ تجیني مرات كي نتعب بزاف في المیناج وكي یتبدل الجو حتى كي نقلق ساعات تجیني النوبة 5ج

؟وراكي تعالجي علیها/ 6س

یبا بصح ضرك تقریبا مانیش مداومة كنت قبل نداوي باالعشاب حسیت روحي ملیحة رتحت تقر / 6ج

حبستو كرهت من الدوا المرض خطراش المرض مایروحش ینقص برك

؟ حالیا كیفاش راكي دیري كي تجیك االزمة/ 7س

ندیر البخاخ وساعات كي ما یحكمش فیا نروح لسبیطر ندیر ابرة واالكسجین/ 7ج

/هل لدیك مرض اخر غیر الربو؟ 8س

الحمد  ماعندیش/ 8ج

؟العائلة من هو مریض بالربو/ هل عندكم في 9س

/ كان جدي مریض به وكان یتكیف بزاف9ج

/هل تشعرین بانك انسانة ممیزة؟10س

/نحس روحي ممیزة ومانیش قل من الناس 10ج

/كیفاش راكي تشوفي في روحك جمیلة وال عادیة؟11س



ك الناس /راني نشوف في روحي زینة خصوصا كي نعدل روحي ونلبس ملیح ومش انا لي نقول بر 11ج

لي تشوفني تقولي راكي زینة كي نكون في عرس نعجبهم ویقولولي انت ازین وحدة في العرس.

/هل تعتبرین نفسك انسانة محظوظة وعندك الزهر؟12س

/ الحمد  عندي الزهر خصوصا كي نشوف لي قل مني في كلش 12ج

هل تشعرین بالضعف وقلة الحیلة بسبب المرض ؟/13س

فة مرات بصح نقاوم المرض ونوض نقضي/نحس روحي ضعی13ج

لي تشوفیها فیك ملیحة؟صفات /واشیه اهم ال14س

/نحب نعاون الناس لي تحتاجني وملیحة مع الناس ما نوصلش الناس 14ج

واشیه الصفات لي تشوفیها فیك مش ملیحة؟/15س

فیهم هوما/نقلق بزاف من بناتي وراجلي وتلقایني نعیط علیهم ونفرغ قلبي 15ج

ضعیفة قدام المشاكل والضغوطاتأمقویة إنسانة/هل تحسي بلي راكي 16س

/نتحس روحي قویة ونحمل كلش مهما صرالي نعقب وتلقایني دیما نقاوم في المشاكل ونحب نلقى 16ج

الحل 

/هل انت راضیة على نفسك؟ 17س

/ الحمد  راضیة بواش عطاني ربي وعلى روحي وعلى راجلي 17ج

العالقات االجتماعیة ور الثانيالمح

/ هل أثر المرض على عالقتك باآلخرین ؟ 18س

/ یاثر طول ....18ج

/كیفاش یأثر؟19س

/ كي تجیني النوبة نقلق من الناس كل ما نحبش نهدر نحسهم یزیدو علیا برك 19ج

/ كیفاش هي عالقتك بزوجك؟ 20س

/ عالقتي ملیحة معاه نحسو یخاف علیا وكي نمرض یجري بیا لسبیطار یعطیني الدوا وعارف بلي 20ج

االزم واعر وصعیب خطراش یشوفني كیفاش نتعب كي تجیني االزمة نحسو حنین علیا 

/ كیفاش تعرفتي علیه وتزوجتیه؟21س

م/ زواج تقلیدي نتاع بكري ما یعرفني ما نعرفو العایالت یعرفو بعضه21ج

؟ ك/هل للمرض تأثیر في عالقتك مع زوج22س

دیما نقلق كي نكون مریضة /أكید یأثر 22ج

/ ومن الجانب الحمیمي ؟23س

/تقریبا تجیني النوبة حتان ندیر البخاخ 23ج

/ كیفاش هي عالقاتك مع الناس ؟24س



كي یجبدولي /عالقتي ملیحة مع الناس ما نوصل حتى واحد حتى جیراني یحبوني بصح ما نحبش 24ج

مریض وما نقلهمش بلي هو لي مریض وسعات كي یجبدولي راجليعلى األوالد حابة نجیب أوالد بصح 

.نتقلق بزاف على هذا الموضوع 

/وطبیعة عالقتك مع اهلك كیفاش دایرة؟25س

/مع والدتي عادي تحبني خطراش انا لكبیرة نتاع الدار اما والدي صعیب وكي كنت صغیرة كان 25ج

یضربني وسعات كان یقلق منا كل في دارنا وینوض یكسر ویخبط ویسبنا 

/وعالش كان یتصرف هكا ؟26س

/ هو كان صعیب وزید كانت دایرة بیه وحدة وتزوجها كان كي یجینا حنا یقلق منا26ج

/وكیفاش هي عالقتك الحالیة بیه؟ 27س

/عادي وتقریبا مانشوفوش عایش في والیة مسیلة هو دیما مع مرتو الثانیة27ج

/وخاوتك؟28س

/عندي زوج بنات وثالث اوالد لبنات توفاة وحدة كانت اقل مني بعام كانت كیما صاحبتي لدغتها 28ج

سنة في عمرها 17عقرب وكنت انا معاها ماتت 

ستقبلت خبر وفاتها /كیفاش ا29س

/ مكنتش متوقعة انها راح تموت كانت فاجعة كنت انا وهي مروحین من دار جدي في اللیل وقاتلي 29ج

راني حسیت بحاجة لدغتني وكي جرات لدار السم مشالها في جسمها بسرعة راحت لسبیطار ولغدوة قالونا 

راهي ماتت تصدمنا 

/هل عندك عالقات تریحیلها وتطمنیلها؟30س

/انا بطبعي ما نحبش نكثر الهدرة بزاف وكي نرتاح مع انسان نحكي معاه بكل راحة 30ج

/لمن تلجئین لطلب المساعدة عند وقوعك في مشكلة معینة؟31س

/عندي جارتي كیما اختي وكثر هي لي قریبة مني وكي نحتاج حاجة نقصدها وماترجعنیش ودیما 31ج

تشجعني 

إنسانة اجتماعیة؟شعرین بأنك/هل ت32س

نزهي ونروح / أكید أنا إنسانة اجتماعیة ندیر واجب الزیارات ونحكي مع الناس لي نعرفهم ونحب 32ج

للمات واألفراح.

/ هل تشعرین بالذنب عندما تخطئین في حق اآلخرین؟33س

متني حقودة نرجع لناس لي ظلإنسانة/ نتحس بالذنب ونطلب السماح كي نغلط في واحد وما نیش 33ج

/هل یؤثر المرض على نشاطك الیومي؟ 34س

/ یؤثر طول كي تجیني األزمة نفشل وما نقدر ندیر والو34ج

نشاطات للترفیه والتسلیة ؟بأي/ هل تقومین 35س



/كنت ندیر الكروشي ونطرز بصح ضرك نقلق منهم نحب نخرج ونمشي ونشم الهوا .35ج

وبناتك؟/ هل تشعرین بالتقصیر اتجاه زوجك 36س

ما نقدرش نقریهم مش قاریة ملیح وزید كي وأنا/ مقصرة معاهم شوي خطراش نحب بناتي یقراو 36ج

نكون مریضة نحس روحي مقصرة معاهم 

محور الشعور بقاعدة من األمن الداخلي :

هل للمرض تاثیر على حیاتك النفسیة (قلق ...انفعاالت..عدوانیة...)/37س

/ نتقل قدیما كي نكون مریضة وتلقایني نعیط وما نخلیش في قلبي 37ج

/ماهي اهم االشیاء التي قد تفعلینها وتزیدك قوة وعزیمة واصرار؟38س

/كي نخمم في راجلي ونقولو اخدم ونشجعو وبناتي كي نفكر فیهم وفي مستقبلهم نحس روحي قویة 38ج

بیهم 

/هل تشعرین بالوحدة احیانا؟39س

 بناتي وراجلي معمرین علیا الدار وما متحسش روحي وحیدة حتى أهلي كي نحتاجهم /الحمد39ج

نلقاهم

/هل تشعرین باألمن والطمأنینة في نفسك؟ 40س

/ الحمد  نحس بالطمأنینة واألمن مع اهلي وراجلي وبناتي في داري معاهم مانخاف حتى من 40ج

حاجة

انجاز شيء ما؟/هل تشعرین بالیأس عند الفشل في 41س

/ممكن في هذیك الدقیقة نفشل بصح من بعد نعاود ندیر هذیك الحاجة لي فشلت فیها حتان ننجح 41ج

فیها كون تعود وصفة نتاع قاطو ما نحبش نفشل في حاجة.

/كیف تتصدین للمشاكل بالبحث عن الحلول ام االبتعاد عنها ؟42س

یها /كون تجیني مشكلة نزید نمرض مذاب یا نبعد عل42ج

/هل تحسي بلي مرضك یمثلك عائق في إقبالك على الحیاة؟43س

/ال ال ما نحسوش عائق حابة نعیش لبناتي ولراجلي 43ج

/كیفاش راكي شایفة المستقبل؟44س

/حابة نعیش معیشة ملیحة وراجلي یخدم ملیح خطراش حالیا راهو حابس على الخدمة ونعدل داري 44ج

.ونشري طاكسي وبناتي یكبرو ویدخلو للجامعة وانا حابة نزید نجیب اوالد 



4الملحق 

لمقابلة كما وردت مع الحالة "ي"ا

المحور األول : تقدیر الذات

بدالك؟احكیلي على مرضك وقتاش /1س

سنة راحلي ورجعلي كي 12/ من صغري ما نشفاش ملیح ممكن كي كان عندي سنتین وكي وصلت 1ج

سنة 17كنت نقرى في الثانویة عمري 

/كیفاش كانت ردت فعلك كي رجعلك المرض؟2س

/  ماخلعنیش عادي والفت به من صغري2ج

/ماهي درجة الربو عند؟3س

وبقى فیها خطراش دیما نداوي علیه/ درجة ثانیة من كنت صغیر كان هكا 3ج

هل یشكل المرض عائقا بالنسبة لدراستك / 4س

انا نقرى خطراش /قبل ما ندخل للجامعة عادي كي نمرض صح نتغیب بصح في الجامعة أثر شوي 4ج

والغبرة نتحسس منهم les produits chimiquesونستخدم terraineعلوم زراعیة ودیما راني في 

ویضروني بزاف 

/كیفاش تحس روحك كي تجیك االزمة؟5س

وحالیا راني vontolineحتان ندیر /ما نتنفسش ملیح و صدري یصفر وندیر جهد باش نتنفس 5ج

contrôleكل یوم قبل ما نرقد وكي نوض الصباح مدة شهرین ونرجع لطبیب seretideنستخدم في 

تقریبا؟/وقتاش تجیك االزمة 6س

la grippeوكي یتبدل الجو وكي نمرض بـ sport/تقریبا دیما تجیني في اللیل كي نرقد وكي ندیر 6ج

t’ provoque asthme  هي 

وال تحشم منهمvontoline/ كي تكون وسط الناس و وتجیك االزمة دیر 7س

ممكن نجبد وحدي وندیر / كي نكون مع صحابي ندیر نورمال بصح الناس لي مانعرفمش ما نحبش 7ج

عادي دیما كاین حلول.

/هل لدیك مرض آخر؟8س

/ ال ما عندیش والحمد  8ج

/ هل یوجد في العائلة من هو مریض بالربو؟9س

/ كان عمي مریض به9ج



/ هل یشعرك المرض بالضعف وقلة الحیلة؟10س

برك physiquement/ الال بالعكس نحس روحي عادي ممكن نتعب 10ج

راك تشوف في روحك ؟شكیفا/11س

بالعكس ما نحسش بالنقص وال بالضعف من المرض والحمد  / انسان بسیط كیما باقي الناس 11ج

ممكن خیر من یاسر ناس 

/هل انت راضي على نفسك ؟12س

/ راضي الحمد  وعلى شي لي راني فیه وواش عندي 12ج

/هل تعتبر نفسك انسان محظوظ؟ 13س

راني نتحس روحي محظوظ والحمد  الحاجة لي ندیرها ننجح فیها حتى واذا ما bien sûr/13ج

نجحتش عادي ما نقلقش روحي بیها 

/هل ترى نفسك شخص وسیم وانیق؟ 14س

ونحب نلبس ونضرب الحطة ونحب نعیش ونحوس jeune/ نعم نحس روحي انیق بكل ثقة راني 14ج

ونزهى

ین؟/هل تشعر بأنك شخص ممیز عن اآلخر 15س

/ نحس روحي ممیز بطریقة تفكیري كي تصرالي حاجة وال نكون تحت ضغط نحاول ما ننفعلش 15ج

ونكون هادي 

/هل ترى بأنك اقل قیمة من غیرك ؟16س

كبیرة وجامي نحط من روحي ./ال بالعكس نحس روحي عندي قیمة 16ج

المحور الثاني : العالقات االجتماعیة

باسرتك؟على عالقتكهل اثر المرض/17س

/اثر فیهم شوي خطراش یتحیروا علیا كي نمرض ویجرو بیا عند الطبیب ما یخلونیش 17ج

/هل تفضل قضاء الیوم مع اهلك ام تفضل البقاء وحدك؟18س

/ نحب القعدات العائلیة تقریبا العشا دیما ناكلوا مع بعض في طابلة وحدة ونحكو ونضحكو كامل 18ج

مع بعض 

بأنك مقصر اتجاه دراستك ؟/هل یشعرك المرض 19س

/ساعات كي نكون مریض بزاف ما نقدرش نروح نقرى هذا ماكان اما كي تكون حاجة خفیفة ندیر 19ج

vontoline نروح نقرى عادي نقدر نقاوم

/ كیف هي عالقتك مع اصحابك؟20س

/ جیدة جدا نحب نخرج مع صحابي ونزهي ونحي على خاطري ومتفاهمین خاطینا المشاكل20ج

/ هل تمارس معهم نشاطات معینة ؟21س



هذي ریاضتي المفضلة football/ نحب نلعب معاهم 21ج

/ وتقدر تلعب وانت عندك الربو؟22س

serétideونكمل اللعب وحالیا مع vontoline/ نقدر نلعب كي نحس روحي بدیت نتعب ندیر 22ج

ما نتعبش كیما قبل.

/هل تعتبر نفسك انسانة اجتماعي؟23س

/ نعم انا انسان اجتماعي نحب نخرج مع صحابي ونحب نخالط الناس في حدود وثاني في العایلة 23ج

نحب نضحك ونتمسخر 

/عند وقوعك في مشكل معین لمن تلجأ لطلب العون؟ 24س

/ الوالدین طبعا اذا كان مشكل كبیر وممكن هوما لي یلقاولي حل اما كي تكون امور نتاع صحاب 24ج

یاسین هو اقرب واحد لیا تقدري تقولي توأم روحي كلش ندیروه مع بعض عندي ولد عمي 

/كیف هي عالقتك مع اخوتك؟ 25س

/ ملیحة مع خاوتي كامل ما عندیش مشاكل معاهم بالعكس نحبو بعضنا البعض وكي الصحاب 25ج

/ مع من تفضل مشاركة اهتماماتك وافكارك؟ 26س

مین نحسو قریب مني نسافرو مع بعض ونرجو مع / مع صدیقي یاسین وعندي خویا محمد األ26ج

بعض قریب لیا 

/هل تشعر بالذنب عندما تخطأ مع اآلخرین ؟27س

/ نحس بالذنب ونطلب السماح خصوصا كي نظلم واحد بدون قصد أو عن قصد نعتذر عادي 27ج

المحور الثالث الشعور بقاعدة من األمن الداخلي

/هل تشعر بأهمیتك وسط العائلة؟ 28س 

عندي كلمتي / نحس بروحي مهم وما نحسش بالتهمیش 28ج

/هل یؤثر المرض على حیاتك العاطفیة؟ 29س

/ عادي ما عندو حتى تأثیر ولي یحبك صح المرض ماعندو ما یأثر29ج

/هل تشعر باألمن والطمأنینة وسط اهلك؟ 30س

/ دیما مع اهلي نحس روحي مرتاح والحمد  30ج

/هل تشعر احیانا بالوحدة ؟ 31س

حسیت روحي وحید دیما نحس روحي مع اهلي وصحابي واقفین معایا.jamais/ ال 31ج

/واشیه المشاكل لممكن تقلقك في حیاتك؟32س

/ ما نحبش الحقرة وال نشوف واحد یتظلم قدامي 32ج

للمشاكل لي تواجهك في حیاتك؟/كیفاش ممكن تتصدي 33س

/ نحاول نلقى حلول واذا مالقیتش حل ما نقلقش روحي بیها نخلیها على ربي 33ج



/ كیفا شراك تشوف في المستقبل نتاعك في ظل المرض؟34س

/المرض ما عندوش بالصة في مستقبلي راني حاب ننجح وندیر شركة نتاع األدویة النباتیة.34ج

عندما تفعلها تزیدك عزیمة وقوة؟/ماهي األشیاء التي35س

/ كي ننجح ونفرح والدیا لي تعبو علیا وزید صحابي كي یلقاوني واقف معاهم في الشدة وكي نتحدى 35ج

المرض نتحس روحي قوي وشجاع

/هل تشعر بالیأس والفشل عند االخفاق في مشروع ما؟36س

نصر علیها ونحاول ننجح فیها/ ال أشعر بالیأس بالعكس الحاجة لي ما ننجحش فیها نزید 36ج

على الحیاة؟إقبالك/هل یشكل المرض عائقا لك في 37س

/الال مش مقلقني طول وما نیش عایش للمرض عایش لنفسي 37ج

/هل تشعر بالتفاؤل واألمل عند الشدائد؟38س

عاه. /دیما كاین األمل في حیاتي انا ما نفقدش األمل حتى في حاجة مدام كاین ربي كلشي ممكن م38ج



5الملحق 

المقابلة كما وردت مع الحالة " ح"

المحور األول: تقدیر الذات

/ احیكلي شویة على المرض نتاعك وقتاش بدالك؟ 1س

كانت البدایة حساسیة من اإلهمال طورت 2001بدالي في /1ج

/هل قمت بزیارة الطبیب؟ 2س

/رحت لطبیب وقالي عندك ربو بعدما درت التحالیل، بدیت نداوي علیه روحت لقداش طبیب حتى في 2ج

عنابة 

/ماهي درجة الربو عندك 3س

/ درجة ثانیة 3ج

/ما هو شعورك عندما سمعت بلي عندك ربو؟4س

/عادي ما أثرش فیا بالعكس بحثت على حلول باش نقص منو حاجة ربي.4ج

كي تجیك االزمة؟/كیفاش تحس روحك 5س

/تبدالي حكة في الحلق نتاعي ندیر الدوا ما نستناش األزمة تجیني عندي معلومات مسبقة علیها 5ج

بحثت في االنترنت على الحلول وزید رحت لبزاف طبة فادوني 

/وقتاش تحسها األزمة راح تجیك ؟6س

. ما طولش علیا 1حتان 10/تقریبا دیما تجیني في اللیل من 6ج

سبب النوبة لي ممكن تجیك في اللیل واش قادر یكون؟/ 7س

/ممكن قلقة ممكن أیضا اني درتش الدوا واحتمال اخر كي یكون عندي مشكل7ج

/ راك تاخد في العالج بصورة منتظمة وال متقطعة؟ 8س

الى یومنا هذا ما توقفتش مدام راهو مرض مزمن الزم نداوم علیه2001/ مداوم على العالج من 9ج

/هل لدیك مرض آخر؟10س

/ ال الحمد 10ج

/ في العایلة هل یوجد من عنده ربو11س

/ ولد عم والدي برك 11ج

/هل تشعر بانك شخص ممیز؟12س



/نحس روحي بلي عندي جانب اخالقي یمیزني على الناس وعندي حدود في تصرفاتي ف وعندي 12ج

مبادئي الخاصة في الحیاة نتحس بلي تمیزني على الناس 

/كیفا شراك تشوف في روحك وسیم وأنیق أم عادي ؟13س

/ عادي مانیش مغرور بروحي 13ج

/ هل تعتبر نفسك انسان محظوظ؟ 14س

الحمد  نعتبر نفسي انسان محظوظ باالمكانیات الحالیة/14ج

/هل تشعر بالضعف وقلة الحیلة بسبب المرض ؟15س

اإلحساسل ما عندیش هذا /في مواقف معینة وفي مواقف ال في كل األحوا15ج

/ما هي الصفات الجیدة التي ممكن تراها فیك؟16س

إنسانأناأوالدي/ عندي حدود في التصرفات ما نوصلش الناس نحب نعاون الناس  حنین مع 16ج

هادئ بطبعي نحكم روحي عند االنفعال.

هي الصفات التي ممكن تراها فیك لیست جیدة؟/ما17س

د یتحداني في حاجة انا عارفها عندي شویة عنف ممكن بصح مسیطر علیه / ما نحبش حتى واح17ج

راضي على نفسك ؟أنتهل /18س

/ حالیا راضي والحمد  18ج

المحور الثاني :العالقات االجتماعیة

هل أثر المرض على عالقتك باألخرین؟ /19س

/ مأثر بصح بایجابیة نلقاهم واقفین معایا ومتعاونین زوجتي مثال ما تخلینیش نهز حاجة ثقیلة حتى 19ج

المصروف نتاع الدار تهزو هي وكي نجیب شكارة دقیق تهزها هي طلعها للدار. 

/ كیفاش هي عالقتك بزوجتك؟ 20س

بصح المشاكل لي ممكن / ملیحة نحسها تخاف علیا وكاین حدود في كلش الحمد  ماكانش 20ج

تخرجني من الدار خالفات بسیطة وسطحیة كیما كل األزواج 

/ كیفاش تعرفت علیها؟ 21س

/مانیش أنا لي عرفتها والدتي تعرف والدتها وهي لي عرفتني كانت جارتنا بیها حكیت معاها مدة 21ج

وتزوجنا 

/جانب الحمیمیة هل تأثر بسبب المرض 22س

/ زوجني من قبل ما نتزوج بیها كنت مریض بالربو مش جدید علیها وجانب الحمیمي ما تأثرش 22ج

/ هل تشعر بالتقصیر مع زوجتك بسبب المرض؟23س

/الال مش مقصر معاها في اي شيء الحاجة لي نقدر علیها ندیرها.23ج

/كیفاش هي عالقاتك مع الناس (عمل ..جیران..أصحاب..)24س



ملیحة مع الناس كل والشخص لي نحكم علیه حاجة مش ملیحة في تصرفاتو نبعد علیه / عالقتي 24ج

/ هل للمرض تأثیر على عملك؟25س

/ كي نكون مریض نتغیب ساعات وكي نكون مش مریض نجي نخدم عادي  الحق نتاع ربي 25ج

اهلین معایا كي عدت مریض.سمتفهمین ومت

هل عندك عالقات ترتاح وتطمئن لها؟/26س

/عندي صحاب نرتاح لیهم وعندي صدیق في الخدمة نصارحو بكلشي وتبقى امور اقرب الناس لیك 26ج

ما یعرفوهاش بیني وبین ربي .

/هل تشعر بأنك انسان اجتماعي 27س

/ما نهربش من الناس 27ج

/كون تكون مع الناس وتجیك أزمة ربو كیفاش ممكن تتصرف؟28س

في رایك نجبدها حذا الناس وال vontolineمع الناس ندیر / عادي حتى كي نكون في الحافلة 28ج

نطیح قدامهم ...؟

/كیفاش هي عالقاتك مع خاوتك؟29س

/ ملیحة نتالقاو في دار والدتي آخر السمانة بالرغم انو عندي بعض الخالفات مع خویا لكبیر 29ج

نحسو اناني وحاب كلشي لیه .

/كیفاش حاب كلش لیه ؟30س

ربي یرحمو وانا صغیر نتاع الدار كنت عایش مع والدتي وهي لي تصرف علیا حتان /والدي متوفي 31ج

درت دار واحدي وهو مش عاجبو الحال بانتلو انا لي دیت كلش بالرغم من انو الوالدة داتو ربع مرات 

وعندي اختي لكبیرة نحسها قریبة مني بزاف ونحكیلها كلش وتساعدني بزاف في مشاكلي.للعمرة 

كانت عالقاتك بوالدك رحمه هللا؟ /كیفاش32س

سنة ثم كان متفتح معانا كل واحد حر في 25/كانت ملیحة والدي كان عقلیة نتاع فرنسا عاش 33ج

نفسو  وكان مصاحبني حتى نهار لي جى یموت كنت انا معاه في عنابة شفتو یشهد قدامي ..

المحور الثالث: الشعور بقاعدة من األمن الداخلي

ض تاثیر في حیاتك النفسیة(انفعاالت ..قلق ...عدوانیة..)/هل للمر 34س

/المرض مش داخل في حساب حیاتي وماهوش سبة باش نتقلق وال نكون عنیف34ج

/ هل للتوترات واالنفعاالت أثر في حدوث النوبة أو اإلنذار بحدوثها؟35س

%60معلوماتي / ساعات كلشي یجي من القلقة ساعات كي نتقلق نبدا نحس باألعراض وحسب35ج

من الربو سببه نفسي یعني المشاكل وال القلقة.

/ما هي أهم األشیاء التي قد تفعلها وتزیدك قوة وشجاعة؟36س



/ كي نصلي صالتي في أوقاتها نحس بقوة روحیة وأحسن راحة نلقاها في صالة الفجر وزید نتشجع 36ج

بأوالدي .

/هل تشعر بالوحدة النفسیة احیانا37س

/ال ما نحسش بیها بصح ساعات نحس بلي حاب نقعد وحدي 37ج

/هل تشعر باألمن والطمأنینة؟ 38س

/الحمد  نحس باالمن واالستقرار في حیاتي وفي خدمتي 38ج

/هل تشعر بالیأس عند الفشل في انجاز ما ؟ 39س

/ساعات بصح دیما نحب نحاول مرة اخرى 39ج

بتعاد عنها؟ / كي تتصدى للمشاكل بالحل واال40س

تتازم وكاین واذا حوسش على حل خطراش ممكن تزیدن/ كاین مشاكل من االحسن انك تخلیها وما 40ج

كانت تستاهل المواجهة ممكن نواجهها .

/ هل تشعر بأن مرضك یمثلك عائق في اقبالك على الحیاة؟ 41س

/ ال بالعكس مش مقلقني41ج

/ كیفاش شایف المستقبل نتاعك؟42س

رایح لألحسن والباقي باذن ربيلمعطیات الحالیة والموجودة الحمد / با42ج


