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ا رة  "أ"أستاذ محاضر   خالد خ   مشرفا ومقررا  س
م العالي أستاذ  عائشة نحو عبد العزز رة  التعل   عضوا   س

م العالي أستاذ  عبد الوافيزهیر بوسنة    عضوا  قسنطینة  التعل
رة  "أ"أستاذ محاضر   لحسن العقون    عضوا  س
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رنا في المقام  نا لنتممه  اإلنساني عزل وجل الذ وفقنا إلتمام هذا المجهود  األولش وما 

ر التوفی منه فالحمد  و  إال   .الش

ر الخاص أما  الش ون النجاح و الذ علمني معنى الوفاء و  اإلنسان إلىتوجه   یف 

  .علم النفس الفردلتوجهي في الفضل الكبیر  هان لو ...التفاني واإلخالص في العمل 

  

ر و  انت نعم األخت  التي ساعدتنيالكرمة  وزوجتكأنت  التقدیرفلك جزل الش ا و معنو

ما هللا حفظ ة فأتمنى أن    .الوف

ل من ساهم ف أتقدمما  ر والثناء على  رة  وقام بتوجیهي و الش مساعدتي ي هذه المذ

ة عبد األجابر نصر الدین و ونحو عائشة و مناني نبیل  تي الكرامذتاأس م وعقاق ستاذ رح

حي إسماعیل سة عمارو  الحمید ورا ر أستاذ غرا الش وسنة  ان السند لي ما أخص  و

  .والعقون لحسن زهیر الذ فتح لنا الفرصة للنجاح

ر الخاص  أتوجهما  ع إلىالش ر والتقدیر اتذةاألس جم ل الثناء والش  الكرام لكم مني 

مة  م الق   .الرقي لمسیرة دراستنا من اجلفي توجیهي على جهود
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ات فهرس    المحتو
  العام للدراسة  اإلطار: الفصل األول

ة_مقدمة -1 ال   002  إش
  004  التعرف اإلجرائي لمصطلحات الدراسة  -2
  005  أهداف الدراسة  -3
ة الدراسة -4   005  أهم
قة -5   006  دراسة سا

  الجانب النظر 
صها: الفصل الثاني   ة وتشخ ات النفس     االضطرا

  009  تمهید 
حث األول  ةامفهوم  –الم ات النفس   010  الضطرا

ة عبر التارخ .1 ة والعقل ات النفس   010  االضطرا
ة .2 ة والعقل ات النفس   015  تعرف االضطرا
ة .3 ة والعقل ات النفس   017  أنواع االضطرا
  العصاب   . أ

  تعرف العصاب )1
    017  

  018  أعراض العصاب )2
ة )3 ة العصاب   018  سمات الشخص
ةنماذج  )4 ات العصاب  من االضطرا

  الهستیرا .أوال
  تعرف الهستیرا   )1

019  

  020  عراض الهستیراأ  )2
ة الهستیرة )3   020  سمات الشخص
  021    أنواع الهستیرا )4
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  022  النظرات المفسرة للهستیرا )5
ا االكتئاب. ثان  
  تعرف االكتئاب )1

023  

  024  أنواع االكتئاب  )2
  026  النظرات المفسرة لالكتئاب )3
  القل العصابي .ثالثا

  القل العصابي تعرف )1
029  

  029  أعراض القل العصابي )2
  030  النظرات المفسرة للقل العصابي )3
ات القل العصابي )4   033  مستو
عا   الوسواس القهر .را

  تعرف الوسواس القهر  )1
033  

  034  أعراض الوسواس القهر  )2
ة الوسواس القهر  )3   035  سمات شخص
  036  القهر أنواع الوسواس  )4
  037  النظرات المفسرة للوسواس القهر  )5
  الخواف  .خامسا
  تعرف الخواف )1

038  

  039  أعراض الخواف  )2
  039  أنواع الخواف  )3
  041  النظرات المفسرة للخواف )4

 الذهان  . ب
  تعرف الذهان )1

042  

  042  أعراض الذهان )2
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ة )3 ة الذهان   043  سمات الشخص
 نماذج من الذهانات  )4

  الفصام.أوال
   الفصامتعرف  )1

044  

  044  أعراض الفصام )2
  048  أنواع الفصام  )3
  053  النظرات المفسرة للفصام  )4
ا ا . ثان ارانو   ال

ا  )1 ارانو   تعرف ال
055  

ا  )2 ارانو   055  أعراض ال
ة  )3 د ارانو ة ال   056  سمات الشخص
ا )4 ارانو   056  أنواع ال
ا )5 ارانو   057  النظرات المفسرة لل
  الهوس االكتئابي  . ثالثا

  تعرف الهوس االكتئابي )1
059  

  059  أعراض الهوس االكتئابي )2
  061  أنواع الهوس االكتئابي  )3
  062  النظرات المفسرة للهوس االكتئابي  )4

حث الثاني ص النفسي  - الم   064  التشخ
ص .1   064  مفهوم التشخ
ص  .2 ادالتشخ   065   الع
ص  .3   068  أدوات التشخ
ص  .4   070  أهداف التشخ
ص  .5 ة التشخ   071  أهم
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ص .6 ة التشخ   071  خطوات عمل
ة  .7 ات األمراض العقل ص النفساني في مستشف   072  التشخ
ة .8 ات النفس صي لالضطرا ة واالنحرافات  الدلیل التشخ   073   والعقل

  075  الخالصة 
اكرة: الفصل الثالث ات ال ر ش والذ   منهاج الع

  077  تمهید
حث األول ش - الم   078  منهاج الع

ش مفهوم منهاج .1   078  الع
ش  .2   079  محددات منهاج الع
 079  ابتغاء السمو  
 النقص أو القصور   079  الشعور 
 ض   082  التعو
 ة أ   083  و الهدف الغائي الغائ
  ةالنزعة   085   االجتماع
  ةالقوة   088   اإلبداع
ش .3   089  أدوات دراسة منهاج الع
 یلة األسرة وتأثیرات العائلة   089  تش
  ة الد النفس ة الم   095  رت
  اكرة رات ال   098  الذ
 ل األ   099  حالم تأو

ش العصابي .4   100  منهاج ع
حث الثاني  اكرة - الم ات ال ر الذ  102  

اكرة .1 رات ال   102  مفهوم الذ
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رات عند التحلیلیین: أوال  مفهوم الذ  102  
ا  رات وف علم النفس الفرد: ثان مفهوم الذ  106  
د وأدلر :ثالثا اكرة عند فرو رات ال   107  الفرق بین الذ

ش .1 منهاج الع رات األولى وعالقتها    108  الذ
رات .2   110  التوظیف النفسي للذ

ا .4 ر الدالة نفس   111  ما هي الذ
اكرة .5 رات ال   114  فحص الذ

رات عامة 1.5 ست تذ اكرة حصرة ل ر ال   116  الذ
رات الالزمة للفحص 2.5   118  عدد الذ
اكرة 3.5 ر ال ة فحص الذ   119  تسییر عمل
رات .6 ل الذ ات تأو   120  تقن
ر المسرودة مفات .7 ل الذ   122  ح قراءة وتأو

  130  الخالصة
قي   الجانب التطب

ع ة ال: الفصل الرا   دراسةمنهج
  133  .تمهید
ة  .1   134  الدراسة االستطالع
  134  ستخدمالمنهج الم .2
  135  لدراسةأدوات ا .3
اني اإلطارتحدید   .4   141  الزماني والم
  141  حاالت الدراسة  .5

  143  الخالصة
ع انات عرض: الفصل الرا   هاوتفسیر  الب
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  146   األولىالحالة  
انات الحالة : أوال   146  ب

ة  - انات شخص   146  ب
انات األسرة -   146  الب
م الحالة  -   146  تقد

ا ة: ثان انات نفس   147  ب
ار النفسي  .1   MMPI-2-  147 نتائج االخت

ار النفسي  1.1   MMPI-2-  147 عرض نتائج االخت
ار النفسي  2.1   MMPI-2-  149 تفسیر نتائج االخت

  ار مینسوتا المتعدد األوجه حوصلة نتائج   MMPI-2-  150اخت

اكرة .2 رات ال ة الذ   152  نتائج تطبی تقن

انات من المقابلة مع الحالة األولى 1.2   152  ب
ان  2.2   شنتائج استب   155  منهاج الع

ة 1.2.2 الد النفس ة الم یلة األسرة ورت   155  تش
رات  2.2.2     157  الذ

  176  األحالم  3.2.2
ش للحالة األ 3.2 ان منهاج الع   177  ولىتفسیر نتائج استب

اكرة و: حوصلة نتائج. 3 رات ال ة الذ   DSM5  181في ضوء  MMPI2تقن
  ص في   DSM5  182معاییر التشخ
 ة   186  الحالة الثان

انات الحالة : أوال   186  ب
ة  - انات شخص   186  ب
انات األسرة -   186  الب
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م الحالة  -   186  تقد
ا ة: ثان انات نفس   187  ب

ار النفسي  .1   MMPI-2-  187 نتائج االخت
ار النفسي  1.1   MMPI-2-  187 عرض نتائج االخت
ار النفسي  2.1   MMPI-2-  189 تفسیر نتائج االخت

  ار مینسوتا المتعدد األوجه حوصلة نتائج   MMPI-2-   190اخت

اكرة .2 رات ال ة الذ   192  نتائج تطبی تقن
ة 1.2 انات من المقابلة مع الحالة الثان   192  ب

ش 2.2   ان منهاج الع   195  نتائج استب
ة 1.2.2 الد النفس ة الم یلة األسرة ورت   195  تش

رات  2.2.2     197  الذ
  206  األحالم  3.2.2

ة  3.2 ش للحالة الثان ان منهاج الع   209  تفسیر نتائج استب
اكرة و: حوصلة نتائج. 3 رات ال ة الذ   DSM5  215في ضوء  MMPI2تقن
  ص في   DSM5  216معاییر التشخ
  219  الحالة الثالثة  

انات الحالة: أوال   219  ب
ة  - انات شخص   219  ب
انات األسرة -   219  الب
م الحالة  -   219  تقد

ا ة: ثان انات نفس   220  ب
ار النفسي  .1   MMPI-2-  220 نتائج االخت

ار النفسي  1.1   MMPI-2-  220 عرض نتائج االخت
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ار النفسي  2.1   MMPI-2-  222 تفسیر نتائج االخت
  ار مینسوتا المتعدد األوجه حوصلة نتائج   MMPI-2-  223اخت

رات  .2 ة الذ اكرةنتائج تطبی تقن   225  ال
انات من المقابلة مع الحالة الثالثة 1.2   225  ب

یلة األسرة 2.2   ان تش   227  نتائج استب
ة 1.2.2 الد النفس ة الم یلة األسرة ورت   227  تش

رات  2.2.2     229  الذ
  238  األحالم  3.2.2

ش للحالة الثالثة 3.2 ان منهاج الع   240  تفسیر نتائج استب
اكرة و: نتائجحوصلة . 3 رات ال ة الذ   DSM5  246في ضوء  MMPI2تقن
  ص في   DSM5  248معاییر التشخ
    عة   253  الحالة الرا

انات الحالة : أوال   253  ب
ة  - انات شخص   253  ب
انات األسرة -   253  الب
م الحالة  -   253  تقد

ا ة: ثان انات نفس   254  ب
ار النفسي  .1   MMPI-2-  254 نتائج االخت

ار النفسي  1.1   MMPI-2-  254 عرض نتائج االخت
ار النفسي  2.1   MMPI-2-  256 تفسیر نتائج االخت

  ار مینسوتا المتعدد األوجه حوصلة نتائج   MMPI-2-  258اخت

اكرة .2 رات ال ة الذ   259  نتائج تطبی تقن
عة 1.2 انات من المقابلة مع الحالة الرا   259  ب
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ان منهاج  2.2   شنتائج استب   261  الع
ة 1.2.2 الد النفس ة الم یلة األسرة ورت   261  تش

رات  2.2.2     262  الذ
  272  األحالم  3.2.2

عة 3.2 ش للحالة الرا ان منهاج الع   274  تفسیر نتائج استب
اكرة و: حوصلة نتائج. 3 رات ال ة الذ   DSM5  280في ضوء  MMPI2تقن
  ص في   DSM5  281معاییر التشخ

   ة عن التساؤل   286  مناقشة النتائج واإلجا
 291  خاتمة  

  المراجعقائمة 
  المالح

  ملخص الدراسة
  



  داولــــال والجــة األشـمــــــقائ

  

  

  الجداول

ة  01جدول رقم الد النفس ة الم   یوضح خصائص رت
ار    02جدول رقم    للحالة األولى -MMPI-2 یوضح نتائج التحلیل الكمي الخت
ار  03جدول رقم ة -MMPI-2یوضح نتائج التحلیل الكمي الخت   للحالة الثان
  للحالة الثالثة-MMPI-2 ارالتحلیل الكمي الختیوضح نتائج   04جدول رقم
ار  05جدول رقم عة -MMPI-2یوضح نتائج التحلیل الكمي الخت   للحالة الرا

ال   األش
ل رقم  السیر/حدد محددات الشدة   01الش

  
 



  ـــــالحــــــــــمة المـــــــقائ

  

  

 رقم الملح  عنوان الملح 
 01الملح رقم أسئلة ومحاور المقابلة

ما وردت مع الحالة األولى  "فردة"المقابلة  02الملح رقم   
ة المقاب ما وردت مع الحالة الثان "ارةص"لة  03الملح رقم   

ة  ما وردت مع الحالة الثان "أماني"المقابلة  04الملح رقم   
ة  ما وردت مع الحالة الثان "إكرام"المقابلة  05الملح رقم   

یلة األسرة  استمارة تش 06الملح رقم   
"فردة"للحالة األولى   MMPI2 ة ار الصفحة النفس الخت 07الملح رقم   
ة   " ارةص"للحالة الثان MMPI2 ة ار الصفحة النفس الخت 08الملح رقم   
" أماني"الثالثة  للحالة  MMPI2 ة ارال الصفحة النفس خت 09الملح رقم   
عة   "إكرام"للحالة الرا MMPI2 ة ارال الصفحة النفس خت 10الملح رقم   
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ةإ. 1 ال   :الدراسة ش

ة  حظي ات النفس احثین منذ القدمموضوع االضطرا  تكاثرت األخیرة عقودالوفي  .اهتمام ال

حاث و  ن من  ألجل الوصول والعالج النفسي علم النفس المرضي الدراسات في مجال األ م تم مفاه

بداع  ٕ ة الفحص النفسي و  أسالیب مساعدةفهمها وا   .العالجفي عمل

احثاعض  عرف ة االو نه الشذوذ أ علىالالسواء ن یل ة النفس ختالل في توازن البن

ة  ة و  .مما یؤد لعدم القدرة على التكیف مع البیئةللشخص ة مرض ة هي شخص ة الالسو الشخص

) 13-5صص . 2014.وعودبأسماء (م القدرة على التكیف مع المح شاذة تعاني من عد
بیرة فيو  ات  ه  عاني صاحبها من صعو ة مع المح مما یؤد  ع طرقة طب اته  ممارسة ح

  )Martin Sölch.C.2012.p 3(.األخصائي النفساني ألجل الوصول لحل إلىللسعي 

اد  قوم ص الممارس الع استخدام  من خاللالتشخ ة الهامة  استخراج الخصائص النفس

انات  عمل ومعظمهما من األفراد المح(أسالیب مختلفة ألجل جمع الب ه والمؤسسات التي  طین 

التالي توفیر ). فیها، والحاالت، وما إلى ذلك انات، و ة معالجة الب انات في عمل یتم دمج هذه الب

ة أساس جید التخاذ القرارات ص   .التشخ

ص النفسي مختلف الطرق لإذن  التشخ ة جمع المعلومات حول الفرد   أكبر توفیرهو عمل

اناتعدد من  لته،حول المف الب أحداث الطفولة حوص ومش ة و  .خاصة المتعلقة  في عمل

طلب من المفحوص العودة  ا ما  ص النفسي غال قة ألنها المراحل للالتشخ ات  منشأسا االضطرا
ة من عمر الفرد  ونها مرحلة أساس ة و تتكون فیها مجموعة من الخصائص والسمات و النفس

ةو  شه الشخص   . ومنهاج ع

صیوجد العدید من ا ة التشخ ة المساعدة في عمل ف التصنیف ومن أبرزها  .لنماذج التصن

الصحة العاشر اإلحصائي الدولي  یف تقوم نهو تصو  ،ICD-10لألمراض والمشاكل المتعلقة 

ة ه یتم  ،بنشره منظمة الصحة العالم ات على ف تصنیف األمراض واألعراض والعالمات والمسب
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فرات تتكون من  ِ ل ش ا  أما .أرقام 6ش ات المتحدة وفي العالم حال استعمال فقد شاع في الوال

DSM5  ةعد الالذ صار   .مرجع األول في تصنیف األمراض النفس

ة  منذ نشأة الطب النفسي والعلماء یجتهدون في ابتكار ص تساعدهم في أدوات تشخ

طرحها علیهم  ة التي  الت النفس ات والمش م والدقی لالضطرا ص السل وقد . هممفحوصالتشخ

ار  العدید منتوافرت  الها األدوات المتنوعة منها على سبیل المثال االخت مختلف أش ة  ات النفس
ارات التي عرفت انتشارا  أبرزومن  .وأنواعها ار میناالخت سوتا متعدد واسعا عبر العالم نجد اخت

عاد المتعددة إ .MMPI2 األوجه ار یزود األخصائي النفساني صورة عن الجوانب واأل ن هذا االخت

س ا يف ات المفحوص عن المقای ة المفحوص من خالل إجا ة،شخص ننا من رسم  لنفس والتي تم

قة عن مناط  ة دق ة موضوع ة المفحوص فياالضطراب صفحة نفس فید ،شخص ة  ف هذه الك  و

ص أداة للتشخ ار    . االخت

اكرة  اقترحان قد هذه األدوات  وقبل ظهور رات ال ة الذ أداة للتعرف على ألفرد أدلر تقن

انت أو  ة  ة المفحوص، سو طلب من مفحوصه أن. رةمضطأعماق شخص ان  عود  فقد 
سرد أحداث ومواقف حدثت في مراحل الطفولة و  إلىبذاكرته  . قیت مغروسة في ذاكرتهالماضي و

شه المرضي و  اة الفرد ومنهاج ع ش وتكشف لنا أسلوب ح ان هاته األخیرة تفحص منهاج الع إن 

 . لد المفحوص اضطراب ما

ش اة( منهاج الع تو الذات بین  هو نتاج عن تفاعلو ) أسلوب الح عدالبیئة و ل   السنوات ش

وهذا  .یتغیر هو طرقة التعبیر عنهوما  ،إلى حد ما ثابت قىو ،لطفلمن عمر ااألولى  الخمس

ر  ا و ات الذات و نحو السعي تاألسلوب ینمو مع الفرد تدرج ث ٕ لشعور ل خضعالتفوق وا

     .ون التعاإلى الفرد  میلدرجة االجتماعي و 

ش الفردالمرض النفسي عند ألفرد أدلرإن  نقص فادح  عبر عن ، هو اضطراب في منهاج ع

ةفي النزعة  النقص االجتماع هارد أن مشاعر القصور تأتي وقد  .وارتفاع في اإلحساس  شف ب
ز على الذات وهنا  شه الغیر الئ ومتمر ة مع منهاج ع من خالل وجود أهداف غیر الئقة مناس

حدث انخفاض في النزعة تر  ةتفع هاته مشاعر القصور و  . االجتماع
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 (MILLIREN,A et Al .2006. P 354 ) 
ات المساعدة في الفحص هي ومن بین  رات التقن ة الذ اكرةتقن  أندلر ألفرد أأكد  حیث ،ال

حة حدث للطفل في الماضي ارة عن تقارر صح رات هي ع انت حتىو  ،هذه الذ  نتاجإمن  إن 

ال قى بنفس المغز و ف الخ رات ت  .ألفردر أدل. (فحوصلى التعبیر عن هدف المالقدرة عهذه الذ

ل االنفعاالت الكامنة فمن خالل  بإسقاقوم فیها الفرد حیث ) 210ص. 1982/ 1929

ه ومجموع المشاعر التي عاشها تجا انات الفرد خاصة عن ماض ع جمع ب اكرة نستط رات ال ه الذ

ش نمو في المواقف وخاصة  رة  هذا األخیر الذ .تهشخصیمنهاج ع ل في المراحل الم یتش

ه إدراكات الفرد عن المح وخاصة  سو ، األسرةوتتكون ف اة في مختلف  نع لفرد من اجوانب الح

اتهو ومشاعره عالقاته  اته وحتى ردات فعله وتحر وفي  Pp194-198).P. (Peluso .2006  .سلو

اكرة اعتمدنتفسی رات ال لنا للذ الرك وموساك ود بتروجهمن ىا علرنا وتأو   .ة آرثر 

اكرة للوصول في هاته الدراسة ل سوف نسعى رات ال ة الذ نتائج  إلىفحص مد قدرة تقن

ذا مد  MMPI2تقارة مع النتائج التي تصلها إحد األدوات األخر وهي م مع  انسجامهاو

ص الوا   :لتاليا ؤلمن هنا نطرح التساو   . DSM5رد فيمعاییر التشخ

رات - ة هل للذ اكرة فعال ص  ال ة في تشخ ات النفس   ؟عض االضطرا

ف اإلجرائي لمصطلحات الدراسة .2   :التعر

اكرة 1.2 ات ال ر ة حداثأ سردها المفحوص على أنهامحددة قصة : الذ ق جرت في الماضي  حق

اته ر من ح ا ،الطفولي الم ةسواء  انت محرفة أو وهم ة أو    .نت هذه القصة واقع

ش 2.2 ه في  :منهاج الع حدد أسلو ه الفرد، وهو الذ  ش  ع هو القانون الدینامي الذ 

اكرة واألحالم رات ال ال تعبیراته، مثل الذ افة أش تجلى في  یر والسلوك، و   .االنفعال والتف

ة  وه: النفسي االضطراب 3.2 لظهر ت ة الفرد،مستو شخص علىاختالالت نفس  في ش
ن تحدید .أعراض ومؤشرات دالة على نوع من االضطراب النفسي م ة نوع و ه من خالل عمل

صالفحص و  ة المعتمدةالتشخ ف   .، بناء على المعاییر التصن
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ص 4.2 ة  :التشخ عاني منه المفحوصذتحدید نوع االضطراب النفسي الهو عمل من خالل   
من خالل  .تفسیر هذا االضطراب المشخصو  ،األعراض الموجودة لد الحالة استخراج مجموع

ة للحالة المدروسة ة فحص منهج   .عمل

 :الدراسة هدافأ .3

  ة التحلیلمد تهدف هاته الدراسة للتعرف على اكرة في عمل رات ال ة الذ  فعال

ةو  ات النفس ص االضطرا   .التفسیر وتشخ

 اكرة ومد تقارب بین النتائج المتوص رات ال   .MMPI2ل إلیها من خالل الذ

  مد انسجام النتائج معDSM5  . 

ةأ. 4   :الدراسة هم

م التراث النظر  مساهمة في هذه الدراسة اد  لجامفي التدع من خالل التعرف الع

م نظرة علم النفس الفرد مفاه ال  ة التي تقدمها بإیجاز المفصل قل اد ، خالفا للعروض االعت

   .دشدی

م والتعرف بإحد أهم األدوات  مساهمة أخر تتمثل في تقد ما یتضمن الجانب المنهجي 

ة في علم النفس الفرد اكرة، وهي أداة الفحص رات ال ثیراغیر  وهي الذ وغیر شائعة  معروفة 

ة في الجزائ االستعمال اد ة، في حدود علمنارفي الممارسة الع ة أو العالج حث عتبر ت. ، سواء ال

ملة لهاته دراسة  ص م اكرةلدراسات التي تطرقت للتشخ رات ال   .النفسي عن طر الذ

قة ةدراس. 5   :سا

فمان : دراسة عنوانهارولدفردمان جوزف وش اكرة ل: ، الموسومة  رات ال لفصامیین الذ

  .1962واالكتئابیین سنة 

 ع اكرة رات الفصامي و هو المنهج اإلحصائي دراسة مقارنة بین ذ :المنهج المت رات ال الذ
تئب اكرة. للشخص الم رات ال عة هي الذ   . واألداة المت
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 ة التطبی ونة منعلى عینة عددها التطبی  تم :ف   10ة واكتئابحالة  20(حالة  30 م
احث استعمل .)ةفصامحاالت  في علم النفس مختصین الغیر  من الفاحصینمجموعة  ال

رفحص  لفهم اكرة الذ حث ات ال ة والحاالت لحاالت ال والتعرف على الحاالت االكتئاب

اكرة راتهم ال ة من خالل ذ رات . الفصام مجموعة الخصائص الممیزة للذ وقد زودهم 

اكرة لكال     .االضطرابینال

 ص التعرف على  إلىتهدف  :الهدف من الدراسة قدرة اإلنسان العاد على استخدام التشخ

اكرة الفارقي من رات ال   .خالل  الذ

 ن التعرف على االكتئابي وعلى  إلىتوصل  :النتیجة المتوصل إلیها م النتیجة أنه 

اكرة راتهم ال ص  أن، و الفصامي من خالل ذ اكرة وحدها قادرة على تشخ رات ال الذ

ة ات النفس   .االضطرا

على التمییز ادرن ق غیر المتخصصین في علم النفساألشخاص  أنأوضحت النتیجة 

ل موثوق و  ح بین مرضى االكتئاب و على اش خصائص الأساس  علىالفصام لنحو الصح

رات لالمقترحة  اكرة لذ وهذا ما قادهم إلى  .مع اختصار جد وجیز للوقتلكل اضطراب، ال

ص والتمییز بین االإلا أن استنتاج ان التشخ ات م ة ضطرا اكرةالنفس رات ال   .من خالل الذ

  

  

 



 

  
   ظريــانب الاجل
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  :تمهید

ة مجاال  األخیرة اآلونةفي  ات النفس اة الفرد لعدة اكتسحت االضطرا اببیرا في ح من و  أس

ة التي تجعل من الف ات ات الح ثرة المتطل ة بینها تنوع أسالیب و الت النفس رد أكثر عرضة للمش

ات المختلفة، حث فهناك نوعین من األفراد نوع ی واالضطرا تكیف معها و ات و تحمل االضطرا

قة و آنوع و عن الحلول لحلها  ذا نرجع للمراحل السا ة هشة وه متاز ببن هي مراحل خر الذ 

ة یتطور الفرد و المرحلة الطفولة التي تساعد على النمو النفسي للفرد ففي هذه  عاد شخص تنمو أ

  .مما یجعلها تتكون وتحدد معالمها
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حث األول ة - الم ات النفس   :مفهوم االضطرا

خ .1 ة عبر التار ة والعقل ات النفس   : االضطرا

ات إن تارخ    ة یوضح لنا التطور والتقدم الذ الح هذا العلم االضطرا ة والعقل النفس

ة حیث  أن االضطرا، طرة من أرواح خبیثة، وعمل من أعمال ات النفس ة شرا مستطیرا، وس والعقل

طان أنها حدثت نتیجة لسخ اآللهة، أو إذا تم ، الش أنها من صنع قو خارقة أوجدتها، ف و

ون االشفاء منها وزالت اء  لبرء منها نتیجة لرضا تلك اآللهة،، فإنما  حرقون أح ان المرضى  و

انا بهذه األرواح الشررةرا لتلوثهم في الشوارع، نظ ان ینظر إلیهم أح أنهم أناس مغضوب علیهم ، ف

ان ینظر إلیهم بوصفهم أناسا منبوذین ومسخوطینمن اآللهة قتلون . ، أو  انوا  ثیرا ما  ولهذا ف

ستهمتخلصا  اطین التي تل انو أما المحظوظین منهم ،منهم ومن الش ابدون حاالت ، ممن  ا 

انت، فالجنون أخف وطأة ة أنهم  ة ومن مظاهر تلك الرعا الرعا حاطون  علیهم  توضع انوا 

أكالیل الغا شة، وتزن هاماتهم  سة المزر   )14 -13ص ص .1998.عبد العلي الجسماني.(راألل

الد   -ثم  جاء أبو قرا  حتو : وقال -في القرن الخامس قبل الم ن معلوما أن المخ   ل

، ومن جهة للذة، واالنشراح، والمرح، والمیل إلى اللهو، من جهةعلى مناط محددة هي مواطن ا

انا  سبب ما یتعرض له الدماغ أح حتو على ما هناك من حزن، وأسى، وأسف وأنه  ، فإنه  أخر

عض الناس فرائس في شراك الجنون  قع  انمن إعطاب،  من  ، وما یتعرض له اإلنسان، والهذ

صیب الدماغ من خلل، ومرنهاو مؤثرات ومخاوف تؤرقه لیل  ل ذلك هو ما    .صدر 

سبب صدمة معینة في ومن مالحظات أبوقرا قوله حصل  ، مثال إن أ عطب أو خلل 

قعحد نصفي الدماغأ الناس  ، یؤد بدوره إلى حدوث تشنجات في الجانب اآلخر من الجسم لذلك 

ان   .فرائس الجنون والهذ

  :بوقرا أنما الجسم إلى أرعة هيوقد قسم أ 

  .المزاج الدمو  – 1

  .المزاج البلغمي – 2
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  .المزاج الصفراو  – 3

  ) 16 -13ص  ص. 1998.عبد العلي الجسماني(.المزاج السوداو  – 4

اطا   ة  وأضاف أبوقرا أن خصائص هذه األمزجة ترت ارت ع ل من البیئة الطب قا  - وث

تأثیر العوامل  –أ المناخ الجغرافي ةو حثیثة في معالجة محاوالت  ضاوقام أ .االجتماع

ات  ةاالضطرا استخدام أسلوب العالج  ،العقل عالج حاالت اإلدمان على الكحول، أوصى  فقام 

نفر منهاالتنفیر من خالل إحداث حالة من التقزز عند الم ، وذلك رض لیبتعد عن الكحول و

سالبإعطاء المدمن جرعات من مادة مرة مقززة  أو عن طر ف ٕ رهصده وا ، ة دمه وهو في حالة س

ره الما ذلك  ر و ما یتعاطاه من شراب مس سیل فیرت في ذهنه منظر دمه  دة التي لیر دمه 

عض . أدمنها قترح عالجا ل ان  غیروا أماكنهم المضطرینو أن  ا  ا ونفس ان من عقل ، فتغییر الم

رات المؤ  غیر من الذ   .ومهلمة، فینسى المرض آالمه وهمشأنه أن 

ة إلى ان   مة وتدهورهاأد سقو اإلمبراطورة الرومان ما في حطا في العلوم القد ، والس

ه االنتكاس والوهنالطب الذ أص انت العصور. ا ، حیث تم الوسطى في أورا فترة ظالم حالك و

ا ا عاد العلوم إلى زوا سبب التعصب الدیني آنذاكفیها إ سبب ما تعرضت له. إلهمال   ولكن 

ة، من حروب طاحنة، ومن قح وجدب، ودمارحینذاك المراكز الث ة الرومان ل ذلك روتدمی قاف  ،

ود العلم أد إلى ضة قلة من الجهلة الذین ، وانتشار الظالم، وتفشى الجهلر ، فصار الطب في ق

الزندقةانوا ال یتورعون عن اتهام أ معترض ع ة في الطب تلك،  ال ثم ، ومن لى أسالیبهم ال

  .تعرضه إلى أفظع أنواع العقاب

صا   ة تصیب من  ات العقل سبب مس من ان االعتقاد السائد آنذاك أن االضطرا ب بها 

طه طان یتخ ، أو أنها تنشأ نتیجة تعرض المرء للسحر األسود، أو التعرض لألرواح الشررة  الش

من في وجوب تعذیب المرضىوأن الشفاء من ذل له    .ك 

ع عشرقرن ومن ال ان الطب یخطو نحو مزد من الثالث حتى القرن الرا ، وفي الشرق، 

ثیرا من العلماء األوریین قد نجوا  اتهم من بلدانهماالرتقاء، وأن  ان یتهدد ح إلى  وائفلج، مما 
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الد فارس ، و حر المتوس ة األخر ، وفبلدان حوض ال ات العر عض المحم عبد العلي .(ي 

  )17ص . 1998.الجسماني

ة تقدما سرعا وملحو    ة والعلوم الطب ع وفي هذه . ظاوفي عصر النهضة حققت العلوم الطب

عد ینظر إلى المصابین لطب طرقها إلى االنتعاش من جدیداألثناء وجدت آراء أبوقرا في ا ، فلم 

ات  ستهم فأفسدتهم، أال أاالضطرا أن بهم أرواحا شررة تل ة  انوا  المضطرینن هؤالء العقل

حتجزون عادة مع عتاة المجرمینموضع مالمة انوا    .، و

ة، والتطور في العالج  وعندما بدأت النظرة وظهر  -في أوائل القرن التاسع عشر-اإلنسان

  ...في األف علماء وهبوا أنفسهم لخدمة وتقدم هذا العلم 

ا عامة   عانون من  19، وفي فرنسا خاصة القرن وفي أورو تطورت االتجاهات نحو من 

بیرا النفسي أو االضطراب فضل حملة جدیدة حمالعقلي تطورا  ل لواءها الطبیب الفرنسي ، وذلك 

عده تلمیذه  "فیلیب بینیل" رول"ومن  و العالج، : (الذ رفع في الطب النفسي شعار" أس أسعفوهم 

الصدقات المتبوعة  أ ،)اإلزعاجال  حتاجون فعال ومنذ ذلك بدأ الناس ینظرون إلیهم  نهم أشخاص 

انو إلى عالج ل السجون التي  عالجون ، وعند ذاك تم تحو ات فیها  حتجزون، إلى مستشف   .ا فیها 

المستفحل لد المرض  ان الطبیب النفساني بیل قد وصف الشلل)  1822( في عام 

قا أو وصفا دق رول  و ات ل محاولة لتصنیف ، وقام أس ةاالضطرا وعرف خصائص  ،النفس

ة الدال وس،أمراض األوهام والهال ة العالمات الجسم ة على مد تدهور الحاالت وأكد على أهم

ة رالعقل ضا ، وذ ة تحق منها هو أ صات طب يتشخ ادوفس ل من د ي دور  ، وأكد  والینس

ة في تسرع نشوء الذهانات والتس عض األفرادالعوامل البیئ  أنور(.بب في وجودها لد 

  )8- 7ص  ص. 2006.البنا

انت هناك مثل تلك الم   ، ومنها مارسات سارة المفعول وسائدةوفي القرن التاسع عشر 

بیرة :مثال سرعة  ر  غزارة والتدو ارد فوق رأس المرض وجسمه، والفصد إلسالة الدم  صب الماء ال

صا لهذا امأفي    .الغرضكن خاصة أعدت خص
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الجهاز    حوث الخاصة  ة القرن التاسع عشر طرأ تقدم ملحو في مجال ال وفي نها

ة في أنحاء  ل ذلك أفضى إلى اكتشاف. عرفة وظائفهالعصبي وتشرحه وم الوظائف الحر

اساتمتفرقة من أنسجة الجسم، وأد إلى التعرف على  ة من  االنع الحاصلة في الجملة العصب

ان ه.الجسم اء في میدان الحتى  اناك أط ي من روس ، الذ قسم طب النفسي أمثال بلنس

ات  ةاالضطرا ة إلى أمراض عصب ة العقل ات عقل ي الذ أدخل موضوع واضطرا اندنس ، و

ةالتحلیل الفسیول ات العقل ص االضطرا عض وجي في تشخ ورساكوف الذ اكتشف  ، و

ات  ة االضطرا الذهان العصبيالعقل ة  ، وهذا النوع من الذهان ینجم عادة من المتعدد والنفس

ح هذا  دمانها، حتى أن أص ٕ ا االضطرابتعاطي الكحول وا ورساكوف(سمعرف  نجاز و  .)ذهان  ٕ ا

ورساكوف، ذلك هو التمییز بین نوعین من الضعف العقلي  الضعف (أخر تحق على ید 

، والضعف العقلي الطار الناجم عن أحداث الب مختلفالعقلي الوالد ) أعراضها وعوارضها یئة 

ین ذهان الهوس االكتئابي(ومیز بین  ، و ل هذه التطورات قد رسخت ) الضعف العقلي الوالد و

ان هناك من  ربلن، إذ أنه عزز ما  انتها الجهود التي قام بها الطبیب النفساني األلماني  م

ة وأكد علیهاتصن ن التصدفات لألمراض العقل م یف  ین  لمعالجتها للتخفیف مما یتعرض  ، و

الته ثیر من الناس في أنحاء العالملو   .ا 

افلوف   ارزة في مجال الطب النفسي هو مبدأ  انزمات  ومن اإلسهامات ال الم المتعل 

ل نشا ة التي تحصل على ش ، والذ ترتب على  فعال  في الجهاز العصبي األعلىالفسیولوج

ة دة بین االضطرا هذا المبدأ وجود عالقة مرض ة واالمؤ ةات العقل أنور .(ختالالت العصب

  ) 11- 7ص  ص. 2006.البنا

اق التارخي للطب النفسيونحن    ر المدرسة ، فال بد من الصدد الس تعرج على ذ

ة د د والذالفرو ة، والمشاهدات  ، ومؤسسها سیجموند فرو استمد نظرته من خبراته الذات

ة ات الشعورة ، وأما الاإلكلین شرة وأفصح عن العمل اهب النفس ال لثام عن الكثیر من غ

اب الة، وفسر األحالموالالشعور  ة، وقد حلل األس ة والعقل ة لألمراض النفس س ، وأعطى تفسیرا رئ

ة لهذه  ة المسب انیزمات الداخل اتواضحا للم   .االضطرا
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أنها ت ة  ات العقل ال االضطرا ل من أش ل ش ن تطلعات عز إلى صراعات بیفسرت 

وافي الالشعور اء ونزوات الشعور و ه وتتكتل غرائز عم ، فهي تعتبر الالشعور مستودعا تتراكم ف

ةهوج قة التي تظنها هذه المدرسة فطرة، وتراف ، وهي الطااء تنبث من مصدر الطاقة الجنس

اة اإلنسان اته، فمسیرة ح ع نشاطاته طول ح م في جم طر تتح اة ، لذلك فهي تس حتى على الح

ة للفرد ة، حسب اعتقاد المدرسة الفر االجتماع د   . و

د هذه، قد طرأت علیها    الغیر أن وجهة نظر فرو ، فیونج مثال وأدلر أجراها یونج تتبد

عد وخالفه الرأ الذ افترق  ما  د ف ، أسس مدرسة علم النفس التحلیلي ذهب إلى أن عن فرو

ه ع سلوك اإلنسان من عل ه وته م ف ةتتح ة ذات ة، وعوامل فرد ، في حین أن العصاب وامل جمع

عز إلى انفصام في ا ةعند الفرد  ات النفس م تكامل قوة ، وأنه ینشأ نتیجة لعدلعالقة بین هذه العمل

  .اإلرادة عند اإلنسان

د عن وتخف   ة(فا من الغلو في نظرة فرو ة الشاملة الكل دیون جاء الف) الجنس الجدد  رو

فان وغیرهم آخرون و وس ، وفروم،هورني(ومنهم  ة  ورأوا ) ل ة والثقاف فأكدوا دور المؤثرات االجتماع

ات تتسبب في نشوء  أنها هي التي ةاالضطرا الثقافة على تنشئة ، لكنهم قصروا دور العصاب

أنهم أرادوا إبراز مفعول الثقافة الطفل وتریته عینهاوتأثیره على مرحلة ، ف ة  بد العلي ع(.ترو

  ) 28 -  27ص  ص. 1998.الجسماني 

س، ودنبر، المدرسة النفس ولقد   ل من الكسندر، وفا ةو تزعم  ، هذه المدرسة التي تبنت جسم

ما نجم بین اآلراء من تفاوت، ففي ا ة ف ق ة توف اع هذه المدرسةرؤ حث أت ، على لوقت الذ 

ة، وجسدراسة ال ةفرد بوصفه وحدة نفس ة م حذرون من االعتماد على األسالیب المعمل ، و

هالمخ الغا ف ة على نطاق تبرة اعتمادا م اد المثال نون إلى استخدام الم ، فإنهم في الغالب یر

ة  من وراء الظواهر السلو حث ما وراء الشعور وما  واسع في مجال علم النفي المتعم الذ ی

ات التإ( اختصار یتحرون معط ةحلیل النفسي نهم  ما تلك مضافا إلیها الحقائ الفسیولوج ، والس

حاثه في هذا الشأن افلوف وما تمخضت عنها أ   .)الحقائ التي جاء بها 
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ذل   ة و رتشمر المدرسة الجبل ة–ك تزعم  ة والذ یر أن  –الوراث ن ات التكو االضطرا

ة تنشأ أساسا نت ن الجبلي لجسم اإلنسان، النفس وأن لكل فرد سمات، تبدو ظاهرة في یجة للتكو

ه سمح لسلو سمة مرض عقلي معین، مما  ه  ض وآخر ، وأن الفرق بین شخص مر نا ألن نسم

مي فق معنى أن أ مرض نفسي إنما ینم عن تفاقم في اسو إنما هو فرق  لكم الذ مصدره ، 

ة   .    العاهات الوالد

انات مماثلة عن   استقرائنا –اقع والعري إال أننا نتوقع من الو  وعلى الرغم من عدم توافر ب

ةتزاید انتشار وخطورة  –لظروفنا ات النفس انت تقل عنها في المجتمعاتهذه االضطرا ن  ٕ التي  ، وا

ة قتنا في التقدم والمدن   .س

اق تارخ الطب النفسي وما   اء دمنا في س عض األط ، یجب التأكید هنا على أن 

ة في علم النفالنفسانیین قد تأثروا  ، وتقول هذه المدرسة أن موضوع علم النفس سالمدرسة الوجود

ز التحلیل النفسيهو محتو الشعور ومنهج دراسته هو  ر طان، و ، حسب رأ هذه المدرسة االست

ة الشعورةعلى األفعال الق ة والظواهر السلو   .صد

اینت ف   م في میدان الطب النفسي قد ت ثیرا ، فمنها ما إن ما طرأ من مفاه د ما بینها  یؤ

افلوف، ، على الجانب المثاليما رأینا م  مفاه أخذ  ، ومنها ما  ن الماد ا عن الر ح جان ش ، و

ة د عول على النزعة الفرو ص  ص. 2006. البنا رأنو (.ها ما یناهض هذا االتجاه أو ذاك ، ومنو

11-14 (  

ة .2 ة والعقل ات النفس ف االضطرا   : تعر

أنه االضطرابنعرف    مه " :النفسي  یر اإلنسان أو مشاعره أو ح ة تصیب تف حالة نفس

ه وتصرفاته إلى حد ت اء أو سلو ة هذا اإلنسانعلى األش ، ومعالجته في ستدعي التدخل لرعا

  ".، أو مصلحة اآلخرن من حولهسبیل مصلحته الخاصة

ل عام، نقول بوجود    ش ان هنا االضطرابو عض األمور مثل النفسي إذا  ك تغیر في 

یره ومشاعره اته سلوك اإلنسان أو تف ا في مجر ح ، أو التسبب في اإلزعاج لدرجة تؤثر سلب
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أنها مجال . أو لغیره ممن حولهالشدید له  ة و ومن األمور المساعدة هنا أن نتصور الصحة النفس

متد عین االاألكید االضطراببین الصحة التامة و  واسع  صعب جدا التحدید ، آخذین  ار أنه  عت

ة لتبدأ الحالة  ة المضطرةالدقی للنقطة التي تنتهي عندها الحالة الصح وقد یتفاوت  .غیر السو

ین هذین القطبی. رعلى هذا المجال بین الصحة والمرض، من وقت آلخوضع اإلنسان  ن نجد و

عض حاالت القل ون فیها  ، حیث  لتي ، والخفیفأو االكتئاب ا، هناك منطقة مبهمة في الوس

ة غیر  حالة"، أو أنها "االضطراب"قد یختلف الناس في تسمیتها  ة في ظروف صع ع طب

ة ع ة والتي قد تكون ردات فعل الت التي تقع في المنطقة المبهمةومن الحا". طب ، الحاالت العاطف

عض ال عد عملحوادث، مثل الحزن عقب وفاة قربمتوقعة  ل ئصال ة است، أو األسى 

ة   )13-12ص  ص. 2006.البنا أنور(.جراح

 ومن األمور التي قد تصیب اإلنسان لحد ما، دون أن تعتبر عالمة لمرض نفسي معین  

عضها مجتمعة إلى أن ه شیر  ان  ن  ٕ حتاج للمساعدة هيوا   :ذا اإلنسان قد 

ا و تغیر في الش*  عتبر عاد ا عقب خص لمدة أطول مما  ع   .حدثت لهحادثة مفجعة طب

ل شدید*  ش ه أو عالقاته  ا له معاناة ، أو طتغیر في مشاعر اإلنسان، أو سلو ل األمد مسب و
  .وألما

ة في تعلیلها و *  اإلنسان مشاعر غیر معتادة یجد صعو أو یجد ، أو فهمها تفسیرهاعندما تمر 
ة في شرحها لآلخرن   .صعو

ا أو معاناة اآلخ*  حدث اضطرا   .رن الذین حولهتغیر في اإلنسان 

ة *  ع ات في إقامة عالقات طب   .مع اآلخرن، وفي االستمرار فیهاصعو

صعب رطه، أو فهمه تغیر*    .في ضوء األحداث الجارة من حوله ،في اإلنسان 

ان   ذا  ٕ عي"من العسیر أن نحدد ما هو  وا ة " الطب ع الفصل بین الصحة النفس لنستط

ة لشخص معین ف االضطرابو  النس عي   االضطرابالنفسي، فالنقطة الهامة أن نعرف ما هو طب

ة"النفسي یتبد من خالل تغیر في هذه الحالة  ع قة" الطب ظهر اختالف عن حالته السا ، والتي ف
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ل مناسب إلى حال ش فا معها و یران متك ح فیها نوع معین من التف ، أو المشاعر، أو ة أص

طر السلوك  ةس ل صفة  اته  طغى على ح  ص. 2006.البنا أنور(.، فاقدا بذلك توازنه السابو

  )15-13ص 

مفهوم  عتقدون مطلقا  النفسي، وال یرون أن مظاهر  االضطرابوهناك قلة من الناس ال 

عض الناس في  ،"االضطراب"اضطراب المصابین عالمات  نما هي أسالیب متوقعة لسلوك  ٕ وا

ش َ د .ةصراعهم مع ظروف مع ون في جوهرة ن أن نخوض في هذو ا"ا األمر الذ قد  ، "لفظ

حتاجون معها ة  عض الظروف لتغیرات نفس عض الناس یتعرضون وفي  ة  نقول أن  للرعا

عض ، حلسالمتهم وسالمة اآلخرن" المعالجة"و سمها ال ا"تى ولم   .2006.البنا أنور(."مرضا نفس

  )20 - 15ص ص

ة أنواع .3 ة والعقل ات النفس   :االضطرا

  :العصاب  . أ

ف العصاب )1  : تعر

ة تجعل الفرد غیر متواف مع نفسه أو االضطراب إن ة داخل صراعات نفس  النفسي یتمیز 

ة ،مع المجتمع اته االنفعال سرعة ، وتجعله یبدو على درجة ملحوظة من االضطراب في ح فیتمیز 

اناً  اج أح النقص  ،أو الخوف الشدید والشك والغیرة ،اله االضطهاد أو الشعور  أو الشعور 

ون غیر متواف مع  ًا ما  الذنب إلى غیر ذلك من األعراض، المرض النفسي فغال والشعور 

ته في الصراع مع نفسه أو مع المجتمع بیرًا من طاقته وحیو ستنفذ قدرًا  ولذلك فأنه یبدو  ،نفسه و

اً  اً  مجهدًا نفس ما أن  ،وجسم ذل الجهد  توازنه یختل في األزمات عاجزًا عن المثابرة واإلنتاج و

طرة على والشدائد العنف الشدید واالحتكاك والنزوع إلى الس ة تتصف أما  ، وصالته االجتماع

االنزواء الشدید ،الغیر ه ،أو  ة في استدرار العطف عل الغة في طلب معونة الغیر ،أو الرغ  أو الم

  ) 8-6ص ص .2006.دمحم ناصر(.د علیهمواالعتما



 الفصل الثاين 

ت النفسیة وشخیصها   ضطرا
 

 

 

18 

ة نفسي  على أنه :عرف العصابُ  في دینامي انفعالي في الشخص المنشأ اضطراب وظ

ة األعصاب. ظهر في األعراض العصاب س له عالقة  ال یتضمن أ نوع من  ، وهوول

 )33ص  2006.السامرانينبیهة .(و الفسیولوجي في الجهاز العصبياالضطراب التشرحي أ

ات التي یتعرض لها  على : greenعرفهما  غلب شخ أمجموعة من االضطرا ص 

ع االنفعالي و  یر الفرد مما یؤثر على حعلیها الطا اة اته و القلقي من دون اضطراب في التف ح

هعائلته و  طین    ) 113ص . 2014.علي صالح.(المح

  حیث أن المرض العصبي اضطراب :العصبيالنفسي والمرض وهناك فرق بین العصاب

صیب الجهاز   . العصبي مثل الشلل النصفي والصرع جسمي ینشأ عن تلف عضو 

  : أعراض العصاب  )2

  :مایلياألعراض العامة للعصاب  تشمل

عدم األمنالقل الظاهر أو  – 1 الغالخفي والخوف والشعور  ة والتوتر والم ة في ، وزادة الحساس

ةردود األفعال  اه السلو ، وعدم النضج االنفعالي واالعتماد على اآلخرن ومحاولة جذب انت

ة الطفاآلخرن واال ة في مواقف اإلو ستجا ال عدم السعادة والحزن واالكتئاب، والشعو ح   .ر 

طةاض – 2 س یر والفهم بدرجة  في الكامل ونقص طراب التف ، وعدم القدرة على األداء الوظ

م القدرة على ، ومن ثم عداستغالل الطاقات إلى الحد األقصىرة على االنجاز وعدم القد

اة   .تحقی أهداف الح

ة والسلوك ذو الدافع  – 3 ة واألسالیب التوافق الجمود والسلوك التكرار وقصور الحیل الدفاع

  .الالشعور 

ة واضطراب العالقات ال – 4 ز حول الذات واألنان ةالتمر ة واالجتماع   .شخص

ات ا – 5 ة المنشأعض االضطرا ة نفس ة المصاح   )86ص  .2006.نور البناأ.(لجسم
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من في المدة والحدة و العصاب والشخص العاد اال أعراضبین  فرق  أهمو  الشدة ختالف 

ن أید أالنفسي ففي رأ التحلیل  ،مزمنةحادة و عراض التي تظهر على المرض تكون مستمرة و واأل

ة وجود النز  ل فرد و عة العصاب ة في  ام  إذا إالال تعتبر الحالة مرضا النفس عجز الفرد عن الق

ة على الوجه األمطالب  اة الیوم م.(كملالح  ) 164ص . 2012.السید إبراه

ةسمات  )3 ة العصاب   :الشخص

ل خطر العصابي ال اة ذوقا فهو ال غیر أنه ال خرن،على اآل أوعلى نفسه  ش  یجد للح

اته بل  ش ح ه من توترات وصراعات غیر محسوسة  ،ابدهاع عان قوذلك لكثرة ما بهذه  بتر وما 

مة الناس وألن طاقاته وجهود ،الصراعات من مشاعر أل ة  ب في التنصَّ ه ثم عالقاته االجتماع

ة یجد في بلوغها العادة فقد الشعور  إن ،على أهداف واقع فهو یدرك  ،واإلدراكالعصابي ال

ة دون االضطراب الذ  اته الیوم قوم بواج لة لكي  حاول التكیف والتواف مع المش عاني منه و

ة الطفولة . خرناآلتعرض نفسه الستهزاء  أنان عدم النضج االنفعالي حیث یتمیز  یتسم العصابي 

النفس وشخ وغضبها انفعالها صیته تطغى علیها عواطف الطفولة و ومن سماته ضعف الثقة 

ة أنماطهاو  ة لمواقف هوف ،السلو موقف النقد  شخص جعلته خبرات الطفولة شدیدة الحساس معینة 

ا أو ة اإلح   ) 38-36ص ص.1999.عبد الرحمان الوافي(.وهو شخص شدید الحساس

ات  )4   : ةالعصابنماذج من االضطرا

  : إلىالعصاب النفسي سوف نتطرق  أهممن بین 

 ا .والأ   : الهستیر

ا )1 ف الهستیر   :تعر

لمة هوستیرا و لمة إغرقالهستیرا  مة تعني ة مشتقة لفظا من  ة القد الیونان الرحم هي 

ان االعتقاد السائد و  صیب النساء آنذاكالشائع حیث  سبب  هو أن الهستیرا مرض موقوف بل 

اضات عضلة في الرحم   )43ص .1999.بد الرحمان الوافيع.(انق

اتهي احد اال ة ال ضطرا ور و  أكثر اإلناثتي تصیب النفس فهي ،خاصة صغار السن من الذ

ا وتفسیر ذلك یرجع  أفرادمنتشرة لد  قات الدن  یجیدون التعبیر حابها الهذه المجتمعات أص أنالط
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اجاتهموعن  ،عن أنفسهم او  احت حقوقهم ورغ ة  س لدیهم القدرة عن المطال تهم وتنقسم الهستیرا ل

ة  :نوعین إلى ل ةهستیرا و هستیرا تحو الدعبد المنعم (.انشقاق  ) 88ص . 2004.الم

ا أعراض )2   :الهستیر

ة یؤد  ال التحلل في الشخص ل من أش الدافع للصراع العقلي  إلىظهر على الهستیر ش

  :إلىم أعراض الهستیرا سلكبت وتنقوا

 ة اتتتمثل في  :أعراض جسم ة اضطرا الم آ ،واختالج في التنفس ،في الهضم وفقدان الشه

طن و    .انتفاخهاال

 ة اض العضالتإذ تظهر على الهستیر تقلصات و  :أعراض حر   .انق

 ة ة التي ال :أعراض حس ة الخدر والتنمیل أو شدة الحساس عة التشرح  تتماشى مع الطب

حاء   .وهي خاضعة لإل

 ة التجوال اللیلي فيو  :أعراض عقل حالة النوم أ التجوال النومي  التي تظهر على الهستیر 

ة تحدث أثناء النوم وهي قصیرة والتوجه نحو هدف إیجاو  بي المقصود منه هو مغامرة هرو

ضا أو  اآمثل تعو ة  ،منا نفس ات الهستیرة وحاالت الغیبو ة و  األحالمو والنو الهستیرة الدرام

ة  و والشطح ة المغامرات العقل ه من عمل الى شيء ال عالقة التي یترك فیها ماهات الذهن و ف

الظ ه   ) 113ص . 2007.نبیهة السامر .( اهر وسرعان ماینساه عقب حدوثهاله ف

ة  األعراضتغییر  ما أن مرض الهستیرا له على حاءالمرض فإذا قال له الطبیب  ،اإل

ا منى  سر المعالج أن الشلل الذ أصاب یده ال صیب یده ال فنجد المرض  ،ن من المفترض أن 

ع تحرك ی ستط سر ال  الد(.ده ال   )90ص. 2004.عبد المنعم الم

ة )3 ة الهستیر   :سمات الشخص

ة الزائدة - ة والحساس حاء ،العاطف ة الشدیدة لإل حب المجاملة والمساواة  ،المسایرة ،القابل

ة المشاعر و  ،السذاجةتقلب المزاج و  ،االنفعالي عدم النضج النفسي االعتماد على سطح

 .على الكبت األساسيواالعتماد  ،اآلخرن
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ز حول الذات و  - ةالتمر اه و  األنان النفسحب الظهو  ،اآلخرنلفت انت  ر واالعتزاز 

انا، واالستعراض سا وأح ة، و االن ل وعدم  ،االجتماع اداالستقرار والتو الشعور و  واالنق

 .النقص

الغة و  - ل و الم الاالتهو التكلف تعراض و التمثیل واالس إلى األقربوالسلوك  ،الستغراق في الخ

 .جعدم النضاالندفاع و و 

دفاع أولي واالستعداد لتكثیف االنفعاالت و  - لها االعتماد على الكبت  أعراض  إلىتحو

م في االنفعاالت ة، وعدم التح م(.جسم  )83-82ص ص .2010.صیخان إبراه

ا )4   : أنواع الهستیر

 ة ا التحول   :الهستیر

حدوث  ة   اضطرابتتمیز  ة حساس ف ة أو وظ انت حر فة الجهاز العصبي سواء  في وظ

صاب المر افقد  ل ا أو  ان نصف الشلل سواء  ذلك ، و أو شلال في أحد أعضاء جسمه ،ض 

ة للجسد أو الوجه و حدوث حالقدرة على الكالم و  ات ال إراد الحرقان ر اإلحساس مثل الشعور 

فة  فقد وظ انا  صر  إحدوأح السمع أو ال   .إلخ.....حواسه 

ا ما تكون هذه  الشلل الهستیر قد ینتج عندما  األعراضغال ة داخلي  نتیجة لصراع نفس

ة تجعله في صراع متمثال فيلضغو  اإلنسانیتعرض  ستخدم یده للدفاع عن نفسه أم :  نفس هل 

عتبر  ،یتعرض العتداء أو إهانةال عندما  لةفالشلل  عتقد أن أل ،حال للمش ن المرض الهستیر 

التعاطف مع مرضه عندما  شعر  ه س الذنبالمعتد عل حس    .یجده في تلك الحالة وس

أنها متغیرة أ التت ل  میز أعراض هذا النوع من الهستیرا  الطرقة نفسها عند  تحدث 

صاب الم انا  انا تتغیر حالة فأح شلل نصفي وأح حس بتشنجا األعراضرض  انا فقدان ف ت وأح

  .إلخ.....الوعي

اسب التي تومن بین    : للهستیر  األعراضها هذه حققالم

ض حتف المر القل و  اإلحساسالمرض من الصراع النفسي الداخلي مع عدم  یتخلص :أوال

عیدا عن دائرة الوعي ذلك رغبته في التعبیر عن الغضب أو االحتداد في القول قد  ،مشاعره 

فقدان القدرة على الكالم   .حله 
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ا ةن أل ،لهتجنب المواقف المزعجة والمسیئة  :ثان لة الشخ إصا العرض المرضي تنتهي المش ص 

ه وق اآلخرنذلك ینال المرض عطف  إلى اإلضافةو  طین  حصل على واهتمامهم والمح د 

ة له ،زائدة وحوافز إفادات ذا یجد المرض راحة نفس  .عد أنهى صراعه النفسي ،وه

 ة ا االنشقاق   : الهستیر

أن ست على مستو األعراض أعراضها تكون على مستو الوعي و  هذه الشرحة تمتاز  ل

ة  ةالجسمان ل   .ما رأینا في الهستیرا التحو

عني تغیرا في وظائف الوعي حیث یتغیر سلوك  االضطرابف  اإلنسانالهستیر االنشقاقي 

تصرف من  ة أخر و تقمص شخص عرفها الناس و ة التي  وتصرفاته وقد ینسى المرض الشخص

عود مرة أخر إلى الشخص عض التصرفات ثم  ة و خاللها  ل ماة األصل ه نسى  عبد (.قام 

الد  ) 95-88ص ص.2004.المنعم الم

ات المفسرة )5 ال النظر   :لهستیر

این ما یلي تت عض التفسیرات ف   :تفسیرات العلماء لتفسیر مرض الهستیرا وقد حاولنا إیجاز 

 قة تتمیز بها المراحل  :رتشمر ا أنما سلوك سا قا في النمو التطور  األولىالهستیرا هي 

ه  قاء وش ة للنوع خصوصا في مواجهة الخطر والمحافظة على ال غیبو رتشمر الهستیرا 

  .الموت

 د وتم ،الهستیرا مرض ناتج من تجرة مؤلمة جوهرها جنسي في فترة الطفولة  :سیجموند فرو

قسوة من ذاك عادها  ي أثرت في سلوك القل الترة الفرد مما أشار مشاعر الذنب و بتها واست

ات الهستیرة هي ا ور المرض بهذه القو الدفینة و المرض رغم عدم شع عتبر هذه االستجا

عي ل طب ش ما لم تحل  ضها  ة لم یتم تعو   .نتیجة لصراعات جنس

 فة مع ضعف سائد في الجهاز اإل: افلوف ة ضع شار فسر الهستیرا هي نتیجة قشرة دماغ

ة السفلى والقشرة الدما. األولشار والجهاز اإل األسفل اللحاءف مما یؤد لعدم  ،الثاني غ

ة تحو القوس العصبي و  اسات الغیر شرط بت اللحاء ) معظمها غرائز(موقع االنع ف
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ات  األشخاصضعاف اللحاء من  أما ،هذه الغرائزمظاهر  بتها في استجا رما تنفس الغرائز 

ل إثارة دفاع ة قد تأخذ ش ةة سلب ي ،حر ف حر   .أو 

  م براون الصراعات والكبت إن :ول اة مثقلة  وسیلة و  ،الهستیر عاش ح ستعمل الكبت 

ة سمح  ،دفاع ف القل الشعور من تخفیف التوتر مما  ة عندما  المرض على شلل إلصا

ساعده على الهروب أو االنسح ،األطفال أو إحد مناط حساسیته اب من الموقف مما 

  ) 112 - 111ص ص . 2007.نبیهة السمراني.(الذ تعرض له الصعب

ا   :االكتئاب. ثان

ف االكتئاب )1  : تعر

ن  األسىالشعور ن االكتئاب الشدید و إ م اة الفرد  أنالقو  ح ثیرا ا إلىیؤد  ضطراب ف

شدة و  عانون  مضون معظم  األفرادلذلك فان هؤالء  ،قد غرقوا في مشاكلهم أنهمظنون منهم 

عین أوقاتهم ح غیر قادر على  ،یندبون حظهم أماكنهمفي  قا ص عاني من هذا  والجسم الذ 

عد ذلك تحمل المزد التحمل ع  ستط   ) 94- 93ص  ص.2010.مالطارق .( فال 

ما أكثرلمصطلح االكتئاب في الطب النفسي  ه ف بینها في  من معني لكنها رغم عدم التشا

ات تدور حول نفس المفهوم األحوالل  ون احد التقل ة  المعتادة، فاالكتئاب قد  للمزاج استجا

اتنا یدعو  الحزن واألسى مثل فراق صدی  إلىلموقف نصادفه في ح ةأالشعور   .و خسارة مال

ون االكتئاب  اناوقد  ة  أح ًا لإلصا ًا  رمرض آخ أمصاح ة إلصابته وهو غال الكآ شعر 

ًا نتیجة لحالة راباالضطبهذا  ون االكتئاب ثانو تسببت في هذا  أخر ، وفي هذه الحالة 

أن  الشعور تئ"وعلي سبیل المثال هناك قول  بیر من بل مرض م ، وهذا الكالم له نصیب 

أالصحة  ة   األهمالمفهوم  أما، شعور االكتئاب إلىیدعو  يءمرض هي ش ألن اإلصا

أحد  لالكتئاب ات االضطر هو وصفه  ة ا تمیز بوجود مظاهر نفس ة المعروفة، و  وأعراضالنفس

ةجس   ) 10ص . 2012.لطفي الشریني.( د

  :االكتئاب أنواع )2

 االكتئاب الكبیر(Depression Major) :  
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مجموعة من األعراض التي    ة  ة للصحة النفس عًا للمؤسسة الوطن شخّص االكتئاب الكبیر ت

ل المرض عن العمل، النّوم،  ةتعّط النشاطات المسل قًا  .الدراسة، األكل، واالستمتاع  ي سا ّ سم

االكتئاب  ة  ات هوس ة فق وال یتناوب مع نو ات اكتئاب االكتئاب وحید القطب ألنه یتراف بنو

ًا تعاود  اة المرض ولكنها غال ة اكتئاب سرر واحدة في ح ن أن تحصل نو م ثنائي القطب، و

تئب أو فقدان المتعة واالهتمام، حیث  شخص االكتئابُ و  .الحدوث مالحظة المزاج الم السرر 

ًا أو ألغلب أوقات الیوم لمدة  ما أن االكتئاب  أسبوعینتتواجد هذه األعراض یوم على األقل 

األ ًا واضحًا وتراجعًا  ّب تع سب ال تكون هذه األعراض ، و )العمل والدراسة(داء المهني السرر 

اشرة لمادة معینتیجة التأثیرات ا قصور لم ة  ة أو حالة طب األدو أو خالل شهرن من موت نة 

  ) res.com/article/5775html-http://www.syr(  .شخص عز 

 االكتئاب المزمن : (Depression Chronic)    

ر المزاج وهو اضطراب مزاج  ع ضا  ة مستمرة لمدة عرف أ أعراض اكتئاب مستمر یتظاهر 

ة الختالفه عن  النس صه، أما  ة لتشخ اف أعراض أخر لكنها غیر  تراف  سنتین على األقل، و

عطل الشخص عن أعماله ونشاطاته ًا ال  عتبر أقل شدة منه وغال مر المصاب . االكتئاب الكبیر ف

ة أو أكثر من  االكتئاب المزمن بنو ًا  اتهغال   .االكتئاب الكبیر خالل ح

 االكتئاب الالنموذجي:  

ة النوم والطعام التعب، الحساس اإلفرا: یليمل أعراض االكتئاب الالنموذجي ماتش

عًا لألحداث التي تحصل مع أالشدیدة تجاه الرفض من قبل أ  سوء ت حد، ومزاجًا یتحسن أو 

حزن شدید (الشخص  قاء أما االكتئاب النموذجي فیتظاهر  النوم أو ال ة  ة وصعو مع فقدان الشه

  ).نائما

 اضطراب ثنائي القطب:(Disorder Bipolar)   

الهو  ضًا  ة س االكتئابي وهو اضطراب مزاج مرعرف أ ات االكتئاب سبب تناوب النو ب 

وجد له نوعان ة عند المرض نفسه و    :مع الهوس
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 ة  :اضطراب ثنائي القطب ة هوس حدوث نو ةیتمیز  ة اكتئاب  واحدة على األقل مع أو دون نو

ون مزاج المرض مرتفع ومتقلب، وزادة  ات مزاج حیث  اضطرا ة  ات الهوس تتجلى النو

ات  الفعال الغرائز مع فر إثارة ونشا جنسیین، األرق وانخفاض الحاجة إلى النوم واإلفرا 

 .والنشاطات

ضا  تمیزو  ة واحدة علأ ة اكتئاب ة على األقلى األبوجود نو ة تحت هوس ومن . قل مع نو

عود لحالته  االضطرابممیزات هذا  ات إذ  فترات حرة بین النو مر  ة أن المرض  األساس

النو عاني من أ عرض یتعل  ة وال  ع ة ةالطب   .المرض

ة مخففةلحالة ا ة هي حالة هوس ةتحت الهوس األعراض التال حالة من النشوة  :، تتجلى 

الت ثرة الكالم وزادة التخ عدم تحمل وارتفاع المزاج،  اع  ات في الط اإلضافة الضطرا  ،

ةا   .إلكراهات ونفاذ الصبر والعدوان

 االكتئاب الفصلي: (Disorder Affective Seasonal)  

نتهي  الخرف أو الشتاء و بدأ عادة  ل سنة في نفس الوقت و حصل االكتئاب الفصلي 

ع أو  ة الصیفالر ة . بدا اكتئاب الصیف یبدأ بنها عرف  ل نادر من االكتئاب الفصلي  یوجد ش

الخرف نتهي  ة الصیف و ع أو بدا   .الر

 عد الوالدة   (Depression Postpartum) : اكتئاب ما 

فة تدوم  75%مر  ة خف أعراض اكتئاب اضطراب نفسي عابر یتصف  من األمهات الجدد 

امعدة  ة ولكن تعاني حوالي  إلجراءاتة دون الحاج أ ة أكثر  10من  1عالج أمهات من حالة طب

بیر تحصل خالل شهر من الوالدة ة اكتئاب  شخّص بنو عد الوالدة،  اكتئاب ما   .شدة تعرف 

ل شخص ألیختلف عن الح ه  مر  ن أن  م عتبر االكتئاب حالة ضعف زن الذ  نه ال 

م ن الخروج منها فال  ه م التحسن" یتمالك نفسه" أنن للمصاب  شعر  ن معالجة  و م

العدید من  ات االكتئاب حتى في حالته الشدیدة و لما قل االضطرا رًا  العالج م ان البدء  لما 

   ) icle/5775htmlres.com/art-http://www.syr(. االضطراباحتمال تكرار حدوث 
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ات الملا )3  : كتئابرة لال فسنظر

حدث نتیجة للصراع و اال اعتعذر  أوتعارض بین رغبتین كتئاب  حاجتین في وقت واحد   إش

م و  صراعات تنشأ دائما بین طموحاته وتطلعاته من  اإلنسان، ولد الدوافع المختلفةوصراع بین الق

اعللصراع مثل  أخر مجاالت  إلى ضافةاإل، اآلخرین واقعه وقدراته من الجانب جانب، و   إش

ة و  د على هذه النقطالدوافع الجنس ز فرو الذاتقد ر ان یر ة  الحزن التي تنشأ عن  أن، حیث 

ة  إنماالخسارة لفقد عزز  م للذات إلىتنتج من تحول في الطاقة الجنس أس وتحط   .طاقة عدوان و

مة ومن العوامل المهمة التي تحدث ، حیث تولد صدمات قدرا في فترة الطفولة من خبرات أل

ة تمهد ظهور االضطراب ة النفس عد من الحساس ما  ذلك النفسي ف ا، و عاني منه  اإلح الذ 

اته و وجود عا إلدراكهنتیجة  إنسانأ  قه لرغ حول دون تحق ة مصالحه وتكون االستجئ ما  ا

ا ة و  لإلح الخی   ) 46ص  .2001.لطفي الشریني.( حالة االكتئاب فيالدخول هي الشعور 

ر على سبیل اال س الحصر ختصارومن بین النظرات التي قامت بتفسیر اإلكتئاب نذ  :ول

 ة التحلیل النفسي   : نظر

ه    د أن الصراع الذ یدخل ف ة من العناصر األ، و بین الجهاز النفسي اإلنسانیر فرو ساس

الذنب والتأنیب الذاتي وهذا  الجانب من هي في حالة االكتئاب  اإلفرا فـي لوم الذات واإلحساس 

ة الثالثـة ن فهمه في ضوء الصراعات بین أجهزة الشخص م والتي ینتصر فیها لوجود أنا  االكتئاب 

  .وشدید الصرامة أعلى متطرف

ـرار إن    عد تجـاوز مـراحـل الـطـفـولـة مـا هـي إال تـ ة  لكل ما  ،الشعور رمز أمراضنا النفس

لهذا یر المحلل النفسي أن التفسیرات التي  .رسنوات السـت األولـى مـن الـعـمـحدث خالل ال

ه من قل أو اكتئاب أو أ اضطراب نفسي صی س من  ضعها المرض لما  ما هي إال جزء 

ة ق اب الحق ات فهو مدفسؤول عن هذه لمأما الجزء األكبر ا. األس  .رون في الالشعو االضطرا

التحلیل النفسـي هـو إزاحة الستار عن هذه الدوافع  سي من العالج  ون الهدف الرئ ومن ثم 

بوتة   .الالشعورة الم
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رة وخاصة اء التحلیل النفسي اهتماما خاصا ولهذا یولي علم عالقة لخبرات الطفـولــة الم

ه أبو د«فقد ابتكر . الطفل  ة » فرو ةمفهوم الجنس عني في تصوره أن الطاقة  والذ الطفل

أتي ما  وخالل هذا التطور. تنتقل وتتطور في مراحل متمیزة من اللذةة الجنس وفي آخر مرحلة 

قة  ه تقوم في الحق أب ر  ـد لـیـعـبـر بـه عـن أن عـالقـة الطفل الذ یـسـمـى بــعقدة أودیب صاغه فرو

اها األبعلى التنافس والغیرة بـسـبـب حب الطف ه إ شار   . ل ألمه التي 

رة من التحلیل النفسي صفته نتاجا  أما عن االكتئاب فإننا نجد أن النظرات الم تنظر له 

ات(الدوافع  بین) أو قل التصارع(للتفاعل  عن هذه النظرة  "أبـراهـام"وقد عـبـر . والجوانب) أو الرغ

ة لالكتئاب موضوعات حبناوف نظرته التي تتبلور حول  التحلیل فعندما ال یجد الشخص . العالقة 

ة ر لرغـبـاتـه الجنس ة لإلرضاء الم اع حاجته للحب تلب ش ٕ الغضب والكـراهـیـة وا شعر   فإنه 

ة یتحوالن بـفـعـل مـشـاعـر الذنب. والـعـداء نحو موضوع الحب إلى الداخل  ولكن هذا الغضب والكراه

ةل. وهذا هو االكتئاب أ نحو الذات ما هو إال غضب  هذا تجد أن االكتئاب لد النظرة التحلیل

سبب آلـیـات الـدفـاع  سـبـب اإلحـبـا اع الحاجة للحب ولكنه غضب یتحول  وخـیـبـة األمل في إش

قوم بها الفرد للدفاع عن الذات عند وجود أ تهدید   .لها الالشعورة التي 

قول ل أن لسان حال الشخص  ع حاجتي لك«: وضوع الحبمو ك إنك ال تش » أو لحبي ف

ع أن أصرح أو حتى  ما دمت ال تحبني«والنتیجة الشعورة هي  فأنا أكرهك ولكنني ال أستط

راهیتي لك الذنب(» أعترف  فإنني أنا «فإذن  ،والصرامة في بناء األنا األعلى فعل اإلحساس 

ة الكراه ة والعقاب بـسـبـب عـیـو  الجدیر  معبد الستار (.»وأوجـه قـصـور  ـيوأستح الكراه . إبراه

  )88- 84ص .1998

 ة التعلم  لالكتئاب   :نظر

الین لالك األشخاصن إ فتراضالتذهب هذه النظرة    م الخارجي الم ز التح تئاب لدیهم مر

م الداخلي أ ز التح عتقدون  فإنهمقو من مر م في أال  عون التح ستط لتحقی  األحداثنهم 

ة تلك التي تقود  ،أهدافهم المهارات االجتماع عض المهارات   إلىعض مرضى االكتئاب ینقصهم 

افأةصول على الح ات الذات الم   .واث
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فعل شیئا و  ألنه أوقد یتعلم العجز قد ینال الطفل الثواب على عدم عمله  فاإلنسان   هذا لم 

علم ع ه حاالت االكتئابالعجز  ش ة  معنى  ،دم الفاعل ة  انساإلن أنو ة الكئی قد یتعلم االستجا

افأةجد و  سو .(على ذلك الم   )42ص . 2006.عبد الرحمان الع

  ي  : لالكتئابالتفسیر المعرفي السلو

ه    ة لد الفرد مما یؤد  اب األحداث المفرحة ینقص الدافع قلة النشا الحزن و  إلىإن غ

ة و  ون خالي من العواقب اإلیجاب حمل فمع الوقت،  نطفيیالسلوك الذ  تئب  الشخص الم

  .عم اإلیجابيالداالنطفاء الراجعة لقلة التعزز و ظاهرة 

تئب أمام  استخدم   حیث الم تسب في اإلطار المعرفي  سلقمان وأبرمسون نموذج العجز الم

م سببي و  عطي ح ة إلى الفشل الفشل  ل المسؤول عتبر أن هذا الفشل و ) نتساب داخليا(رجع 

اتهثابت دائم و  ل مجاالت ح عممه على    .و

ائهآ( لالكتئابإن أصحاب النموذج المعرفي    ك وشر لى نموذج معالجة إیذهبون ) رون ب

تئب یجهل المعلومات اإلیجا ةالمعلومات حیث أن الم المعلومات السلب ة أو یتمسك  عمم . ب حیث 

ة  ات ع المواقف الح تئب تجرته الحزنة على جم ال إخفا فاإلخفاقالم ح مستق ص ق المحدود 

ع المواقف الالحقة ة برزوان( .معمم على جم   )5-4ص ص . 2012. حسی

 التفسیر البیولوجي لالكتئاب:  

ائي وضح من خالل عدة دراسات إ   م عض جوانب االكتئاب قد تكون  إنن التفسیر الك

تئبین وقد تبین سیوم و نتیجة لالختالل في توازن البوتا ن شأن هذا االختالل أن أالصودیوم عند الم

اشرة في  ةیؤثر م ان وتأكد ذلك عندما تبین  ،األعصابراحة مما یؤثر بدوره على ال اإلحساس إم

عد  تئبین  ا عند الم ح عاد ص للعالج بنجاح  إخضاعهمأن مستو تكثیف الصودیوم ینخفض ل

  .من حاالت االكتئاب

حوث التي بینت أنه قد ینتج عن وجود نقص    ائي لالكتئاب في ال م في یتعل التفسیر الك

ة في المخ و  ائ م ة یتكاثف وجودها في  األخیرةهذه العناصر الك ائ م ارة عن عناصر  هي ع
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فة اآلوهو مسؤو ) الجهاز اللمبي(الجهاز العصبي الطرفي  م االنفعاالت ووظ مینات هي ل عن تنظ

ة''ساعي البرد  لىإاقرب  فتها توصل الرسائل'' موصالت عصب القادمة والعائدة من  وظ

امین و  األعصاب الخ وتعمل على المحافظة على التوازن .....السیروتونین وتشمل أنواعا منها الدو

ةالمزاجي في العناصر اآل    .مین

 العصابي القل.ثالثا:  

ف )1   : القل العصابي تعر

 عرف مسرمان masserman  أنه حالة من التوتر الشامل الذ ینشأ من خالل القل

  )119ص . 1995.مصطفى فهمي. ( ات الدوافع ومحاولة الفرد للتكیفصراع

 عض : القل المرضي س على انه قل ولد  ه على انه توتر داخلي ول یتم الشعور 

سبب  ال  ظل القل ضئ ي لتجنب القل وتجنب  أنقد تعلموا  أنهمالناس  ل هرو ش یتصرفوا 

شتد فیها القل نج.(المواقف التي    ) 21ص . 2010.ارل لو

  : العصابيأعراض القل  )2

م األعراض  ن تقس   : إلىم

 ة جدا مثل القلب وارتفاع  على أعضاء متعددة تظهر هذه األعراض: األعراض الجسم

ضاته و  اارتفاع ضغ الدم و تقلصات مؤلمة و ن شعر المصاب  ة في الجهاز الهضمي ف صعو لقل 

ة و وضی في التنفس و  ،البلع ات معو ات في النوم ، و واألطرافالم في الساقین آاضطرا اضطرا

ان ما  ،والصداع والغث عض  ،حدة األعراضزادت شدة القل زادت ما أنه  ات ذلك  االضطرا

ة مثل الق وسومات ر الس ة والس   .الخ ..... رحة المعد

 سرعة ج العصبي و یالته،والتوتر و وأولها الخوف ألنه مقترن مع القل : ةالنفس األعراض

ة ان نقصان الثقة عدم الطمأنینة و  ،االنفعال والغضب وفقدان الشه ثرة النس النفس والهلع و

ا ،األوهامو  ن للشخص المصاب  م االنفصال عن ذلك  شعر  . عبد اللطیف الفرج( .الذاتلقل 

 )153ص . 2009-2008
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ات المفسرة   )3   :للقل العصابيالنظر

 ة التحلیل د نظر د  :النفسي الفرو ةأن القل یر فرو س   :ظهر في ثالث صور رئ

  .في صورة قل عام) أ(

ة لموضوعات أو مواقف محددة) ب( النس ة    .في صورة مخاوف مرض

  .في صورة تهدید) ج(

مثل القل في أدنى صورةهذ إن: لعامالقل ا) أ( أ موضوع محدد ،ا النوع   ،إذ أنه غیر مرت 

حالة من  شعر  ل ما هناك أن الفرد    .الخوف الغامض المنتشر الغیر محددو

عض الموضوعات المحددة أو المواقف  )ب( ة إدراك  تضمن المخاوف المرض ارهاو مثیرات  اعت

ع  ،للقل د أن درجة الخوف لد هؤالء ال ت أننستط قي نؤ تناسب إطالقا مع الخطر الحق

القلو  القل هذا الشخص   ،المتوقع من الموضوع أو الموقف المرت  بل إن الموضوع المرت 

مثل أ خطر على    .اإلطالقال 

صورة قل مصاحب ألعراض  )ج( ظهر  النفسي  االضطرابأما النوع الثالث من القل فهو 

ا األعراضالشخص المصاب بهذه  إن ،الهستیرا مثال انالقل شعر   خوفا من توقع حدوثها أح

  ) 201-200ص ص.1995.مصطفى فهمي(.ان هذا التوقع یجعله في حالة تهدید

دناقش  تین هما  مصادر القل العصابي فرو   : من زاو

سبب القل للطفل ؟) 1 عة الموقف األول الذ    ما طب

ة العالقة بین القل و  ما) 2 ات الشخص   ؟ األخر دینام

د على السؤال  أجاب   : ما یلي األولفرو

عث القل في نفس الفرد  اكورة التي ت الد  الد تشمل على  ،تعتبر صدمة م ان صدمة الم

الده وهذه الصدمة نتیجة  سبب م شاعر مؤلمة التي نتجت عن تغییر بیئة الطفل  سلسة من 



 الفصل الثاين 

ت النفسیة وشخیصها   ضطرا
 

 

 

31 

د أن الصدمة األولى و الطفل عن أمه و النفصال  عتبر فرو ما یتولد عنها مشاعر استقالله عنها و

مهد ظهور القلمؤلمة و    .هذا الذ 

د بین القل و أما السؤال ا ة و ین اللیبدو و لثاني فقد ر فرو ة الجنس ارها من الرغ اعت

ة وقد ف ونات الشخص د هذا م ون الفرد في حالة : "من خالل قوله األمرسر فرو إنه عندما 

ة وال استثارة ة قو اعایجد  جنس عد فترة أن تتخفى االستثارة و ینتج عن ذل ،لها إش حل محلها ك 

ة و  انت هذه االستثارة قو لما  ن من مشاعر القل في صورة فزع و اعهالما حرمت ولم یتم  .إش

فةأد ذل صورة عن عتقد في ذلك الوقت أن ومعنى ذلك . "ك لظهور أعراض القل  ان  د   أن فرو

عة القل ماهو إال صورة جدیدة نتجت ة غیر مش   . عن االستثارة الجنس

د نظرته ف ه ولقد عدل فرو تا وقرر بجانب ذلك " 1926القل " األخیري مفهوم القل في 

" قدة أودیبع"ان حب أمه وجود مواقف خطرة تهدد الفرد في مراحل نموه فمثال خوف الطفل من فقد

ذلك الخوف  ا"من تهدید  الناشئوهناك أخیرا الخطر " اإلخصاء"عن تهدید  الناشئو " الذات العل

ل مایتعرض ذلك  طة تتصل ب و  ةإله الطفل من عوامل مح اع الدوافع األول ة: ش  مثل التغذ

اع هذه الدوافع اوالت الطفل إذ قد یترتب على مح ،المیل للعدوان ،السلوك الجنسي ،واإلخراج إش

  .هذه الدوافع استثیرتالقل إذ ما  إلىوهذا بدوره یؤد  ،عقاب الوالدینو 

 ة علم النفس الفرد   : نظر

شعر الفرد  ،األولى اإلنسانطفولة  إلىأن القل النفسي ترجع نشأته ألفرد أدلر یر  أن 

األم   .نالقصور الذ ینتج عنه عدم الشعور 

عد ذلك  أنه القصور العضو ثم ذهب  اد األمر  ولقد حدد أدلر مفهوم القصور في 

معناه  النقص أمام  ،االجتماعيفعمم هذا القصور حتى شمل  وخاصة في  اآلخرنفشعور الفرد 

القل و المواقف الع شعر  اة امة یجعل من الفرد  اعتقد أن وجود األعضاء القاصرة یؤثر دوما في ح

أنه ناقص في نظر نفسهنفسالشخص ال شعره  الالأمن ومن ثم ینشأ القل  ،ة و فیزد شعور 

ام الطفولة والتأثیرات  إلىضیف النفسي و  ة التي یتلقاها الطفل في أسرته أ ذلك أن نوع التر



 الفصل الثاين 

ت النفسیة وشخیصها   ضطرا
 

 

 

32 

حث عن  بیر في نشأة القل النفسي عنده ومحاولته في ال ه لها أثر  طین  ة والمح تعوض العائل

  )207- 202ص ص .1995.فهمي مصطفى(

 ة هورني   :نظر

الفرد للتهرب من القل وهي التبرر  إلیهاطرق یلجا  أرعهناك  أن إلىهورني ارتأت  أما

ار ه إلىتؤد  أووالتخذیر وتجنب المواقف التي قد تستثیر هذا القل  واإلن یر ف م.(التف  إبراه

   )171ص . 2012. السید

العجز: ثالث عناصر وهي إلىترجع القل  العداوة ،الشعور  العزلة  ،والشعور  والشعور 

اب من انعدام الدفء العاطفي في  أنه شخص  اآلسرةوهذه العوامل تنشأ عن أس وشعور الطفل 

ة السیئة مثل عدم العدالة و أنه هو مصدر من مصادر القل و  منبوذ عض المعامالت الوالد ذلك 

  الخ.... اإلخوةبین 

د بل إ بوتة مثل فرو االت الم معالجة الخ ع خبرات الفرد  أنهان هورني ال تهتم  تهتم بجم

اتهأنواع دین تواجه الطفل ذلك أن السلوك العصابي للوال إلىضاف و . ها المختلفة طوال مراحل ح

م و  ة السائدةوتعارض الق الت ضاف المفي المجتمع و  المثل التي تلقن الطفل مع العوامل الثقاف ش

م متعددة مما یؤد دخول الفرد في صراع مصطفى (. التي یتعرض لها الفرد حین تواجهه ق

  ) 209- 202ص ص .1995.فهمي

 ة ة الجدیدة النظر   : السلو

س"و "شافر"ومن بینهم  ةأن القل المرضي " درو ة قد تنتج عن القل العاد  استجا تس م

م تحت ظروف أو مواقف م عد ذلكعینة ثم تعم ة  اع فقد  ،االستجا س فیها إش وخاصة المواقف ل

حدث فیها خوف و  ترتب على  ،صاحبها تكیف ناجح تهدید والتعرض الفرد منذ طفولته لمواقف  و

اح االنفعالي و  ة أهمها عدم االرت ه من توتر وعدم االستقرار ماذلك مثیرات انفعال   .صاح
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ات القل )4   :العصابي مستو

ات للقلهناك ثالث    :مستو

 ات المنخفضة للقل قظه و : المستو زداد ت ه العام للفرد و ه  ترتفعحدث حالة التنب لد

ة ة لألحداث الخارج ون الفرد في حالة تحفز  ،ما تزداد قدرته على مقاومة الخطر ،الحساس و

ش فیها ع لخطر  إشارةون القل في هذا المستو  ،الفرد لمواجهة مصادر الخطر في البیئة التي 

ك الوقوع   .وش

 ات المتوسطة للقل ح الفرد أقل قدرة على: المستو طرة و  ص فقد السلوك مرونته الس

اة و  ولى الجمودیسو  ع تصرفات مواقف الح زداد االبتكار و و  اإلبداعتنخفض القدرة على على جم

  .أسلوب الحذر في المواقف

  ا ات العل حدث :من القلالمستو ي للفرد و م السلو ار واضمحالل في التنظ  حدث انه

ة لألسالیبوص ن ة والطفیل   ) 145ص . 2009.عبد اللطیف فرج. (البدائ

 عا   : الوسواس القهر .را

ف الوسواس القهر  )1   :تعر

ل إنسان لد ارهفترض أن  طرة في أف رة  ،ه القدرة على الس ة فإن أما في حالة الف الوسواس

حس أنها  ،یختلف تماما األمر ه رغما عنه ولكنه  رة تحشر نفسها في وع حس الشخص أن الف

ه و غر رة ال معنى لها و تكون مخالفة لتوجهاته ومشاعره و ة عل تخلص منها حاول الأن هذه الف

ع ستط   . ولكن لألسف ال 

  رة  معجم اكسفوردحسب ل" او شعور"فالوسواس هو ف ش شر  سبب  تحتل العقل ال

  ) 19-18ص  ص. 2003.و هندبأوائل . (الضی

ال  ن أن تأخذ األفعال القهرة ش فعل خر و آم أن  ه  الغ ف ل طقسي م  اإلنسانهو ش

ات  ان تغسل ح ل الناس فمثال هناك حالة  فعله  الماء والصابون قبل أن  األرزشیئا  ة  ح
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ع الطبخ أصال لألسرة حت ال تستط وائل أبو هند (. تطبخه ألسرتها والنتیجة هي أنها أص

  ) 52ص . 2003.

  :أعراض الوسواس القهر  )2

حاثتشیر  ة من أعمارهم  األطفالأن أعراض الوسواس القهر تظهر لد  األ  في السنة الثان

المحافظة عل ثیرا  صه عندما و . ى التعامل واآلداب بوتیرة واحدةحیث یهتم الطفل  تم تشخ

  .إذا تسبب في عدم االنسجام الحاد خاصة، و هیجان العصبيى لإتصاحبها حاالت 

ة من المرونة،التقالید المتحجرة و داب و من اآل االضطرابتتكون أعراض هذا  التي تأخذ  الخال

تسب  ان و ا أخاذا في أغلب األح ل الغیر المألوفة وتكرار الكلمات والممارسات  اإللزامعدا ش

بیرة االضطرابفي هذا  األعدادو  ة  ة الخوف وتكرار أهم معین من  أسلوب، ومن أعراضه األول

یر اإل ، الشك في االعتقاداتالتف التالي الشعور  اروالتصورات و صاب من حالة عاني المو  ج

إغالق  أمر ما  ان معین، أو األبوابالقل الدائم نتیجة الهتمامه المستمر  اء في م ، ووضع األش

من في الغالب على المصابین وهواجس  عض الحاالت وته حث عن شيء ما في  لمسها، أو ال

رة ووساوس التستند  عد الضعف الروحي من الواقع إلىف  عراضاأل، فیتصرفون وفقا لها، و

ارزة لهذا  حث جوانب الو االضطراب ال عاده وأعراضهوس مي. (سواس وأ . 1996.علي القا

  )14ص

ة هي احد ألاإن  ه الس األعراضعراض الوسواس ة و  أعراضائدة وتصاح ة فسیولوج ولوج س

عني األمراضلواحد من  أخر  قة فان ذلك  ة لمرض نفسي أ  أنها السا عقلي یجب أو عراض ثانو

 ) 186ص . ب س . مجد احمد دمحم عبد هللا .(  تحدیده

ة )3   :ي القهر الوسواس سمات شخص

ر من بینهاة سمات خاص يالوسواسسم یت   :نذ
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 اءظهر بهیئة اجتناب : االجتناب ة و في اال اإلفرا األش م المواد الغذائ غسل غتسال وتعق

ل متكرر األمور قون ت ،ش عض هؤالء ی فقدون الوعي أو إلىحت الماء و صابون  أن 

ة عض األمراض الجسم   .ب

 قوم المصاب بتكرار عمال و : التكرار والمداومة ه دون فائدة ترجى ورائهحیث   ،داوم عل

سه عدة  ارتداء مال قوم الشخص  ة تجبره على تكرار العمل مثال  أن هناك قوة داخل شعر و و

ار تصرفه  ،خلعها عدة مراتمرات و  ن اعت م شعر و نوعا من رد الفعل الدفاعي فهو 

ار نه االمتناع أو الكف الفي عمله هذا و  اإلج   .م

 ون الشخص غیر ق: التردد ل جید و هنا  ش ن أن ادر على اتخاذ القرار  قبل أمرا من المم

قة رفضه في نفس الدق صدق وال ،و أن  اب  ،صدق و غل ال ك في غلقه وهذه و ومثال  ش

ةة تأثر الحال ع نشاطاته النفس   .على جم

 ادة ه  :الشك في الع طر عل قى في الح إلىفي هذه الحالة من الشك والتردد تس د الذ ی

ة انا عند الن ون  ،أح وع و  إلىقد هو  اإلمامبینما  ه الشك و السجود و الر طر عل التردد س

اته و  ع جوانب ح املعلى جم ل  ش اداته    .ع

 ه هو الخوف الكاذب والذ ال أساس له  و  ،لمهمة للوسواسا األعراضهو من  :الخوف المراد 

ة التي تثیر الخوف من حصول هذا وذاك و  ،في الواقع الخارجي نشأ من الوساوس النفس

أو  ،وأغلب الوساوس تأتي على نحو المحاذرة من النجاسات والحرص على النظافة ،الحدث

  .ل أطفاله أو دفع زوجته وسقوطهاالخوف من قت

 م  إلىسعى  :الدقة المفرطة الترتیب والتنظ ام  ل و الصارمین و الق مل و هو ال  الشيء ال 

ع  ة له أن تكون جم النس قة و  أعمالهالمهم  ل أقالمه مصفوفة حسب الطول أو أدق ن 

  .تضطرب حالته

 ار ع : اإللزامو  اإلج ام بجم الق حس نفسه على أنه مجبر  األعمالیر نفسه مجبر  على مثال 

شدة في سبیل االمتناع عن  ضغ على نفسه  دفع شخصا من الطاب العلو للعمارة ولكنه 

هذا   .عمل 
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  اناشعر  :طر مسدود إلىشعور الوصول طر مسدود في حل مسألة  إلىأنه وصل  أح

حل لها و  ما ولم أ حال من السعد قادرا على الخروج  شغل نفسه و  األحوالطرة علیها  لذا 

ق رره من أجل الخروج من المأزق أمر ما ی   .ى 

  العناد والتعنت من أجل  :التعنتالعناد و ة  الحد من یلجأ المصاب بتصرفات معقدة ومصحو

ه وتوتره النفسي و  ة في اضطرا انانفسه  إیذاءقد تراف ذلك الرغ بلغ عناده في ذلك مبلغا  أح و

مي( .النفس إیذاءة بیرا حتى في مسأل  )19- 9ص ص .1996.علي القا

  :أنواع الوسواس القهر  )4

  ه المر  :األولالنوع ة و رر ف ات الطقوس الرتی عض الحر یف هذا النوع غیر مخض 

من ه مرات عدیدة خوفا من  ،الن الوسواس القهر غیر مه غسل المرض ید على سبیل المثال 

مال اءهذا المثال نجده عند و ( .جراث   ) األط

ما یبدو أن طاقته  أن المرض عقل المرض قد فقد مرونته و تصیر الحالة في صورة 

یره  لةتكون نفذت جراء تف الذات لمدة طو رة  ع الطبیب من تهدئة المرض  ،في هذه الف ستط

عض الوقت ولكن سرعان ما تعود  ارل الرغم من أن المرض یبذل  األف فة المرض و جهودا المخ

اربیرة لمقاو    .مة هذه األف

صاحب غسل الیدین من توت اإلجهادالسبب في  من في ما  جب أن  ،وخوف ،رالعصبي  و

س هن معرف المرض انه ل حاول المرض مقاو  ،اك سبب لخوفه الزائد من الجراث ومة عندما 

بی قع في خطر  دهاإذ إنه عندم. رالوسوسة فإنه  افح الوسوسة فانه فق یؤ ة  ،ا  حتف بها ح و

  .في ذهنه

 المرض العصبي و  األم: النوع الثاني ة  وهنا یجب  ،تأذ ابنها أنالتي تخاف المصا

ه أن ی ،معرفة السبب أوال قة وان یتقبل ذلك في الوقت الحاضر وعل تأمل في األمر وأن یر الحق

سه الو  أنه في واقع األمر قد ضلته أحاس قنع نفسه  الغ فیها ولذلك تم ذلك عن طر أن  م

لة ع خطو خوفه لكي یتغلب على المش   .یجب أن یت
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 صل  :النوع الثالث صاب المرض یتعب عقلي شدید  وره حد شع إلىالمرض  األمرقد 

اره متأصلة في ذاته و  فشلأنه مهأن أف   .ما حاول أن یتخلص منها فانه 

قرأ  حاول المرض أن  شغل نفسه  ،"أ"قد  ار، "أ" ب إالیتحدث أو  سرعان ما تعود  األف

سبب ذلك للمرض  ا ،االنغالق على نفسه إحساساوقد  ح المرض واع ص فق لألفعال  ،وقد 

قوم هو بها ار المزعجةأنه غیر قادر علولذلك یبدو و  ،التي  ص عقله من األف طارق ( .ى تخل

 )108 -105ص  ص. 2010. مال

  :ة للوسواس القهر ات المفسر النظر )5

 التحلیل النفسي :  

مة الحافز إما المعقولةإ ة والمهمة األحالم مثلها مثل فحو  ن الوساوس تبدو عد اللیل

 ُ ة الفرد ومعقولة وفي لى عاتقنا هي أن نوجد لها معنى و بها ع ىلقاألولى التي ت انا في نفس م

شوش علو  ،محاولتنا في ترجمة الوسواس   . مهمتنانا یاستغاللها الظاهر على الفهم 

اة المرضفالعالقة بین الوسواس و  ع المعضالت الملغزة والمثیر  ،ین خبرات ح وان جم

نه  سورا في فهمنا لداللة الوسواس ومدة تكو ن المرضي تغدو م طة بهذا التكو القو و لالهتمام المرت

ة المناظرة ل د( .هالغرزة النفس غمود فرو   )39 -38ص  ص. 1909/1987. س

قة فتكمن في  األفعال إن قهرة هي التظاهرات الممیزة للعصاب الوسواسي وان داللتها الحق

تین في ا وهذا التعارض دائم ونها تعبر عن الصراع بین نزعتین متعاكستین و متساو  .الشدة تقر

د( غمود فرو   )44ص. 1909/1987 .س

ة و  أنه حالة  ،الالشعورةعتبر الوسواس من النوع من الغرائز المر عتقدون  طر فیها و س

ة  یر أو الرغ ة(التف ا وهم ارات و  إلى نساناإلعلى  ،)والتي تكون غال ه الخ رادة اإلدرجة تسل

ام بتصرفات تتعارض مع رغبتهوتحتم المرض الفرد  أن الغرائز المهملة تجد طرقها في ما  .الق

مي علي( .داخل قسم الشعور في الذهن إلىقسم الالشعور    )10-9ص ص .1996.القا
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د  أشارولقد  فة مشابهة للطق أن إلىفرو ا ما تمتلك وظ ة غال وس القهرة الطقوس الدین

ة  ،أال وهي الر بین القل ومنع القهر ،لد المرضى العصابیین ن للطقوس الدین م الفعل  و

على سبیل المثال التكرار القهر المتكرر للوضوء لد فسها أن تسخر لخدمة عصاب القهر و ن

استمرار  نسان أنه لم یؤدیها اإلما اعتقد  إذامرضى عصاب القهر أو الصالة القهرة التي تتكرر 

ح أو أنه قد نسي شیئاش ن( . لها الصح   ) 26ص . 2010.جارل لو

 ر المعرفیینیفست:  

م وجود بإ ة عاملة في لحاء المخؤرة ن مرض الوسواس القهر ناتج  هي على و  ،هرائ

ة  الدوائر الكهرائ ة تفرض  ،في لحاء الدماغ األخر اتصال  هرائ تكرار فالبؤرة تسبب دوائر 

ر أو السلوك و  ة الف نبیهة ( .ف عمل البؤرةتعمل على مقاومة و  األخر الدوائر الكهرائ

  )97ص . 2007.السامر 

 الخواف.خامسا:  

فت )1   :الخواف عر

المة ال عني الفزع أو الرعب أو  والیوناني وه األصل وذ خواف هي ترجمة لمصطلح فو

  )46ص . 2009.عبد اللطیف فرج .(الخوف الذ یدفع للهرب

اب لها في الوا وهوالخواف  قهرة تنشأ ال شعورا من قع، ومشاعر مستمرة و مخاوف ال أس

قاءشيء ما  ون مزمنا دائم ال   )62ص .  2007.السامراني نبیهة( .وعادة ما 

ر الصیخان أن  عي هو خوف ف ااضطراب الخو و ات الهلع و غیر طب هو نوع خاص من نو

عي أو  .الذعر الشدیدو  عرف مرض الخوف غیر طب امن مزمن و و ا على أنه خوف  غیر الفو

عتبره  ام المرض واضحة للهروب  ان أو من سلوك معین یؤد لق خطرا مبرر من شيء أومن م

اته م الصیخان( .على ح   )87ص . 2010.ابراه



 الفصل الثاين 

ت النفسیة وشخیصها   ضطرا
 

 

 

39 

ون محسوسا و  ،منه المخزون منه الظاهر و  االضطرابوهذا  ملموسا من قبل فالظاهر 

ه إال المصاب بهذا النوع من  ،اآلخرن عرف  ون المرض  االضطرابوالمخزون ال  حیث 

  ) 45ص . 2009.عبد اللطیف فرج( .مترددإنسان مهزوز و 

  :الخوافأعراض  )2

عني من خوف شدید و  ا  ظهر غیر مبرر و إن مرض الفو ا من شيء وهذا الخوف  غال

ل أعراض الخوف وقل وتجنب وتوتر مع  ضی في التنفس وخفقان في القلب ورعشة في ش

حساس ٕ یر في الحدوث قبل التعرض للمسب األعراضوقد تسب هذه  ،العرق بدوار و  وا سبب التف ب 

  .في التعرض للمسبب

ا فجأة بدون ساب  صورة حادة منذ الیوم األول إنذارقد تظهر الفو التدرج  ،و وقد تتطور 

اة  التأثیر دأتب أنوتزداد شدتها قبل  اناالمصاب وتسبب له مشاكل ولكنها  اإلنسانعلى ح  أح

اأ عد واقعه مع الشيء المسبب للفو م الصیخان( .خر تظهر   ) 88ص .2010.ابراه

  : افأنواع الخو  )3

  :هناك أنواع مختلفة للخوفو 

  اراتف من االخو ن الفرد یتوقع اج النفسي ألاالمتحانات ترفع درجة من االنزع إن: االخت

بیر على صحة الفشل عي من االمتحان له تأثیر  حدث  اإلنسان، فالخوف الغیر الطب انا  فأح

ان واإلال ة و غث انا الرعشة أغماء وفقدان الشه بیرة إلىح   .درجة 

  لما سمى رهاب الخالءو  :العامة األماكنف من االخو طر هذا النوع على الفرد  س ، قد 

عود  هخرج من البیت ف ة قد  إل ة واجتماع ثیرة نفس ا لالطمئنان وهذه الحالة لها مضاعفات  طل

م أو ال فة تعوق الشخص على مواصلة التعل ثیرا.وظ ، ومن العوامل المؤثرة وهذه الحالة منتشرة 

ر وفقر الدم إفرازفي ظهور هذه الحالة زادة  ة وانخفض الس   .هرمونات الغدة الدرق

  ا لدرجة إ: ف من المرضاالخو ون لد قلة من الناس هاجسا قو ن الخوف من المرض 

ة  ح المخاوف من عدة أمراض جسمان ا للمشورة وعندما تص تجعلهم یذهبون لمقابلة الطبیب طل
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ز الخوف حول  قال عن الشخص أنه مصاب بتوهم المرض، أما عندما یتر مختلفة ومتنوعة فإنه 

ة فنحن أمام حالة رهاب ا مرض واحد ال   .لمرضتوجد أ مشاكل نفس

  ه طاقات و  اإلنسان :ف من الفشلاالخو افح لمواجهة أطموح و فاءات و لد صارع و ن 

بیرة من النساء ات، بید أن هناك فئة  ات فإنهم یتراجعوامجرد أن تصا العق عض العق س دفهم  ، ل

ا ینتابهم و ألنهم فقدوا الطموح أو الطاقات والمؤهالت، و  نما ألن شعورا داخل ٕ الخوف من ا شعور 

اتجاه تحقی سیر  خشى أن  ع الوصول   الهدف ثم الالفشل و هستط یتحرك من  ، یخشى أنإل

یأجل التنفیذ ثم تحو  ات بینه و الخوف من الفشل هو ذلك الحاجز الذ  .ن تحقی الهدفل العق

ین  اإلنسانحول بین  التالي بینه و ین تفجیر طاقاته و هو أهدافه  إلىو   .أمان

  اد إن: ف من الحیواناتاالخو ف الخو و  رهاب الحیوانات ظاهرة معروفة في علم النفس الع

ع الحیوانات و  شتمل على جم نماال  ٕ حیوان واحد أو اثنین، الخوف من الحیوانات ظاهرة معروفة  ا

ابها  اءاخبرات سیئة أثناء الطفولة أو خوف متعلم من طرف  ىإلوشائعة، ترجع أس   .ألول

عبرن عن خوفهن من الفئران أو  القط أو ینتشر هذا النوع من الخوف لد النساء أكثر ف

عمل على  ،الزواحف عموما عتقد المحللون النفسانیین أن المرض   إلىالخطر الداخلي  إسقاو

موقف معین أو موضوع معین رطه  ه مافیختار حیوان معین و  ،الخارج و ه سق عل  شعر 

ا عض و  .داخل  اإلغماءو عرق الشدید ال وأهمها ظهور التتراوح بین الشدة واالعتد األعراضتظهر 

  .الخ....األطرافات القلب مع ارتجاف تسارع ضرالتقیؤ و و 

  اطین من حولهم: ف من الظالماالخو ، أو تخیل لوجود هو ما یتخیلونه من وجود الجن والش

ا بین  عض األخطار الكامنة في الظالم أو وقوع أحداث سیئة في ظلمة حالكة جعل هناك ارت

  .الخبرة السیئة والظالم

  القل هو وصف حاالرهاب االجتماعي  :ف االجتماعياالخو ة تتكون من شعور  لة مرض

ات و  ةالتوتر في المناس شخص معین  إلىأو عندما تتوجه أنظار مجموعة من الناس  االجتماع

س خجل خفیف أو أخذ حساب للناس عند مقابلتهم بل أشد من هذا  لمة أمام الجمع، وهو ل یلقي 

عي اإلطاروداخل في    .الطب
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ارة عن زادة في م  عدل القل لحد صنف الرهاب االجتماعي ضمن أمراض القل والتي هي ع

عي و  ة من خالل الستبدأ الجسم اأعلى من الطب درنالین وهي المادة المحفزة التي مادة األ إفرازجا

ل الجسم یتحفز للدفاع عن ان الخطر و  نفسه أو تجعل  توتر العضالت وتتوسع الهروب من م

  .قة العینحد

ة تر  أما النفس مما لظروف لظهور الرهاب االجتماعي و  أنالنظرة النفس اهتزاز الثقة 

ع التعبیر عن نفسه أمام اآل اإلنسانیجعل  ستط سهالیجرؤ وال  ه في قدراته  ،ولةخرن  سب ش

سبب قسوة  ٕ و  اآلخرنأو  شعر  له متهاهانا قل نه مستهدف وانه لن أعند في صغره ودائما  سلم ف

  )  73-49ص  ص. 2009.عبد اللطیف فرج .(الناس أماماضطر للتحدث  إذاتوتر و 

ات المفسرة ل )4   :لخوافالنظر

 د ذهب ة عند الفرد في حالة تعرضه  أن فرو موقف مؤلم ومخیف في  إلىالمخاوف المرض

ون سبب تبها في الشعور، وقد   األسرةالصراعات الخوف  وقت واحد في مرحلة الطفولة 

اللجوء  حث عن مهرب من صراعاته  الخوف  إلىالتي تثیر الالشعور وتدفع الفرد لل

طمئن الالشعور عندها رة للفرد تساعده في لعصابي الذ  ، فالخوف العصابي یوفر طاقة ف

ة التي ال اتجاه انحرافه  التكیف مع الظروف الصع ع مواجهتها ولكنه یتكیف معها  ستط

  .الخوف إلى

  ارول فسر الخو   :ف على أنهاأما 

  خبرة خوف مروعة -

ة في موقف مخیف في طفولته  - ة شرط   استجا

قيوفي معظم الحاالت ینسى المرض ال ،سقا رمز لخوف عام أو لصراع عامإ -   .سبب الحق

  یرAllers  مختلفأ الت  ظهر مش ان صرحا أو مقنعا  أنواعها،  ن الخوف سواء 

، وهو  عي وضرور أمالخوف الغرز ة الفرد  إلىان معقوال یؤد  إذار طب حما

ه، و  ذاوالمحافظة عل ٕ خارجا عن خوفا شاذا  ون غیر واقعي ستمرا ومتكررا و ان الخوف م ا

الفرد ضر    ) 66-63ص ص . 2007.نبیهة السامراني( .المعقول وهو 
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 :الذهان  . ب

ف الذهان )1   :تعر

اً " الذهان هو ة فیجعل اتصالها مع الواقع معطو صیب الشخص جعل اضطراب شدید  ، و

ا یر مختلطًا ومف أنالتف بدو المصاب و ال، و ه في الخ ش في عالم خاص  ع م ( ."ه  نع

أنه شخص منفصل على الواقع، )242ص . 1995.الرفاعي ذا یتسم الذهاني    .وه

ة یجعل السلوك عرف حامد زهران الذهان على أنه اضطراب  عقلي وخلل شامل في الشخص

عوق نشاط  .زهران حامد( .ه اإلجتماعي وعالقاته مع اآلخرنالعام للمفحوص مضطرب وهذا 

  )527ص.  2005

  :أعراض الذهان )2

أعراض العصاب، وعادة ال تو  طة أعراض الذهان شدیدة إذا قورنت  ة مرت اسب ثانو جد م

ما یلي أهم أعراض . األعراض   :الذهانوف

ء والجمود و  – ي، فیبدو ال ات الشاذةاضطراب النشا الحر ة والحر وقد یبدو . األوضاع الغر

اج والتخربزادة في النشا    .وعدم االستقرار واله

ة تأخرا واضحات – ا وغ. أخر الوظائف العقل ال ا وخ ح ذات ص یر بوضوح  فقد  یر واضطراب التف

اق التف. مترا ار أو تأخرهایروضطرب س ظهر طیران األف ، والمداومة والعرقلة، والخل ، ف

یر. والتشتت، عدم الترا ام مثل أوهام العظمة أو ، فتظهر األوهوضطرب محتو التف

شدة وعا. إلخ.... االضطهاد، أو اإلثم أو اإلنعدام  ون التفاهم مع المرض واضطراب الفهم  دة 

ا  ثیرا ، وتظهرواضطراب الذاكرةصع ، ووجود واضطراب اإلدراك والخداع. أخطاء الذاكرة 

ة واضطراب ة والجنس ة واللمس ة والذوق ة والشم صرة والسمع أنواعها ال الكالم وعدم  الهلوسات 

ه وال منطقیته عرقل، فواضطراب مجراه. تماس طیئا أو  ون سرعا أو  مه قد  ، واضطراب 

ان لغة جدیدة خاصة، واضطراب محتصان أو الزادةالنق عض األح ح في  ص . واه حتى ل

صیرة أو فقدانها شوهه المر وضعف ال امل عن الواقع و ون هناك انفصال  انا  ش ، وأح ع ض و
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عید عن الواقع سعى للعالج وال . في عالم  مرضه مما یجعله ال  صار المرض  بدو عدم است و

ه وقد یرفضه وضطرب النس یتعاون ف ه  ان والزمانالتوج   .ة للم

ةسوء التواف الشخصي واالجتماعي وا –   .لمهني أ في العالقات االجتماع

ات االنفعالي والتناقض الوجدانياضطراب االنفعال – بدو التوتر والتبلد وعدم الث لخوف وا .، و

رة االنتحاروقد تراود المرض . والقل ومشاعر الذنب الشاذة   .ف

ل و  – ش اااضطراب السلوك  ا انسحاب كتساب عادات وتقالید وسلوك ، واضح، فیبدو شاذا نمط

عة الفرد،یختلف بتعد عن طب ة الزائدة ، و ة النفس ضطرب مفهوم الذاتوتبدو الحساس  .، و

ةسمات  )3 ة الذهان   :الشخص

الحدة والشك و  ة  ة الذهان سمح للذهاني  األمرهذا لتكامل و فقدان اتتمیز الشخص ُ أال  ع ن ی تا

ا نشاطه المهني  اته أقانون ة .األسرةو ح ة الذهان تعي عادة مرضها وال اضطرابها  ال الشخص

ة أل األمراضمصحة ل إدخالهلذلك یجب  ة والعقل طلب العالج فهو الالنفس ع  نه ال   إخفاءستط

ه وال طین  ع حتى التخفیف من  مرضه عن المح ما هيأل األعراضستط عبد .(نها تظهر 

  ) 66 - 65ص .1999.الرحمان الوافي

ض   عة المر اطب   : عقل

عة المرض  ن أ اعقلمن طب م ا  أننه  ون حادا ومتقل ال شتى في مجراه فهو قد  یتخذ س

اته ورما اته و  في بدا فا ومزمنا في بد ةمتعاظمت العالمات ال إذاشتد  األمرون خف ع رض  ضف

مرور الوقت  األعراض حصل هناك تدهور نفسي،و من تأثیر أتتراكم  عض  الدواء مما  ف

ات ال ات و االضطرا ل نو ل متقطع أو دور وعلى ش ش ة تظهر  انا تكون متأنفس بوعة بدرجة ح

ن من االنحراف النفسي و  صل الفردألى إداد التدهور یز  أنم  االضطرابقد ینتهي لخبل و ل ن 

انعض  العقلي في   )122ص . 1998.بد العلي الجسمانيع( .نتائج خطیرة إلى األح
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 :الذهاناتنماذج من  )4

 الفصام .والأ:  

ف )1   : الفصام تعر

  ات الفصام أنه أحد عرف ةاالضطرا بني هذا التعرف  ،الذهان على الوصف الكامل و

رة و لمظاهر المرض و  ة والف ات السلو ات اإلاالضطرا والهالوس  واإلرادةدراك اضطرا

  .األوهامو 

  ف صف التعر يو ة التي تتمیز : للفصام األمر أنه مجموعة من التفاعالت الذهان

یر والوجدان  ة مع اختالل شدید في التف االنسحاب من الواقع والتدهور في الشخص

  ) 167- 166ص  ص.2009. عبد اللطیف فرج( .و السلوك اإلرادةو  واإلدراك

  : أعراض الفصام )2

ة :الفصام لدیناأهم أعراض  ة ،األعراض اإلیجاب ات السلوك ،األعراض السلب  ،اضطرا

ة ات الحر ة  ،اضطرا ات معرف ة(اضطرا   .)استعراف

ة) 1   :األعراض اإلیجاب

 اء غیر :الهلوسة سمع أصوات أو یر أش ن لمرض الفصام أن  ست  م موجودة ول

ة ق ن أن حق م ة،  ق س في جسمه غیر حق أحاس ائي . شعر  م وهذا ناجم عن اختالل 

صر  و الحس أو التذوق أفي مناط معینة في الدماغ تؤد إلى تفعیل مناط السمع أو ال

قي التالي تعطي اإلحساس دون مؤثر خارجي حق ة من وس وتعتبر الهال  .أو الشم و السمع

رض ن هذه األصوات یختلف من مومضمو . األعراض األكثر شیوعًا لد مرضى الفصام

حث عن حل لهارآلخ ل مصدر إزعاج للمرض و ً ما تش  . ، وهذه األصوات عادة

) https://yasermetwaly.wordpress.com/schizophrenia (/  
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یر م هذا االضطراب إلى :اضطراب التف ع تقس  :ونستط

یراضطراب التعبیر عن  -  .التف

 .قلة وعدم الترا بین األفكار -

یر -   .اضطراب مجر التف

 یر ضاً :توقف التف یر أثناء . وهو من األعراض الممیزة أ حیث یتوقف المرض عن التف

ار  ًا من األف ح خال أن مخه أص شعر و ضاء”حدیثه و عود . “مثل الصفحة الب وعندما 

موضوع آخر یر یبدأ حدیثه   .للتف

  قها:األفكارضغ ار وتسا و من ازدحام رأسه األف ش سبب له ازعاجًا شدیداً . حیث    .مما 

 األفكار م  نقسم إلى :اضطراب التح   :و

اره :سحب األفكار - ة تسعى إلى سحب أف و المرض من وجود قوة خارج ش حیث 

 .وحرمانه منها عبر أجهزة خاصة أو غیر ذلك

ه:إدخال األفكار - ر ف ف ة معنى أن ما  اره بل أدخلتها قوة خارج ست أف عطي لذلك . ل و

ة هي التي أدخلت هذه  واكب خارج ة أو مخلوقات من  ون تفسیرات متعددة مثل أشعة 

ه م  ة التح غ ار   .األف

قها:إذاعة وقراءة األفكار - ما س طة  و مرت اره سحبت  ،وهذه الش عتقد أن أف حیث أن 

ثت عبر موجات الرادیو أو التلفاز أو   . اإلنترنت) حدیثاً (منه و

ع معرفة ما    و من ان الناس تستط ش هولذا فهو  ر ف سبب له ألمًا . ف ال شك  وهذا 

ع ح معروفًا للجم ار أص ر أن إحد . شدیدًا إذ أن ما یدور في رأسه من أف وأذ

انت ة على الشاشة  المرضات  تو ارها الم أنها تقرأ أف ة  تتهم مقدمة أحد البرامج التلفزون

عة   ) /https://yasermetwaly.wordpress.com/schizophrenia (. أمام المذ

 یر  :و یتكون من :اضطراب محتو التف
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ة - ة وخاطئة یؤمن بها المرض  الضالالت: المعتقدات الوهم ارة عن معتقدات غر وهي ع

حتمل الشك مانًا راسخًا ال  الحقه أو یتجسس . إ عتقد المرض أن هناك من  فمثًال قد 

أتي إلنقاذ  ح الذ  ً أو أنه المهد المنتظر أو المس ه سوء ید له أو یترص  ه أو  عل

شرة أو الشك   .في الزوجة و عفتهاال

ة)2 ًا موجودة في الحاالت المزمنة أو عن هذه: األعراض السلب دما تستقر الحالة بین األعراض غال

   :االنتكاسات

 ة واالهتمام ة من مرضى الفصام فتور الهمة وفقدانهم : فقدان الحیو الح في نس

ة األعمال المختلفة والخمول وعدم    للحیو ام  الق ة  س لهم والرغ ة في التحرك ل الرغ

حث عن عمل أو التفاعل مع  ة أو ال ة في النشاطات االجتماع الدافع والتحفز للمشار

 .اآلخرن

 ظهرون سو شيء قلیل  :فقدان التفاعل الشعور والعاطفي عض مرضى الفصام ال 

ح تفاعل و . لعاطفي أو المشاعر على وجوههممن التفاعل ا ص في الحاالت المتقدمة 

ة مفرحة ي في مناس ن أن ی م ضحك  المرض مع األحداث غیر مناسب حیث  أو 

 .الخ… عند سماع خبر محزن 

 عض  :االنعزال عن اآلخرن فضل  ش  المضطرینحیث  االبتعاد عن اآلخرن والع

عیدًا عن اآلخرن  .لوحدهم وفي عالمهم الخاص 

 فقد المرض القدرة على اتخاذ  :اضطراب اإلرادة ة المطلقة في حیث  القرار والسلب

ة عطي لذلك مبررات واه  .التصرفات و

عض المرضى قلة الحدیث حیث ال یبتد حوارا أو :قلة الكالم المه  الح على  ون  مسامرة و

ان ل مختصر قدر اإلم ش سأل عنه و ما    . محدودًا 

) https://yasermetwaly.wordpress.com/schizophrenia (/  
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ات السلوك)3  ة مثل :اضطرا ات الغر  :حیث تظهر لد المرض عددًا من السلو

 ل متكرر ش   .تغییر تعابیر الوجه 

  سبب الهالوس (الضحك دون سبب ون    . )قد 

 حدث عن ضرب أحد أخوته ما   .أفعال مفاجئة وغیر متوقعة 

 اج وتكسیر ما حوله من أغراض  .االهت

 س لها معنى ات متكررة ول حر ام  من. الق تفه األ سر على   .مثل الضرب بیده ال

 س في مناسبتها المتعارف علیها ل متكرر ول ش ات لها معنى ولكن  حر ام  مثل . الق

رة أو غیرها ة العس ة ضرب التح  .حر

 س ش س مال س غبر متناسقة أو ل س مال سل ة في الصیف شدید الحرارة أو الع  .تو

 ًا مثل ات غیر المقبولة اجتماع عض السلو ام ب التعر أمام اآلخرن أو توسیخ ما : الق

سه عند األكل وغیر ذلك  .حول فمه ومال

ة اضطر ) 4   ات حر ة(ا ة أو تخشب ة :)تاتون ات في قدرة المرء على الحر وهذا . أ اضطرا

اتت  امنا هذه وأهم هذه األعراض اآلتياألعراض   :نادرة في أ

 ات أو الذهول ظل  :الس رفض الطعام والشراب ف ة والكالم و فقد المرض الحر حیث 

 .طرح الفراش مذهوالً 

 اج الكتاتوني صرخ  :اله اء و حطم أثناءها األش اج الشدید  ینتاب المرض فترات من اله

هاجم من حوله ا. و ل وقد تكون فترة اله ج هذه متخللة فترة الذهول حیث تأتي على ش

اج ثم الذهول مرة أخر  ات من الذهول ثم اله  .نو

 ة معینة ة خاصة لمدة  :التوضع أو المداومة على وضع حیث یتخذ المرض وضع

ضعه الطبیب  عد أن  ة  عض المرضى تحدث له الوضع ام و ساعات بل قد تمتد إلى أ

حاف على  أن  ل معین  عد أن یرفعها الطبیبعلى ش وعلى ذات . یده مرفوعة ساعات 

أن الوسادة  ،النحو لة و قى رافعًا رأسه لمدة طو عندما تسحب الوسادة من تحت رأسه فی

ة الوسادة النفس ه   .موجودة وهذا ما نسم
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  (https://yasermetwaly.wordpress.com/schizophrenia/ ) 

 ة المطلقة عاكسه دون أ دافع : السلب ه بل  قاوم المرض أ أمر یوجه إل و سبب أوهنا 

س م. محدد ه ول الغ  ارز وم ل  ش ة   .جرد عنادوتظهر السلب

 ات المتشابهة قوم : والتي ال معنى لها: المداومة على الحر ات حیث  حر المرض 

ات مما یزعج  ون لها معنى وال یتقرب عن هذه الحر ل متكرر دون أن  ش متشابهة و

 .المقرین منه

 ة اء أو األتومات ة تطلب منه دون أ  :الطاعة العم أ حر قوم المرض  حیث 

اة ال ح أنه   .مقاومة و

ة) 5  ات معرف ة مثل  :اضطرا الوظائف المعرف قصد  یز والذاكرة والتعلم وغیر : و اه والتر االنت

لد مرضى الفصام نقص شامل في  .ادةً ال یتأثر مستو الوعي لد مرض الفصامع. ذلك

ة وتشمل قدراتهم في التعلم ة  ،واإلدراك ،والذاكرة ،قدراتهم المعرف المهارات : مثل(والمهارات الحر

ة  ).الیدو

رة م    ه القدرات الف قًا .ثل التخط ومهارة اتخاذ القرار وغیر ذلكما تتأثر لد رنا سا ما ذ

ع مرضى الفصام  .ال نجد هذا النقص في جم

  (https://yasermetwaly.wordpress.com/schizophrenia/ ) 

  :أنواع الفصام )3

 ى ارانو    :النم ال

ى القس ارانو ل مرضى الفصام ال لش ثیرا ما یبدأ  ،م األعظم من مجموع الفصامیین  و

ع والخامس  الضطرابا ا مثل العقدین الرا في سـن المراهقة إال أنـه قـد یـبـدأ فـي فترات متأخرة نسب

  )56ص.1991.سیلفانوأرتي( .من العمر

ة  الون للشك وتفسـیـر األشـیـاء واألحـداث من حولهم على نحو  االضطرابفي بدا نجدهم م

حال . ح من قدرهم أمام أنفسهم ى تجاه نفسه  ارانو فالشعور السائد لد مرض الفصام ال
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م سلبي له مـن اآلخـرـن للخارج فـورا ه في صورة تقی ـعـود المـرـض فیدر ـحـدث ذلـك عـن  و و

انزم اإل ان شعور المرض تجاه نفسه مثال أنه أخـرق فـي تصرفاته وأنه . سقاطـرـ م فإذا 

م ه عد مون عل أن اآلخرن یته اع  ـون لـدیـه حـیـنـئـذ انط . الكفاءة إلى حد یدعو للسخرة یـتـ

دة صبـح االنـطـبـاع حـقـیـقـة مؤ ه على انه شخص سیئ . وسرعان ما  ح موقنا أنهم ینظرون إل ص و

  . وغیر مقبول لدیهم

عطي نفس المعنى للعدید من األشیـاء ألنـه یـعـیـد تـ  ل وفقا فالمرض  حیث یتش فـسـیـر العالم 

ة اره األساس یدة أو  الشك في اآلخرن .ألف أنهم یدبرون له م ح موقنا  ص ثم ال یلبث أن 

  . یتآمرون ضـده

ه  أنه أجرت عل وتكون ضالالت اضطهاد أو عظمة أو توهم األمراض أو اعتقاد المرض 

عدأو أنه واقع تحت تأثیر قوة ما  أو أنه متهم تغییرات   .ذلك إلىوما  من 

ار فقد تؤسس  غة مـنـظـومـة أو نـسـ مـتـرابـ مـن األف ثیرا ما تتخذ تلك الضالالت ص و

ة سبب آرائه أو فلسفته أو معتقداته الدین رة أن المرض مضطهد  وقد  .المنظومة الضاللیـة على ف

حیث تبدو ذات بنـیـان عـلـمـي أو فـلـسـفـ اغة معتقداته  ص    .ي أو الهوتيقوم 

ذلك . راعتقاد المرض انه المهد المنتظوأكثر الضالالت من هذا النوع شیوعا هو 

ثیرة الشیوع في الوقت الراهن العذراء المرضة أنـهـا مرم اعتقـاد حت   مثل تلك االعتقادات أص

ثیر الشیوع هو ضالل الغیرة أ اال انة وهناك نوع آخر مـن الـضـالالت أصـبـح أیـضـا  عتقاد بخ

حدث بخاصة  الزوجة أو الزوج   . في مراحل العمر المتقدمةوهو 

مـثـابـة تـشـبـیـهـات مـجـازـة  ار معظم الضالالت والهالوس  ن اعت م خاصة ضالالت (و

ة ) االضطهاد ض ات تعو ة عمل مثا  المضطرینعتقد أحد  مثل أن). خاصة ضالالت العظمة(أو

أكل فیها. أن زوجته تضع له السم في الطعام ل مرة  طعم السم في  حس  قة األمر هنا . و حق

اته عتقد أن زوجته قد سممت ح ة .مجـازا ،هي أن المرض  ة تعسة للغا اته الزوج   . مـعـنـى أن ح
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عاني مرض آخر من هالوس شم رهة تـنـبـعـث من جسده وهو مؤمن ة فوقد  شم رائحة 

ع من حوله ینفونهص قة األمر في مثل تلك الحالة .حة ذلك على الرغم من أن جم هي أن  حق

أن شخص مقزز ومنفر لآلخرن شعر في قرارة نفسه  ه العرض والدور الذ المرض   یلع

عیدا عن شخصه يالمرض ل شعوره هذا  یره السلبي في جسده بدال من . هنا هـو تحو إذ أن تف

سر ق عتبر أ الماشخصه  عتقد أنه المهد المنتظر .بوال وأقل إ أو من تعتقد أنها مرم  أما من 

انهم الغ التدني وتكون صورتهم أمام أنفسهم مدمرة لك ون تقدیر الذات لدیهم   .العذراء فأولئك 

ا. وعن طر ضالالت العظمة تلـك یـرفـعـون مـن قـدرهـم أمـام أنـفـسـهـم  إذ یجعلون أنفسهم مثال عل

شر    )59 - 56ص ص .1991.سیلفانوأرتي(. ورموزا للكمال ال

 ني فر    الفصام الهی

ون من العسیر التمییز بین فرني قد  ارانو  الفصام الهی ثیر من . وال ان في  شتر فهمـا 

فرني تكون درجة  األغراض واألعراض أقل اتساقا  اشد االضطرابإال أنه في حالة الفصام الهی

ا عاني من خل . وأكثر تف فرني  وأكثر الفروق وضوحا بین النوعین هو أن مرض الفصام الهی

ة ع اة الطب صفة عامة أقل قدرة على ممارسة الح ون  ه . ذهني أشد و صی  االضطرابذلك 

  )59ص .1991.سیلفانوأرتي( . رعادة في سن أصغ

میل المرض  فرني إلى االكتئاب الطفیفوقد  ه هي  الهی ة عل ة الغال إال أن الحالة المزاج

تخلل ذلك بین ،جمود المشاعر والتجرد االنفعالي اهة  الحین و واآلخر لحظات من المرح أو الف

ثیرا ما یبتـسـم المـرـض في مواقف ال تدعو إلى االبتسام مطلقا. الظاهرة فقد تسـألـه عـن شـيء . و

ـیـرا مـنـطـقـیـا. ال تتالءم مع الموقف تسامةابرد  ـيف مـا انا تفـ ر أح ف ان  وقد  إال أنـه معظم األح

ا یرا عشوائ ر تف ا ف الخل الذهني مف س م. یتسم  ارانو وعلى ع  ا نجد لد مرض الفصام ال

طات تضم معتقداته  ة في إطار فلسفي أو ال توجد لد الـهـیـبـفـرـنـي منظومات معقدة أو ترا الضالل

ارانو -فهو ال یهتم. دیني حاجة للدفاع عن . أن یثبت صحة مـعـتـقـداتـه -دمثل ال إذ ال یـشـعـر 

أنه مضطهد. نفسه أمام عدوان اآلخرن ارانو  عتقد مثل ال شعر وقد  . مرارة تجاه ذلك إال أنه ال 

ثیرا م وضالالت العظمـة فرني تفوق  اراونولـد الهی عدها عن العقل دثیلتها لد ال  في درجة 
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عدا عن  داتاعتقفاال. وفي تشبثه بها دون أ منط فرني تكون عادة أكثر  ة لد الهی الضالل

ثیرا ما تدور حول جسده. الواقع حیـث یـعـتـقـد المرض أن أعضاءه قد دمرت أو توقفت عن  وهي 

عتقد أن مخه قد. العمل ه قد نقل من موضعه ذاب أو أن فقد  ما إلى ذلك من ضروب قل

  )60-59ص ص . 1991.سیلفانوأرتي( .المستحیل

  التصلبي(الفصام الكاتاتوني(:  

ثیر عن ذ قبل ح أقل شیوعا  وهو . من حسن الح أن هذا النوع من الفصام قد أص

اج فترة ه ثیـرة-یبدأ  سلوك هائج غیر  -وقد ال تحدث في حاالت  واضح الهدف ثم تخـمـد تـتـمـیـز 

صل آجال أو عاجال ة التامة واالنسحاب ثـائـرة المـرـض تـدرـجـیـا حـتـى   إلى حالة من السلب

ه التام ي ش ح المرض مثل التمثال إذ یتخذ أوضاعا . والجمـود الحر ص ة  وفي الحاالت النموذج

ه أحد حر ام إلى أن  ظل محتفظا بها لساعات أو أ طعمه التماثیل و أخذه إلى الفراش ل أو  أو 

بدو المرض منقطع الصلة العالم من حوله ساعده على قضاء حاجته و فقد تبلغه أشد . تماما 

اء إثارة للمشاعر ة لشخص عزز-األن أ وفاة فجائ غیر أن حالة  ،دون أن تطرف له عین -مثل ن

ست سو قشرة على السطح العالم تلك ل ان من االنفعاالت فداخله .انقطاع الصلة  إذ على . بر

وجه خال من أ تعبیر اء الفاجعـة بجمود في اإلحساس و اله األن ـثـیـر مـنـهـم الرغم من استق -ف

ة ل ما قیل له-بـعـد تجـاوز النو العالم من . ستعید بدقة  قة  ان على صلة وث وهذا یدل على أنه 

ة ا ان فاقد القدرة على االستجا ةحوله غیر أنه  طة الالزمة لنط  لحر س ات ال فحتى الحر

انت تتجاوز قدرته حاء فالسبب هنا . الكلمات  ة لإل انا شدید الطاعة وشدید القابل نا نراه أح ذا  ٕ وا

سلم نفسه إلرادة شخص آخر   .هو أنه 

ة  من هـذا الـنـوع طرینضوتوجد لد الم ظـاهـرة مـنـاقـضـة للطاعة المطلقة هي السلب

ـس ة معینة ـیـةالعـ سها تمـامـا فإذا طلبت من المـرـض أداء حر فعل ع فـإذا سـألـتـه مـثـال أن . تجده 

عیدا ام أو أدار وجهه  ذا طلبت منه أ یـخـرج لسانه أغل فمه بإح ٕ قف تمدد راقداوا ن مرضى إ. ن 

تسبوا ثقة في أفعالهم الشخصیـة  هذا النوع من الفصام هم أولئك الذین لم یتح لهم في طفولتهم أن 

اراتهم واتخاذ قراراتـهـم فقد تعلموا في طفولتهم  .وال قدرة على االعتماد على أنفسهم في تحدید اخت
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ة على استعمال حرة اإلرادة اف هم ولم یتدروا بدرجة  اء ألبو أتي الوقت . الطاعة العم وعندما 

ه أن یتخذوا قرارا یجدون أنفسهم في حیرة م فمشاعرهم متضارة وقدرتـهـم  ن األمرالذ علیهم ف

ة اتهم وقد . على اتخاذ القرار مسلو الذنب إذا سمحوا ألنفسهم بتحقی رغ شعرون  ا ما  وغال

ة األمر قرارات خاطئة   یتخذون في نها

ة له عند  ي أو التال قة على الجمود الحر شف سلوك المرض خالل المرحلة السا

قن وعدم القدرة على استخدام اإلرادة التحسن النسبي عن شعور هائل فقد یتوقف في  عدم الت

ة ة منتصف الحر صورة متتال سها  ـة وع عاني صراعا بین رغبته في  أو یـؤد الحـر فهو 

ه ین رغبته في االندماج ف ة التي  االنـسـحـاب مـن العالم و ة الغر ات واألوضاع الجسمان والحر

ة  .بتین حینما تنشطان في وقت واحدهي نتاج لهاتین الرغ یتخذها وفرص الشفاء من النو

ة جیـدة   )62 -60ص ص .1991.سیلفانوأرتي( .الكاتاتون

 س   :الفصام ال

حدث مطلقا  هذا النوع من الفصام هو أكثر األنواع ندرة وهو خالف األنواع األخر  ال 

ة ة أو درام ء. صورة فجائ التدرج و حدث  اد . بل  ون من المستحیل تحدید نقطة حتى 

س في فترة ما قبل المراهقة. بدایته ة للفصام ال الت المصاح فنجد المرض . وعادة ما تبدأ المش

اته ح خامال ومیـاال لتضیی نطاق ح ـان . قد أص ح في مستقبـل حـیـاتـه الـشـخـص الـذ  ص وال 

ون  ـ. متوقعا أن  أنه متكـاسـل و اعا  عطي انط ة لهم. ال طـمـوحـاتو النس ملة ال تستثیر  فـالحـیـاة 

ات ة اهتمامات أو تحد ه أ سبـب . لد فشل في الوصول إلى النضج االنفعالي أو العقلي  وهو 

ـة فـي معظم عـ اة اتناشطزوفـه عـن المـشـار   .الح

فصح عن رغبته في االبتعاد   ات في الدراسة أو العمل و وال  .عن الدارسةوقد تنـشـأ لـدیـه صعو

ة ضالالت أو هالوس س أ س  توجد في الفصام ال یر غیر منطقي بل على الع أو مالمح تف

یر اال لعدم التف وعلى الرغم من أن مرض الفصام البـسـیـ یـخـلـو مـن . یبدو المرض م

إال أن حـالـتـه الـعـقـلـیـة ال تـرقـى للمستو  االضـطـرابـات الظاهرة التي تـوجـد فـي األنـواع األخـر 
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عي ه غیر فعال وغیر مالئم . الطب ـة لوجدنا سلو ة تتـطـلـب المـشـار ع فلو عاش في بیئة طب

ة اة الیوم ات الح    .لمتطل

 الفصام الوجداني:  

ة ة تغیرات واضحة في الحالة الوج في هذا النوع من الفصام نجد إلى جانب األعراض الفصام دان

حت ممیزة لنوع آخر من  أو المزاجیـة ات وهـي تـغـیـرات إذا أخـذت عـلـى حدة أص ة االضطرا الذهان

فترات من المرح قد  حیث نجد المرض. االكتئابي-سمى ذهان الهوس فترات من االكتئاب و

سرعة أكبر من األنواع األخر . صل إلى حد النشوة شفى  اته تمیل لكن  والفصام الوجداني  نو

ة    )64 -60ص ص .1991.سیلفانوأرتي( .للظهور ثان

  :للفصام ات المفسرةالنظر )4

 دینامي المنظور النفسو:  

ان قد انشغل إ د  رة التي قدمها بخصوص الفصام تتمثل أن فرو انت الف القل و ساسا 

ل منأنه حالة أهذا االضطراب على  إلىفي انه نظر  ال الأ و ش وصش ن أذ یر إ ،ن

ون لدیهم  أولئكالفصامیین هم  في ألالذین  ما  ا  س قو ة مع األنا عندهم ل فاعل نه یتعامل 

ون استحوذ علیهم دوافع الهو غیر مقبولة وأل صون إف ،ن القل قد  ن نهم یتخلون عن المجابهة و

رةإ ة الم ون في تلك الفترة انفص ،لى المرحلة الفمو ة فانه ال ،هوالنا و ال بین األحیث ال  ع الت  و

فاح بینهماأون هناك صراع  وص  ،و  وهو الذ  ،ناألى المرحلة التي ینعدم فیها الإوهذا الن

الواقع ومادام نا هو الذ یتوس بین الذات و ن األأل ،سر لنا انفصال الفصامي عن الواقعف

ملك األ فتقد للوس الفصامي ال  ه عه الخارجيین واقبینه و نا فانه  فقد االتصال    .لذلك 

فان أ اته حول الفصام ،1962ما سول تا فان سبب ق ،حیث خصص معظم  ل لما یراه سول

س دوافع الهو و  ٕ الفصامي هو ل ن أ ،ذأو أمه من ضرر أصاب عالقة الطفل ألى ما إنما راجع ا

ا من الناس اآلالفصام  ا تدرج ٕ رن و خمثل انسحا ة تبدا منذ ا رة حیث ن هذه العمل الطفولة الم

ه  قل و عداء الطفل ووالد ین اآل .ون هناك تفاعل مصحوب  سب توتر العالقة بینه و خرن و
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االتإفانه سوف یهرب  ه من الخ لما زاد االنسحا ،لى عالم خاص  الواقع مما ف ب قلت عالقاته 

  )260- 258ص ص .2008.صالحقاسم ( .لى المزد من القلإیؤد 

 ا   :األسرةت نظر

ةالمنظرن في العالقات  ینظر الكثیر من ما العالقة بین الطفل و  ،اإلنسان على و  األمالس

البرودة صتت أنهام هي مورثة للفصام في األ أناالفتراض في  ،الحاسة في ظهور الفصام أنها ف 

ة الزائدة و و  طرة والرفض والحما مةمتخوفة من العالقات صارمة بخصوص الجنس و الس  الحم

  .الصداقاتو 

ونه یتخذ موقفا ن األأما  ون في نفس الوقت مخطئا في  ا من هذه العالقة بین ب  سلب

حهام والطفل و األ   .اء مسؤولین على الجو العدائي في البیتن اآلأما  ،ال یتدخل في تصح

یث فیها ح ،ینطفال فصامیأ تون أ األسر أكثرسر المنشقة هي ن األأما ذهب لیدز 

   .لى جبهاتإتقسمها الصراعات بین الوالدین و 

 ي   :المنظور السلو

ي التقلید و كثر شیوعا للفصان التفسیر األإ راسنر م في المنظور السلو هو الذ قدمه و

ةعلى انه س اه الت انت ستجیبون  األفراد أولئكفهم  ،لوك متعلم یتضمن مش یف  الذین لم تعلموا 

ة بنفس ا إلىمن خالل التعزز  سبب  ،لطرقة التي تستجیب غالبیتها لهاالتنبیهات االجتماع و

اتهم  ةأالمضطرة و  األسرةح اب اجتماع   .س

 المنظور الوجود:  

 ،ننا من وصف الشخص على انه فصاميالعالم البرطاني النج تقدم المعاییر التي تم إن

ة إالالفصام ماهو  إنفهو یر  وسیلة  إستراتیج ه  ة یتخذها الفرد المصاب  للهرب من واقع سلو

ه ش ف ن الع م ون أل تلى القإبل انه مضى  ،ال  ة من أن الفرد الفصامي رما  كثر عقالن

ة للعقل في  ،المعالج النفساني ة التي تر الحالة العاد ال ة الراد وهو یتف مع وجهة النظر الوجود
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ة هي اال بت فیها الفرد  ،ترابغالمجتمعات الصناع قمع فیها األأحیث  ة و  ق فراد مشاعرهم الحق

ون و  هتصرفون بذات زائفة و ة و  أهدافلي المبرمج الذ ینفذ اآل اإلنسان أش م  اسایرو سطح الق

نفسهم غیر قادرن على أسبب الضغ النفسي  الحاد یجدون ن الفصامیین و إ ،المشوهة في الواقع

ه  ع واالستمرار في الواقع الذ یبدو ف رة و أالجم قون ألنهم في حفلة تن ط س القناع نهم ال  ل

ر ف سعون إالتن ة إعادةلى إنهم  ق ست حالة جنون إوعلى هذا ف ،ذاتهم الحق قدر  ،ن الفصام ل

ة من واقع مجنون ماهي رح ة آلى واقع إلة فوق العقالن حث الوجود من الهو خر في ال

ةاألص   )267- 260ص ص . 2008.قاسم صالح(.ل

 ا اال. ثان   :ارانو

ف )1 ا تعر ارانو   :ال

ارا ا مشت من الكلمة مصطلح ال ةنو ارانوومعناها الجنون و  اإلغرق ا في الماضي انت ال

ان المزمن شتمل  ،تعني الهذ عد ل ما  لعلى و  ،المرض من أوهام تالحقهما ینتاب وقد اتسع معناه ف

عینه  و منهتوهما منفردا  ثر من الش لواه ،الزم المرض ف ون مصدر شقائه و ففي هذا  .و

ة لت ر نفسه ضح الته على غیره من الناس و سق المرض مش هأالعرض  رض فالع. مرهم عل

ارنو ال یتضمن الهلوسات و  ة من الزائفة و  اإلحساساتال غیر ذلك من ال ارانو تتحول الحالة ال

  ) 78- 77ص .1998. عبد العلي الجسماني( .االضطهاد إلىالعظمة 

اأعرا )2 ارانو   :ض ال

ة  - ة المرض تبدو متماس ه  ومنتظمةشخص أس  الواقع ال  ا واتصال المرض  نسب

ا إال  ه العام یبدو عاد رة المتسلطة و وسلو أنهقدر ما تحدثه الف ان  م ومضطهد الهذ  .عظ

قر و المعتقد  - أنه ع عجز عنه الرض  ع فعل ما  ه بجنون ستط طل عل شر لذلك 

 .العظمة

القدرة على المناقشة لساعات - ة غیر  یتمیز المرض  لة وتبدو مناقشة منطق تقوم على نها أطو

ر خاطئ أساس  .ف

ة اتجاه الناس - مشاعر الكراه ا  ارانو  .شعر مرض ال
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سعى  - ون متقلب المزاج وسرع الغضب  ا في هذاء العظمة  ارنو  أعماله إكمال إلىمرض ال

لى إلم تصل  ألنهاغیره  أعمال أو أعمالههو غیر راض عن مل عمال یبدأه و  لذلك فهو الو 

 .حد الكمال

ا - ا في هذاء االضطهاد ینعزل و مرض ال عتقد مثال رانو المخابرات  أنملؤه الخوف وقد 

ه و  ه االتتجسس عل غلب عل اكا و م( .كتئابون ش  - 130ص ص.2010.انخالصی إبراه

131(  

ارانوسمات  )3 ة ال ةالشخص   :د

شیر  ة الشدیدة تجاه  إلىوهو اضطراب  میل ص ،و النبذأ اإلخفاقالحساس احب هذه و

ة  حیث یتماد في هانة و اإلو  إلساءةافال ینسى  ،عدم التسامح إلىالشخص تصور في الشك 

ة و  لآلخرنفعال المحایدة األ المحاالحتقار و عدوان عتبره حقوقه و تمسك  حتى لو ارة الضارة لما 

هان رأ اآل ثیرا لرج ،خرن مخالف لرأ ؤمن  ه و ك في أمانة غیره وشر ش ارهاجة ما أنه   أف

شرح األ ظل مأخوذا  ه و و . ألفت حقي( .مهددة أو متجسسة أنهاالعالم حوله على حداث الخاصة 

  )98ص .2000

ة بهذا  ة المصا الوحدة واالنعزال  االضطرابذلك تتسم الشخص في مرحلة الطفولة 

لما ازدادت هذه السم ،والتقلب االنفعالي والشك الغة فتزداد شدة وعدم تقدم الفرد في سن  ات م

ة و  ز حو الحساس ظهر التمر ما في سن الرشد أ ،العدوانل الذات و مشاعر العظمة واالضطهاد و

الجمود والتزمتفت ة  یر الخرافي  اآلخرناالستخفاف و والغیرة والتسل  ،تسم هذه الشخص والتف

  ) 80ص .1999.عبد الرحمان الوافي(. والالمنطقي

ا نواعأ )4 ارانو   :ال

 جنون العظمة:  
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ة االستث قواه البدن ه مقتنعا  ة و ون المرض ف من العائالت  حدارهانوجماله الصارخ نائ

ح  ،نه غنيأالعرقة و  ص د أن   ،العصور مخترعین أشهرمثالي ونبي ومن  إنسانومن المؤ

ع غشى على نفسه من الجم   .و

عات  رتد الق ة اختلقها في دماغه و س التي تتمثل شخص ا ما یرتد المعتوه المال وغال

نجده في الشلل العام وفي  إذ ،یتمثل فق في الذهان المزمنولكن جنون العظمة ال  ،شرائوزنة و 

العض  ن  ،الفصامالجنون و  أش م  أسماءتأخذ بدورها من العته الذهني و  أنواعاتظهر  أنو

ذا  ،الذهان المزمن الحاد إلىتبدأ من الذهان المزمن الخفیف  یوجد سلسلة ،حاالت متقدمة جداو  وه

ة نفسها مطروحة  ة الشرع الذهان المزمن و  إذتجد مسؤول اناجنون العظمة عبر المصابون   أح

عبرون عن قوتهم و  األفعال المهم لكن لقاأو ضابهم  سهم و  أ حینذاك خرق  أنهاو  أفعالهممال

ام و  والتشاؤملزنة للقانون على الصعید العام متمثلة في مظاهر ا الضرب یف و التزالموجه للح

  .اآلخرنجرح و 

 ان االضطهاد   :هذ

رة العظمة قو جدا  ف ا  ل شيء ومقتدر  إذااالضطهاد مقرون غال عرف  ان المرض 

ر  او ضطهده إ .بوضوح  ءاألش عد  بوسائل سحرة تؤثر على ذهنه أشخاصن  تقضي  على 

دعي  ،على ثروته وتمنعه من التصرف وتحفزه على الموت اع و  أنناو ننا نعرف أنسمعه عبر مذ

سمع  وتظهر ،ل تصرفاته في منزله ا هلوسة و انا أصواتا تشتمه وتهدده و أعند المرض غال ح

ارهنحاول التقا  أننایدعي  عي طمن ال إذن ،توجیههاو  أف قل شدید  أنب شعر هذا المرض 

انو    .عمل على ترسیخ الهذ

ن  طرق عدیدة فيأم ان  ن یتصرف المرض  ن هذ م عض إن یلجأ أاالضطهاد و لى 

س نفسه في منزله ح سمع المرض  ،وسائل الدفاع  ة أضا أو م ة أو حم انت عدائ صواتا سواء 

جیب المرض عل ه األصواتى هذه و صم أذن ناقش و ل أو أ ،و ش خر آو أنه یدافع عن نفسه 

حاول القضاء علیهم بنفسه ن  م ه و شتم مضطهد امل.(یهدد و  - 71ص ص. 2002.حسین 

75 (  
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اات المفسرة لالنظر )5 ارانو   :ل

 ة د ة الفرو  :المدرسة التحلیل

د  حدث تحوال في هذا المفهوم، فلقد توصل  1896ثم جاء فرو ا اضطراب  إلىل ارانو ال

ةهو نتاج  ة و  آل  .تحدیدا اإلسقاهي دفاع

عود  أنتر    ات علیها وتعز  إلىبت النزعة  إلىجنون االضطهاد  ة والث ة المثل الجنس

د  وفي ،تقبل المرض لهذه النزعة في نفسهعدم  إلى االضطرابأعراض هذا  مایلي تفسیر فرو

ة ات العقل ة  للعمل االضطهادأ( االضطرابهذا  لألعراضالمصاح الغیرة والشعور  ، شعور 

ة ناتجة عن الصراع الذ ید) العظمة ة العقل أتي ورتكون العمل ما  ة  ة المثل  أنا'': حول الجنس

ه فأنا أكرهه حب  أن إال ''ال أح ة من  راه عجز عن  ة واحد من  أالمرض  راه عجز عن 

قوم  ،جنسه ة ف ه إسقاعمل ة عل ة  ،شعور الكراه حبني ألنهاكرهه  أنا'' إلىفتتحول العمل ''  ال 

ة  هال  أنا'' إلىثم تتحول العمل م السید('' ضطهدني ألنهاكرهه  وأنا أح ص . 2012.ابراه

    ) 196 -195ص

د  ة  أناعتقد فرو ة الجنس ل من المثل تصیب الرجال وتنشأ في مرحلة الطفولة  وأنهاالزور ش

ة نحو والده مشاعر جنس شعر الطفل  قوم بدفعها  ،حیث  ه لتعاود الظهور الالشعور و  إلىف قى ف ت

ة أزمةفي مرحلة الرشد عندما یواجه الرجل  وك  إلىحیث تنقلب  ،انفعال غة  أوهامو ش وتأخذ ص

ة اآل ة الدفاع   ."اإلسقا"ل

قدم شابیرو افتراضا  سبون من خالل  المصابین أنو قة  اآلخرن إسقاالزور  ماهو حق

ن من ذلك بخفض مشاعر ستفیدو  فإنهم ،بها فراالعتعلى ااخلهم ال تكون الذات قادرة واقعة في د

را ،الذنب لدیهم دا و شون خبرات أقل ن ع ة و دافعون ضد الصراعات الداخل   .و

 ة ة المعرف   :النظر

ة غیر وهام هي نتیجة لمحاولة معر األ أنمفادا  1974ذهب ماهر  ة لتفسیر خبرات حس ف

حة قوله منحرفة و  أوو ضالة أ ،صح صرهم األ أنستشهد  فقدون  سبب  أوفراد الذین  ما أسمعهم 
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هم القو  و ارة أو محاولة ش ستنتجون  ،هذا الفقدان إلن اء  إلخفاء یتآمرون خرون اآل أنقد  األش

  .عنهم

موجبها تتكون إ ة  ات المعرف ة تكون مشابهة أن العمل ل المعتقدات الوهم  لإلجراءاتو تتش

ل بها المعتقدات ال ةالتي تتش یر مضطرب  األوهام أن أ ،سو ست ناتجة عن تف تنشأ  إنماهي ل

ة و إو خبرات أشاذ  إحساسسب  ة غیر سو ة تحتاج أ ن هذه الخبرات الشاذةألدراك و غیر السو

انتقاء إف ،تفسیر إلى ختبرها على صعید الواقع وذلك  ضع لها افتراضا و تعزز  أحداثن صاحبها 

ة   .صیرته الوهم

طرة إلىالحاجة برنستین وزمالؤه على الضغ و كد أ یر الزور في حاالته  إنذلك  ،الس التف

اناعبر عن نفسه  ،الحادة ة  أح الضغو والهجرة  أوعند حدوث تغیرات موقف ة مشحونة  اجتماع

ة حادة و  ،مغادرة البیت إلىاالضطرار الخ و ....السجنالحرمان و و  عزلة اجتماع طة  غیر مرت

االستغالل اإلحساسفضال عن مع قواعد السلوك المناسب و ألوفة م طرة وا ،الحاد  لفقدان العام للس

اة قوم بإلقاء اللوم من الذات  إن ،على الح عتقد  اآلخرن إلىالزور  هم  اآلخرن أنفهو 

  )  296 - 289ص ص .2008.قاسم صالح ( .المسئولین

 الهوس االكتئابي .ثالثا:  

ف )1  :الهوس االكتئابي تعر

سمى  اناو ات النادرة  ، وهو منالذهان الدور والدائر  أولجنون الدور ا أح االضطرا

ربلین هو و  ه تعبیر وحدة تصنیف  أطلو  ،من وصفه أولان    : المستقلة األمراضعل

 "الدورة في مجراه ص أ، وهو یخلو من فهو مرض یتسم  ه، عطب عضو في الدماغ  اح

عد أما  ة و الشفاء نه یتصف  ع اة الطب هذه الحالة تلي عادة حالة المرض العودة التامة للح

الفردا   )147ص. 1998.عبد العلي الجسماني".(لطارئة التي قد تكون ألمت 

 ضعة ": قول حامد عبد السالم على دورة الهوس واالكتئاب قتصر دور على  امقد  وقد  أ

امال و تستغرق  ، شهر عادةأ من ستة أكثرالغیر معالج ال یدوم  على العموم فدور الهوسعاما 
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الح أشهرمن تسعة  أكثرودورة االكتئاب ال تدوم  ثیر من أدوار  أن، و ادوار الهوس اقل 

  )4ص . 1999.عبد الرحمان الوافي( ."االكتئاب

  :يأعراض ذهان الهوس االكتئاب )2

أتي . الهوس ودور االكتئابدور : هناك دوران متمیزان في ذهان الهوس واالكتئاب هما – 1 و

ةفي أدوار قد یتخللها فترات من السواء النسبي أو الصحة الضطراب ا   .النفس

ل دور ختلف وقت دوام  امو ضعة أ قتصر على  امال، فقد  ستغرق عاما   وعلى العموم. ، وقد 

 9(یدوم أكثر من ، ودور االكتئاب ال )أشهر عادة 6(، ال یدوم أكثر من فدور الهوس غیر المعالج

ثیرا من أدوار االكتئاب. )أشهر الح أن أدوار الهوس اقل    .و

صیب ا – 2 يواالضطراب األساسي  یر والنشا الحر سرع في دور الهو النفعال والتف س، ، ف

ي ار، وزادة النشا الحر طيء، فنشاهد المرح وطیران األف ئاب، فنالح الحزن في دور االكت و

یر، ء التف ي و عض على أهم أعراض ذهان الهوس ونقص النشا الحر طل ال ، ومن ثم 

  ".ثالوث الهوس أو ثالوث االكتئاب"واالكتئاب

 ثالوث الهوس:  

ادل مع الغضب أو الخوف مزاج ومرح –أ    .، وقد یت

ي –ب    .زادة في النشا الحر

ار_ ج    .طیران األف

 ثالوث االكتئاب:  

ادل  –أ  تئب، وقد یت   .مع القل أو الخوفمزاج م

ة –ب    .ء في الحر

یر –ج  ء في التف ة و   . صعو
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أعراضها المختلفة، ثم یبدأ في حالة تحسن االضطرابوقد یبدأ  – 3 ، ثم یدخل في حالة هوس 

عدها إلى دور نسبي عود  ظل المرض في دور . دور االكتئاب ثم یبدأ في حالة تحسن ل وقد 

صورة دورة منتظمة فینتقل من دور الهوس إلى دور  الهوس أو في دور االكتئاب أو یزاوج بینهما 

عود إلى وقد تكون الدورات غیر منتظمة فتتوالى . دور الهوس بدون فترات سواء نسبي االكتئاب ثم 

عها دورتان من الهوس   .دورتان أو ثالث من االكتئاب ثم تت

اإلفرا في ردود ا – 4 تصف ذهان الهوس واالكتئاب  عض أعراض لفعل االنفعاو ة مختلطة ب ل

سمى فمثال. دور الهوس اسم" نجد ما  ص . 2006.البنا أنور". (الذهول الهوسي"، و"االكتئاب ال

266 – 270( 

قا أن : نواع الهوس االكتئابيأ )3   : هذا االضطراب یتمیز بدورتینلقد أشرنا سا

ة  ) أ ة الهوس   :وهناك ثالث درجات من الهوس :النو

ه  :الخفیفالهوس  - صاح ةال  ة  أثناءو الهالوس حیث ینتاب المرض أبهذاء  اإلصا النو

ستمر لعدة  اته و مزاجه ومعنو امارتفاع  ة  إحساس عترهو  أ ة والعقل مال قوته الجسم قو 

ح اجتو  ة عازفا عن النوم و شدید اماعي وثرثار و ص فعاله واهتماماته أل تصرفاته و لشراهة الجنس

أخذهالها    .تراءت له وجهة جدیدة 

ة األعراضلهوس الخالي من ا - ات من : الذهان النشوة ونو صاب فیها المرض  وهو حالة 

عضا  اقة في السلوك النشا الفائ والكالم السرع الجامح، وفي هذه الحالة یخلع المصاب  من الل

ال و والكالم و  یزه طو ون ال یدوم تر سرعة و اه  ما الثقة بنفسه و تشتت انت شدید التفاؤل وتبدأ عظ

  .سنة 30 إلىسنة  15ر عادة ما بین في الظهو  األعراض

ة - ه أعراض ذهان م : هوس تصاح النفس في هذا التقس درجة ترفع  إلىتزداد درجة الثقة 

ص  ضاهذاء العظمة، وتشتد  إلىالمرض  إحساساتتشخ ه لتصل  أ و درجة هذاء  إلىش

ة  تظهراالضطهاد، و  ة(على المصاب هذاءات الهو ة أو دنیو ارهوتتطایر ) دین فلت منه  أف و
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ستحیل على  حیث  ثیرا نشاطه الیومي  اآلخرنزمام الحدیث  رتفع  ة درجة العد إلىفهمه و وان

ة و  هملو    .وشره أكلهنظافته الشخص

ة االكتئاب  ) ب فرح ینح مزاجه وفقر اهتماماته و : نو ما  ل  أن إال، ناآلخرعدم تمتعه 

، متوستتف األعراضواحدة من  س ة بین تقدیرات  ل نو وهبو القدرة على  .مرتفع ،اوت في 

یر في  انعدام الشدید والنوم المتقطع و  واألرق ، على االنتحار إقدامهما في ذلك  نفسه إیذاءالتف

ة   ) 82 -  80ص . 2000.لفت حقيأ( .التام للشه

ار  ارفي هذه المرحلة یتناقض ت م عن ماضي حد یبلغ المرض العزوف عن الكال إلى األف

راته وساب خبراته أنه في حالة  ،ذ اقف  یتحدث عن مرضه ال أنعن الكالم ولذلك یجب  أط

ح عاجزا مثال عن النهوض  ص ة ف ح غیر قادر على الحر ص ي ف تزامن مع ذلك الكف الحر و

ع تناول طعامه بنفسه و قد من فراشه وال ستط في هذه ر على غسل وجهه وحتى االغتسال وال 

طل علیها اسم الذهول   )150ص . 1998.عبد العلي الجسماني( .االكتئابيالحالة 

ات المفسرة للهوس االكتئابيا )4   :لنظر

 المنظور النفسو دینامي :  

  اهه ة إلىأول التحلیل النفسي معظم انت س  الكآ ة إلىنظرت  ألنها، الهوس إلىول  الكآ

ذاأساسي  اضطراب أنهاعلى  ٕ ون  وا ة  أكثرما صاحبها الهوس فلن  من مجرد عمل

سي ضد القل ن الع ة في التكو    .دفاع

 ة وهو من الذین حاولوا  أما ات الوجدان انت نظرته سائدة في تفسیر االضطرا ربلین 

ةال أنیثبتوا  أن ست عرضا لضعف أو عجز عضو  كآ هي دفاع شدید وشامل  إنما، ل

ون ف ه الفرد عندما  اةقوم  طب معها ظروف الح   .ي حالة ال 

  ارل م  إلى أبراهامعمد  ضاحاتتقد ضافاتو  إ ٕ د ا  أن، حیث افترض على نظرة فرو

ة ن  الكآ تكون لد  حتى أ ،موضوع معین إزاءتنشأ من حالة التناقض الوجداني  أنم

ة الشخ ة ومشاعر سلب  في نفس الوقت نحو ذلك الموضوع) ره_ حب(ص مشاعر ایجاب

ة للفرد تعمل بهمة ونشا  أنففي حالة الهجران  على موضوع الحب ،فان المشاعر السلب
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ة للفرد تسبب المشاعر االی نإغضب، وفي نفس الوقت ف إثارة  أ، الذنب اإلحساسجاب

ل مناسب نحو موضوع الحب فان ان قد  أنه اإلحساس ش فشل في أن یتصرف 

ة للفرد تعمل بهمة و  ثارةنشا و المشاعر السلب ٕ ، وفي نفس الوقت فان المشاعر الغضب ا

ة للفرد تسبب  ان قد فشل في أ اإلحساس أالذنب،  اإلحساساالیجاب  تصرف أنه 

ل مناسب نحو موضوع الحب    .ش

  ة التمر  أن أبراهامارتأ و ةز على الذات هي التي تمیز نوع عن الحزن العاد  هي  الكآ

ة متجهة نحو الداخل في حین ان ال ة متجهة نحو الخرجحالة نرجس ان و  .حزن حالة واقع

سي لحدوث االضطراب اعهو نتیجة لعدم حصوله على الحب و  السبب الرئ في  اإلش

ة   .المرحلة الفم

 ي   :المنظور السلو

ة  أنر الزاروس ناتج عن االنطفاء و هذا االضطراب  أنیرون  السبب هو عدم مناس

اف ،المعززات ح ألفرد یتوقف عن ة سلوك معین فان اأمعنى انه لم یتم م ص داء ذلك السلوك و

ا....نسحب غیر فعال و  تئ ح م ص   .و

سون مقدارا للتعزز   :وضع لفین

 عدد ومد المثیرات المعززة لذلك الشخص.  

  وجود مثل هذه المعززات في البیئة. 

 270 – 266ص . 2006.البناأنور (. مهارة الشخص في الحصول على التعزز ( 
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حث الثاني صال - الم  :النفسي تشخ

ص .1   :مفهوم التشخ

ص لمة تشخ عـن Diagnosis استمدت  ص ، "الفهـم الكامـل" يمن أصل إغرقـي  والتشخ

ات مفي الطب النفسي وفي علم النفس  ة تشتمل علىیتطلب خطوات أو عمل : عینة أساس

اب ، الوصفالمالحظة قصد التوصل إلى )االتیولوجیـا(، تحدید األس ، التصـنیف والتحلیل الدینامي 

ع لة العمیل أو المـرضافتراض دقی عن طب اشرة خطة  ،ة وأساس مش قصـد التنبؤ ورسم وم

تعبیر آخر عتها وتقومیها، و م خصـائص  العالج ومتا ص هو تقـو ة العمیل فإن التشخ شخص

التهالتي تساعد في فه) لخإ... ، سماته قدراته، إنجازاته(    .م مش

مها والتنسی بینها إ عد جمع المعلومات المتاحة، تحلیلها وتنظ ص یتطلب  ن التشخ

ة المدروسة لة النفس ت على المعلوماوتشتمل مصـادر . للوصول إلى نتیجة حول الظاهرة أو المش

ة  الت والفحوص الطب ل المقا ارات و میـة والمهنیـة واالخت ة واالجتماعیـة والسـجالت التعل والمعمل

ات بنظرة  .المستخدمةفحص أدوات ال ستعین في هذه العمل ي  واألخصائي النفسي اإلكلین

ة التي ی ـن أتبناالشخص م ات  ما أن ممارسته لهذه العمل خبرته،  ن تضـیف إلى فهمه ها و

ة واضطراب عة الشخص ةإ، فهي اهلطب . 2008.خالد النجار( .ذا تكون أساسًا من المعرفة العمل

   )26ص 

قتصر التشخ بل  ،عصابي نفسي أو عقليض أنه مر  االضطرابص على مجرد تحدید وال 

اته الدراسي،ی ة، وتارخ ح وناتها، وحالته الجسمان ة المرض وم وحالته في  تضمن وصف شخص

ه قوم  ان  تنسی هذه المعلومات  وثم ،ذلك إلىوما  ،وتارخ أسرته وعالقته بها ،العمل الذ 

ام  .المعاني ذات الداللة فیها جاستنتاوتفسیرها و  تضمن تفسیر المعلومات الق فرضها  افتراضاتو

قوم  ارهاو ه من معلومات،وتم اخت صها في ضوء ما لد تثبت  راضات التي الفیتخلى عن االفت ح

عد  ه  ،حتى یتبین السبیل اآلخرصحتها واحدا  درك العالقة بین النتائج التي لد ابو كثر األ واألس

جب  ،احتماال م  أنو ص السل   :إلىیؤد التشخ
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  ن األخصائي  إلىیؤد هذا  إذ ،ومعناه فحوصوفهمه لسلوك الم األخصائيمعرفة أن یتم

عبر عنها الم االنفعاالتأثناء العالج من فهم  الم ،فحوصالتي  ؤ  ساعده على التنِب لةما   ش

عاني منهتال قة التنبؤ من األو  ،اي   .الالحقة األعراضعراض السا

  ابفهم ة للم األس ق لة و الحق الشائعة التسرع  األخطاءأن من  إذ ،األعراضجرد مجرد س لش

ص اال إلى طالق اسم من أسماء االض ضطرابتشخ ٕ اتمن أعراضه وا ه وقد  طرا المعروفة عل

ثی ه األعراض الظاهرة رأینا أنه  اتضلالرا ما تتشا  .المختلفة طرا

 جب أن یتضمن التشخ مراحل سیرو م التنبؤ  ض في المستقبل االضطراب  ص السل

ودرجة األمل في الشفاء في ضوء المعلومات التي تتضمنها دراسة الحالة مع مراعاة 

ات ان   )256-255ص ص  .2010. م السیدبراهإ(. اإلم

ص ال .2 ادالتشخ   : ع

ة تصنیف  ة عمل مثا ل مسبهو  ش فئات تم تحدیدها  اتفاال ،تر  ة  ضطرا النفس

ل و دراسات معروفة ومصنفة وفقا ل فئة خصائص محددة  أولكل صنف أجرت على مد زمن طو

ن  م حیث  ة   فإذا ،ضاهي خصائص عمیلة بهال فاحصال إلیهایرجع  أنوصفت بدقة وعنا

قت  قة لخصائصه  إلىتطا ة المطا ان هذا العمیل واقعا ضمن الفئة المرض ولعل من  ،حد معین 

فات اال أشهر اتتصن ر ضطرا ة ما وضعه  ان بلین و النفس ه  أساساالذ  حیث اعتمد عل

مان. (الكثیر اد في مطلع القرن . )25–24 ص ص. 2001.فوز  إ تطور علم النفس الع و

، وهما اد ص الع اینان من التشخ   :العشرن تفرع توجهان مت

 في ص التصن   :التشخ

حاول األخصائي عن طرقها  عتادا   ة  ص على أنه عمل الكثیرون أن ینظروا إلى التشخ

لة أو ة أو تصنیف مناسب للمرض أو للمش ة مناس مة هذا  .للعمیل التوصل إلى تسم وترت ق

قًا  النوع من اطًا وث ص ارت ع في تصـنیف األعـراضاالتشخ ، وتتوقف هذه بدورها على لنظام المت

ا بین اب  االرت    . االضطراباألعراض والنظرة التي نأخذ بها في أس
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اتها   أشهر و تعددت وتنوعت قوائم التصنیف ونظمه، واختلفت مصطلحات هذه القوائم ومسم

ة للطـب النفسي والعقلي ا نشرته ذلك الذ وقوائم التصنیف ه ة األمر الدلیل : عنوان تحتلجمع

ات العقلیـة صي واإلحصائي لالضطرا ة الع .التشخ ة لمنظمة ثم القائمة التي أقرتها الجمع موم

ة عام ات "والتي وردت في  ،الصحة العالم دلیـل التصنیف اإلحصائي الدولي لألمراض واإلصا

اب الوفاة ف. "وأس ولوجما أعد فردیرك ثورن تصن ًا للحاالت الس ص ومن المحق أن  .ةًا تشخ

م و  في مثل هذه القوائم تحتاج إلى مداومة مراجعتـها في ضوء التطور المستمر للنظرات والمفاه

  )28 - 27ص ص  .2008.رخالد النجا( ضوء ما یجد من حقائ ومصطلحات

ةومن المفید في هذا المجال التمییز ب ة هـي مجمـوع األسمـاء أو ین التصنیف والتسم ، فالتسـم

ن التي تطل على األفراد أو على مجموعات منهم لإلشارة إلى أنهـم ال صات أو العناو تشخ

ون في خصائص هامة لها داللت عانون من أمراضشـار ة لما  النس ة تعرفًا  .ها  وتتضمن التسم

شمل األعراض وزمالتها اتأو وصفًا للمصطلح  ، أما التصنیف فهو ، وتجمعات هذه االضطرا

شف ة  قات أو عمل ه األفراد المتشابهون أو الجماعات المتشابهة في ط  أو خل لنظام یندرج ف

ن م وحدات، ومن ثم  عي الهائل في فئات ینظر إلیها  ة و . اختصار التعدد الطب تتطلب التسم

ة في تناول اال الغ الصعو ات دقـة التعرـف وتقنینه وهو أمر  ة، ضطرا ة والعقل یتطلب بینما النفس

ون على أساس من أهم الخصائص وأهم  ًا وأال تتداخل الفئات وأن  ون شمول التصنیف أن 

ه في وضوح  .العالقات ات واحدًا ومتفقًا عل ون فهمنا للمسم ع أن  الط ل ما سب  فترض  و

  . وفي تحدید

ة في التقدم العلمي، فإن الخبر  عامة من الخطوات األولى واألساس ان التصنیف  ذا  ٕ ة وا

بیر في التنبؤ عن  ساعد إلى حد  المتكـررة تشیر إلى أن التصنیف على أساس األعراض ال 

ة  ، لذلك فإنطور الحالـة أو في فهـم االضطرابت ة بین األعراض والشخص فهـم العالقـة الدینام

صي األك ة هو العمل التشخ ةالكل   )31 -  29ص ص . 2008.خالد النجار( .ثر أهم
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  ص   : الدیناميالتشخ

انات التي جمعت عن المرض وتفسیر هذه النتائج  ل الب عتمد على الوصف المبني على 

ةالنس له داللة  أوصورة تكشف عن النم  ة  ونجد في .إكلین التحلیل الدینامي لشخص

ز االهتمام وأنواعع احتالل الدواف ،المرض افع تختلف الدو  إلىالنظرة  أن إال ،الصراعات مر

ة زة التي تتعارض مع مطالب فالمحلل النفسي یتحدث عن الدوافع الغر ،اختالف نظرة الشخص

اة ،البیئة فن یتحدث عن القو  ،والبیئة مورا یتحدث عن الحاجات في صراعها مع مطالب الح ول

ف في الكش الو  ،للعصاب أساساالصراع بین الدوافع بوصفه  إلىالكل ینظر  أن إال ؛في المجال

انزمات التي یلجا االصراع أنواعو عن مواطن  المرض للتخفیف من  إلیهات بل الكشف عن الم

رأر .(حدة الصراع  حث معم  )168ص .2004.فت عس ة  مثا ص الدینامي هو  لذلك فالتشخ

ة یبرز مان فوز . (ئصها التي ترت بتفردها وتمیزهاخصا أهم للحالة الفرد   )  26ص .2001.ا

  ص عند   :دلرألفرد أالتشخ

ا لدور سلوك الوالدإ ون شامال تقر ص عند أدلر  ة الطفل ن التشخ ین في تحدید شخص

ات  أطلما  هوو  ،وتوافقه ه دینام ة على أو  .ل األسرةعل صورة قو ةكد  ز أهم الطفل بین  مر

ن  ،تنافسوما ینشأ بینهم من تفاهم و  ،إخوته ذلك تكو ص . بوجه عام األسرةو لكي نقوم بتشخ

یلة و  األسرةالعالقات  إلىب الرجوع االضطراب یج الد النفس رةاألستش ة الم ة للطفل ورت

اكرة للحالة و و  رات ال   .األحالمالذ

اة ا للح ا أو مرض ا عصاب طور أسلو أن الطفل حین  ون نتیجة  ،أوجز أدلر  فان ذلك 

ش فیهالتفسی ع ع . ره الخاطئ للبیئة التي  ا أدلرلذلك ات اة الفرد  أسلوبخاصا لفهم  أسلو ح

هو  ص اضطرا التنافس  إلىالعودة یتمثل في  تشخ رة للفرد وخاصة ما یتعل  خبرات الطفولة الم

ةو  اإلخوةبین  مو  التر اد  مد نجاحهم في تعل النفس الطفل م ة والثقة  التعاون واالستقالل

  .للجنسین واالتجاهات نحو الدور االجتماعي
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اع إن دی أدلر أت نتیجةضطرب مالسلوك اللى تفسیر عون ؤ مه الحالي  رة  هلخبرات لتقی الم

اة الخاطئ الذ تكوَّ رطها و  ضا شددو . ن آنذاكأسلوب الح ةلى عون أ النفس في  تنم الثقة 

ما یتعل  المضطریننفوس  اتهمف ان ر أدلر أن الشجاعة تعوز معظم  .وقدراتهم بإم و

انوا یخافون من الفشلأالعصابیین و  المضطرین في  ستل عراضاألو  .نهم في سعیهم للتفوق 

اعد بین نفسه وهدفه لیتفاد بذلك  وأسالیب الواقع سو دفاعات ضد الفشل ستخدمها المرض لی

ان روتر. (رته على المالءمةامتحانا لقد   )140 – 143ص  ص.1984. جول

ص .3   :أدوات التشخ

ة  ة النفس ةتر الجمع عتمد بدرجة  أن األمر ح لالختصاصي النفسي  ص الصح التشخ

مجموعة  ة ومن  األدواتبیرة على خبرته  انات والمعلومات المطلو ستعملها في جمع الب التي 

  :نجد األدوات

 ة  : السیرة الذات

ص ل التارخ الساب أساس التشخ بدأ ش اب الت، و لة الراهنة األس ي هذا بتحدید المش

ه أن استشارة المعاعتقد فیها المعني  تضمن اللقاء أسئلة لأو طبی ن أن تكون مفیدة و م ج النفسي 

ن أن تكون س م ل العوامل التي  لة وأعراضها وشدتها و ن أن حول بدء المش م ببتها أو التي 

طرح األخصائي عادة األسئلة ترت بها لة وفهمها، و ة من أجل تحدید المش   .المناس

  ةالمقابلة   :اإلكلین

ارة أنها المقابلة  )1964(عرف العالم الین روس  ادل لفظي بینع ة ت  عن عالقة دینام

لة حاول الوصول ل األول أنالعمیل حیث و  األخصائيوالقائمة بین  أكثر وأشخصین  حل المش

عانون منها رأر . (التي    )55ص. 2000.فت عس
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احث وشخص  ها عبیدات ومعاونوهعرفو ارة عن محادثة بین ال  آخرن أشخاص أوأنها ع

قة  إلىبهدف الوصول   مشاعر أو أوالتعرف على مالمح  إلىوتهدف  ،موقف معین أوحق

 ) 55ص . 1999. وآخرندمحم عبیدات ( .ینةتصرفات العمیل في مواقف مع

التاليلوضع العمیل  أعم فهم إلىالوصول و  األعراضتحدید  إلىالمقابلة وتهدف   صل و

لة العمیل  المختص الته و و  ،المضطرب أولتحدید مش عن نفسه من تساعده على التعبیر عن مش

اكرة التي عاشها ا رات ال م علي.(لعمیلخالل استرجاع الذ  - 144ص ص.2014.عبد الرح

146 (  

ة للعمیلتحدید الحالة على الفاحص التأكد و  انات حولقوم الف، النفس  فاحص جمع الب

ة  ة وقدرات وظائف المعرف یر المنطقي واالستنتاجي (حالة العمیل االنفعال ناءا ) قدرته على التف و

ان من الالزم إجرا ما اذا  ع االستنتاج ف ستط ة أو على النتائج  ة أو طب ء فحوصات نفس

ة   ) 350 – 348ص ص . 2007.سامر جمیل رضوان(.عصب

 المالحظة:  

عرفها غانم وهي ن  ما  م انات ومن خاللها   لألخصائيوسیلة من وسائل جمع الب

صار الشخص  ة فهي تعمل على است الح عن المفحوص بدقة وموضوع ل ما   أحوالهتسجیل 

اته اضطرا   ) 226ص .2009.دمحم غانم( .و

ةتعد المالحظة و  ا على داة لجمع البأ -بوسنةحسب – اإلكلین انات في دراسة الحالة غال

اشرةثر المالحظة أ ة ،للعمیل الم ولوج ارات الس المقابلة  أو وذلك من خالل تطبی االخت

ة، ص حتالذین  األشخاصو عن طر استقاء المعلومات من أ التشخ اشرة  أت لهم فرص م

  )18ص. 2012.بوسنة زهیر ( .حظة العمیللمال

 ارات ةال االخت   : موضوع

ك معو  اتها، وتعط ة مقننة، ولها صدقها وث الدرجات هذه أداة مضمونة، ألنها عمل لومات 

س قدرات الشخص، ة حیث لجمع المعلومات و  األدوات أفضلوتعتبر من  تع نها أالمادة العلم
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قة  أهدافامصممة لتخدم  أدوات انات دق اإلضمحددة وتجمع ب ة  أنها إلى افةو الموضوع تتمیز 

ة التقنین  أساس إلىاالستناد و  ار من الصدق و  والتأكدقو تضمنه عمل ات لكل اخت اسأالث   .و مق

 ةالوسائل اإل  :سقاط

ة، ارات النفس رة  وهي نوع من االخت ستجیب  ،معناه الواسع اإلسقاوتعتمد على ف حیث 

ة تكشف واضح استنطو على معنى  الفرد للمثیرات الغامضة التي ال ا شخصیته، أعماقهتجا ا  وخ

ولوجي  األدوات أفضللذلك تعد من  يالتي یلجأ الس نها تكشف عن المضمون النفسي أل ،اإلكلین

من في الالشعور بوت والذ   .)36- 34ص ص  .2001.مان فوز إ( .الم

 ة ة :السجالت الرسم ةو  وثائ رسم   .شهادات وتقارر رسم

  ةالوثائ ات خاصة، أنش: الشخص تا اتقد تكون  ات، رسائل، مقتن ة، هوا  هال..  طة فن

ن أن تمثل مصدرًا من مصادر المعلومات   )24 -23ص ص .2008.النجار خالد( .م

صهداف أ .4   : التشخ

ون من إ ص قد  ص، في حین أن التشخ عض یر الهدف من دراسة الحالة هو التشخ ن ال

عض هو  ص في اعتقاد ال ة منح مهام القائم بدراسة الحالة أو ال تكون، فالتشخ اتعمل وف  تسم

فات صهذا أن دور األخصائي ینتهي بو . ةعالمال التصن س هو ال .التشخ حفي حین أن الع  صح

مر  ةفقد ینتهي دور األخصائي دون أن  ة، أ أن التسم ون األمر واضحا منذ البدا ، أو رما 

ه في هذا الوقت حتاج إل ص قد تم واألخصائي ال    .التشخ

ة في  ص نها ة، فهو تقرر التشخ ل جوانب الشخص ه  ًا للحالة، نصف ف نقدم تقررًا وصف

حت هذه  بینوصفي البد أن ی هلماذا أص ة لألخصائي  .الحالة على ما هي عل س والمهمة الرئ

ع المعلومالتحقی ذلك النفسي  ن من  ،ت الهامة وذات الداللة عن المرضهي تجم حتى یتم

ننا أن نجمع  م ة له، وال  ة مناس ه ورسم خطة عالج سلو ساعده على التنبؤ  اع عنه  ن انط تكو

  )23ص  .2008.خالد النجار( ادر متنوعةل المعلومات من مصدر واحد بل من عدة مص
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ة األهدافما أو     :هي األساس

 ة   .تحدید العوامل المسب

  فيالتمییز بین االضطراب العضو و   .الوظ

 اها وعمقهاتقدیر درجة االضطراب في مد.  

 ة لالضطراب   .الكشف عن االستجا

 المسار المحتمل لالضطراب   .التنبؤ 

  ار منهج عالجي معین سااألستحدید   .التي یبنى علیها اخت

  انات وتحلیلهاا األساستحدید   .لعلمي لتصنیف الب

 ع طب ن فرض دینامي یتصل  وناتهاتكو ة وم اثولوج ة ال رأر (.ة العمل . 2004 .فت عس

  )  159ص 

ص .5 ة التشخ   :أهم

  لة ن تحدید نوع المش م ص    .ومد خطورتها وأهمیتهاعن طر التشخ

  ر تكون فرصة العالج ص الم   .أفضلعن طر التشخ

 م هائل من المعلومات من ن نقل  ص واحد م   .خالل تشخ

  حتمل ة ت أنساعد في تحدید انواع العالجات التي  علي ( .من غیرها أكثركون لها فعال

 )  140 - 13ص  ص. 2014. صالح

ص النفسي .6 ة التشخ   :خطوات عمل

  له من جهة معینة  قبول ال: األولىالخطوة عد تحو حیث ) القضاء_ األسرة_العمل(مرض 

ما هو ی حث في الدوافع التي قادته اجب قبول المرض    .ذلك السلوك إلىل

 ة م  األدوات أنواعتحدید  :الخطوة الثان ص وتقی ارات التي تساعده في فهم التشخ واالخت

ة   .الشخص

 ضرورة  أثناء األخصائيشعر  إذا :الخطوة الثالثة ارات  أ إضافةجمعه للمعلومات  اخت

  .إلیهاستفیده فال مانع من اللجوء  أنهاضن  أدوات أو أ
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 عة ه  :الخطوة الرا قوم بتحلیلها  أنعد جمع المعلومات، عل ینظم هذه المعلومات و

صي و  اع التشخ ون االنط يتفسیرها لكي  عتمد ذلك اإلكلین ین إلى، و   :مستو

ه من معلومات  األخصائيمستو التفسیر الذ یرده  :أولهما وهو یتعامل مع ما حصل عل

انات و    .مالحظات ذات داللةو

حدد  األخصائيالذ یتبناه  اإلطار أنوالشك ..... مثال  اإلحصائيالنظر  اإلطار: ثانیهما و

عته ونظرته  ابهاو  لألمراضعد طب   .أس

 حث  :الخطوة الخامسة ات و ، وعادة مایتم ذلك من خالل مد فاعلیتهاوضع التوص

ات مالجهة التي حولته أورض مناقشة الم حل التنفیذ وال تكون مجرد ، حتى وضع هذه التوص

ال  )499 - 489ص ص. 2009.غانم دمحم.(ش

ات  .7 ص النفساني في مستشف ة األمراضالتشخ   :العقل

مما  ،على فهم المرض ومشاكلهالعوامل التي تساعد ل  فسیرالنفساني بت األخصائيقوم 

ة المرض وممیزاتها ة شخص ص الحالة ومعرفة دینام  تحدید إلىوالوصول  ،ساعد على تشخ

اله ومد واقعیته و  وأهدافهمستو مطامعه  ة،العواوخ ان ما  مل الظاهرة والكامنة في الشخص و

عأم أ ،عوامل مؤقتة وظروف طارئة إلىرجع ان العمیل ی إذا ل حافل إلىود نه   تارخ طو

ساعده على التقدم العالج ة المرض مما قد  ان نواحي القوة والضعف في شخص ار و   .لالنه

ص بدراسة التارخ االجتماعي والطبي للمرض  األخصائيستعین و  النفساني في التشخ

ةو  األخصائیینوتقارر  التحدث معه، نتائج التحالیل المعمل مقابلة المرض وفحصه  قوم  ، ثم 

عض  بإعطائه ر  ة المختلفة، و ارات النفس یجب أن  األخصائي أنالنفسیین  األخصائییناالخت

ص الحالة دون  عض  الرأفي هذا  أنشك  ، والبتارخ المرض االجتماعي یتأثرأن قوم بتشخ

صا إذالصواب،  ص الحالة تشخ ة ساعد هذا على تشخ عوامل خارج   .مستقال دون التأثر 

صه، األخصائيعتمد  وال ار واحد في تشخ ارات  إلىلذا یلجأ  على اخت استعمال عدة اخت

عجز  شف أحدهما عن نواح  شفها اآلخرفقد  ارات  حیث عن  عة  إلىتشیر االخت طب
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ان ما  عاني منها المرض و ات التي  ا إذااالضطرا ا أن نفس م( .ان السبب فیها عضو  إبراه

  ) 260 - 258ص ص . 2010.السید

ص  ة التشخ توجب على النفساني خالل عمل ة وصو ف حالة المرض ووظائفه العقل

ة المختلفة رةوالنفس ونات شخصیته هواضحة عن ، أ إعطاء ف ٕ  .وم لقاء الضوء على طر وا

ة على ما ن اتخاذه الدراسة النفس ة المختلفة في و  .من عالج م ان مد أثر الطرق العالج

ةوظائف المر ة والنفس ان مد تأثیر المرضض العقل عت معه ، أ ب ة التي ات  .الطرق العالج

ل من أمن المستحسن و   واألخصائيالنفساني والطبیب العقلي  األخصائين یتعاون 

صهااال ما، ألجتماعي في دراسة الحالة وتشخ عضهم من جمع معلومات قد  نه  ن  قد یتم

م.(الحصول علیها اآلخرستعصى على     )257ص . 2010.السید إبراه

ة و الدلی .8 ات النفس صي لالضطرا ة و ل التشخ   :االنحرافاتالعقل

ص   CID أشهرهاهناك العدید من المحاوالت التي قدمت لتساعد المهتمین على سهولة التشخ

ة ومات والذ قام لألمراضهو التصنیف الدولي و  10 ه  ه منظمة الصحة العالم زال معموال 

ل عدة سنوات وفقا لتطور  اآلنحتى  ه العدید من التغیرات  التعدیل الذ  إجراء أووتجر عل

ة من واقع ما تراكم من خبرات  ه الضرورة العلم اء علم النفس و تقتض العاملین لد العدید من أط

ات في حقل  ة و الناالضطرا ة و فس ذلك الدلیل الذ تصدره العقل الد العالم و ع  ة في جم السلو

طة  اءرا یینالنفسیین  األط عرف  األمر ة و ات العقل صي لالضطرا الدلیل التشخ سمى  و

ان و   DSMاختصار الت  ه العدید من التعد صي آالذ أجرت عل خرها الدلیل التشخ

ع وقبله  2013الخامس  واإلحصائي شمل على  1980الثالث عام و  1994الرا فئة  265و

ة وهو اكبر عددا من فئات الدلیل  ف  اإلحصائيفئة والدلیل  182والذ یتكون من  DSM تصن

  )500ص.2009. دمحم غانم(. .فئة 108والذ تكون من  DSM األول 

صي اإل تصف الدلیل التشخ ةو الصفات التال   :حصائي 
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تفي الدلیل بوصف  :الوصفياستخدام المنهج  .1 ات حیث  ةالتالزمات و االضطرا في  اإلكلین

اب   .االضطرابأو النظرات الخاصة بتفسیر  صورة شاملة ومفصلة دون التعرف على أس

ة .2 ص ات التشخ ات الخاصة حیث وضع معدو الدلیل مجموع :استخدام المح ات المح

ل مرض ص  ة، ثم جمعها بواسطة المالحظة لتشخ أ المتكررة من أكثر (ة المتواتر  اإلكلین

ات أو المعاییر التي یجب أن تتوافر في ) من طبیب إضافة إلى وضع مجموعة من المح

ص ماالش طمئن على وصفه لتشخ   .خص حتى 

ة ووصف  :الوصف المنهجي .3 ص عتمد الدلیل في تحدید الفئات التشخ ات حیث  على االضطرا

انا على المتغیرات  لألعراضالمنظم الواضح  األسلوب عتمد أح ان  ة وان  صورة أساس

ة  ة والرمزة مثل السن عند بدا أو مدة استمرار األعراض، وفترة اختفاء االضطراب الشخص

ذا هائم ثم   .معاودتها للظهور مرة أخر وه

ة مثل :تحدید شدة االضطراب .4 ف طفیف : البد من تحدید شدة االضطراب ووضعه في فئة تصن

ا -شدید -متوس  -   .متحسن تماما -متحسن جزئ

ة األ :رتعدد المحاو  .5 ص ل النظم التشخ تفي بتحدید یختلف الدلیل عن  خر في أنه ال 

ص  يالتشخ شمل  اإلكلین ةالحالة  إلى اإلضافةبل  ة  اإلكلین ات الشخص تحدید االضطرا

ة واألداء العام وذلك من خالل خمسة محاور   : والمرض العضو والضغو النفس

ص  :المحور األول ا  اكتئابفصام أو  ياإلكلینالتشخ   .لخإ ...أو فو

ة أو  :المحور الثاني اتاضطراب الشخص الخاصة بنمو األطفال والمراهقین مثل اعتالل  االضطرا

ارا ة من النوع ال د أو اضطراب السلوك في الطفلالشخص   .نو

ة :المحور الثالث   .األمراض العضو

ع ة و  :المحور الرا ةالضغو النفس   .االجتماع

م األداء العام :المحور الخامس   )501 - 500ص ص  .2009. دمحم غانم(.تقو
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  :خالصةال

ة و  مهما ات النفس ابهاتعددت االضطرا ه  ،اختلفت أس قي التفسیر الوحید الذ أجمع عل

ع العلماء وخاصة التحلیلیین و ج یزة في نمو  األولىالخمس سنوات  أنالتحلیلیین الجدد م مهمة ور

ة أو المضطرة ة الطفل سواء السو ش فالفرد ال  االهتمام بهذه المرحلة أساسي .شخص  معزوالع

ش في مجتمع ومح بل  هأع ح  ة أله دور  األخیروهذا  ،سر  ن شخص ساسي في تكو

اته ش الفرد وأسلوب ح ن منهاج ع ذلك العودة  .الفرد وتكو رات إو ذ لیها من خالل أدوات 

ل ما تقدم  قة و  لیناإالطفولة من خالل تحلیل  رات الطفولةمن معلومات سا ، تساعدنا على ذ

ص  م تشخ   .فضل ومعم حول الحالةأتقد

 



  

  

  الفصل الثالث
رة ت البا ر ش وا   مهناج الع
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  :تمهید

ة لكفاح الفرد من أدلر  ألفرد ستخدما عة الذات د الطب مصطلح مهم في علم النفس الفرد لیؤ

سعى من خاللها للسعي للتمیزأ ه ، الكمالو  جل تحقی أهدافه التي  سم ش، أو ما  وهو منهاج الع

اة وغیرها اة ومخط الح اة ونم الح أسلوب الح ضا    .أدلر أ

ة وهو یتوقف على  ة مع الذات الداخل ش وهو نتاج عن تفاعل البیئة الخارج إن منهاج الع

اة في  تكون أسلوب الح ه و ه الفرد ومد تأثره  عان من  السنوات األولى للطفل 6-5النقص الذ 

شها وس بیئته ع اكرة التي  رات ال ون  ،خالل خبرات والذ اة و إلى حد ما ثابت  أسلوب الح

دور حول التفوق  ا و ه هو طرقة التعبیر عنه وهذا األسلوب ینمو مع الفرد تدرج فالذ یتغیر ف

ة والشعور االجتماعي ودرجة  ع من التنشئة االجتماع ن  عاون التحساس الفرد إوتحقی الذات و

قها حدد أهداف لتحق عمل بوحي منها و اننا التعرف على منهاج  .حیث یتخذ الفرد معتقدات و إم و

ش قة ع رات السا حثینإتطرق سوف نالفصل  وفي هذا .الفرد من خالل الذ حول  األول :لى م

ش ومحدداته  ةتعرف منهاج الع شالهم أ و  األساس ات لدراسة منهاج الع حث الثاني  أما ،تقن الم

اتها اكرة وأساس رات ال   .شمل الذ
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حث األول ش -  الم   منهاج الع

ش .1  : مفهوم منهاج الع

ش  ة واعتبره العلماء منهاج الع اته النفس هو مفهوم شمولي لنم عش الفرد في ح

حدد أن یریدلاأل اتنا فهو  ش ح ؤوله و یف یدرك الفرد المثیر نه مخط طرقتنا في ع ستجیب و

شه وهناك من اعتبره  ةلذلك المثیر حسب طرقة منهاج ع اة الفرد التي  اإلستراتیج عة في ح المت

ح جزء ال یتجزأ منه فهو مستمر عبر ا ش الفرد و تص ؤثر في طرقة ع شیخوخته وال شيء لزمن و

ش فصداه متواجد داخل الفرد و   أفعالهمن خالل  لم الخارجياالع إلىخرج ینفصل عن منهاج الع

اته  ا ( .الخ....وسلو   )25 - 24ص ص.2013.خالد خ

ان  انا األفرادبإم مستقبلهم فق عن طر الحوار معهم وطرح  أح علیهم  األسئلةالتنبؤ 

ه  األمرمحاورتهم، و  ة ما المشهد األ إلىش افة  أینخیر من مسرح ننا  األلغازتحل  م ولذلك 

ات ومسائل الح ة التي لها داللاة الثالث التي طرحها أدلر التعرف على الخطوات المعتادة وصعو

اراته ة الفرد وفي إخ   (Adler Alfred. 1927/1997.Pp46_47 ). على نفس

عید عن طر  حدد إلى أ مد  اة أمر تفرضه الوراثة ولكنها أمر  ست طرقة الح ول

قتصر هدفهم على تحقی ي الوضع العائل ذا فأبناء الرجال الناجحین  ه وه الذ یجد الطفل نفسه ف

س فیها محل للجهد اة ل الون إلى تبني طرقة ح اؤهم ولذلك فهم م ن الطفل األكبر أما . ماحققه آ

ازاتایتخذ وضع المحافظة على ما له من  ضا مع  أمام الولد الثاني مت نه قد یتخذ أواألخیر أ

ه وضع الطفل المدلل  ن عل فترض على اآلأوالطفل الوحید الذ لم  ن أن یخدموه خر ن یزاحم و

ه، في أنعمله و  مهم و یوجههم نحو مطال عني أدلر ح اف  أن ال  مجرد الترتیب في الوالدة 

اة التي تنحصر  انة في األسلوب العام للح ما أن للدافع النفسي له م اة للطفل  لتحدید أسلوب الح

ه السعي لبلوغ السمو أو على األاندفاع دائم الوجود نحو التفوق و في  شعر  قل ضد النقص الذ 

  ) 210-209ص ص .1987.فاخر عاقل.(الفرد
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اة أن إ ش(سلوب الح ترة تنتهي ولى وهذه الفخالل الخمس سنوات األ تكون ی) منهاج الع

عهنا و النمو الكامل لأل اة وابتدءا من هذه الفترةألموقفه  ،التثبت الذ یت ةن إف ،مام الح على  األجو

اة هي مفروضة  األسئلة سو التي تطرحها الح حد ذاتها و  تل قة العالقات  عض الملحق واقف لكن 

ة التي نسمیها األ   ) 31ص .1929/1982.أدلر ألفرد( .سلوب الفردأوتومات

ش .2   :محددات منهاج الع

 ابتغاء السمو:  

القصور و أهو الكفاح من  الشعور  هما  لتانأهاتان المسجل السمو والنجاح وهو مرت 

ة واحدة ة تسوقه إن ، مرحلتان لظاهرة نفس ملك دینام ع  إلىالطفل  فروض نفسه على جم

عة  ه فالطب ةالظروف التي تح  أ خضو  اإلنسان ة ال تسمح  ع دائم فمشاعر الحقرة والدون

ض و  ة الحصول على نوع من التعو غ ة في االرتفاع  اب تولد دائما الرغ  .الكمال واإلحساساالرت

القصور و  إن ساعد الشعور  اة، وهو ما  الالأمن والنقص هو الذ یدفعنا التخاذ هدف في الح

  ) Adler Alfred. 1927/1949.p 65(.على تكونه 

ة أل إن النس عني الكمال  دلرهذا المصطلح  ة أوالعصمة  أوان  ، وألجل التحرر من الغل

لوغ مستو  لما اشتد  إلىالوصول و  أعلىهذا الوضع و المساواة فیتخذ الطفل هدفا یتعالى  شعور 

سعى  السمو و ا تفوق حدود  إلىشغفه  مسائل غال ات القوة  اناتإلث شرة اإلم ، ففي السنوات ال

حاول جلب اهتمام  األولى اءنجد الطفل  ا.(ثم یتجه نحو المح األول   ) 56ص .2013.خالد خ

  وعقدة النقصالشعور القصور:  

عالم هو  ة واصطدامه  أول شعور عند الفرد بوعي نفسه عند خروجه من المرحلة الجنین

ملك  ،الواقع ونه طفل صغیر ال  النقص  اتوهو الشعور  ان منه سنا  األكبربها التي یتمیز  اإلم

فا ة للقدرة ألنه،ن هذا الشعور یندثر مع الوقتأ إال ،وضع ض الشعور أما  ،تحتو على إرادة تعو
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ة  اإلرادةالخالي من قص الن ض عتبر عالمة ضعف و التعو ل عام  شيء مخجل  أمامش

ه.(لدینا الي روج   )28ص  .1988.مو

شرمشاعر النقص عامة و  إن  ل واحد منا نحن ال عا نحد  ،شائعة في   أنفسنامادمنا جم

رها لدوما في مواقف نتوق  عض  أرقىماهو  إلىتحسینها وتطو ین ومحتفظین  نا متماس فإذا 

ع ص ذواتنا من مشاعر النقص هذه ونفضها  شجاعتنا فإننا نشرع بتخل یدا عنا وذلك الشيء 

اشرة ة و  ،الوسائل الم ه نفسه فما الواقع طی  إنسانذلك عن طر تحسین الموقف الذ نحن ف

ستحمل  ه التوتر الذ  أحاس لة ذلك ألنه في هذه الحالة سیجد نفسه وقد ألقي  النقص لفترة طو

ه    .اتخاذ موقف ما إلىینتهي 

غني عن النقص والقصور شیئا وذلك ألإأدلر حسب  س في المراوغات الواهمة ما  ن نه ل

عة بل  اسأس انها قا اق وعلتها في م لة  ه ستتفاقم و  أنر سیتراكم و القصو  أنالمش السبب مصاع

ة هناك و  أحدثتههو العوامل التي  نهااق ٕ ه  ا ل خطوة سیخطوها ستأخذ  خداع الذات  إلىلم تتغیروا 

ه و  الته ستضغ عل اته من غیر  إلىفإذا نظرنا  ،أكثرل مش ات  نفهمها أنحر فنجدها حر

ة غیر هادفة ذا یبدو في عین نفسه هو فإذا أخف في واقعه المهني  ،عشوائ في مثال  أوفه الوظ

عوض ذلك بتحوله إف ه فهو  البیئي متعجرف ومتجبر ومتغطرس في وسطه إلىنه س عمل ف الذ 

اته  حطمهاو  مسلكه هذا سوف یخدر ذاته ه في أعماق مجار ح ة لد اق ولكن مشاعر القصور 

ة ما أنه التحول من الشعور  ،النفس ننا عقدة النقص  إلى النقصما أنه  م ففي مثل هذه الحالة 

ائنة وقائمة   .التحدث عن عقدة النقص 

ل حاالت الفشل  النقص في  إن عقدة النقص هي الظاهرة المستمرة لنتائج الشعور 

ات هذا الشعور ة وث ون ، ألن استنتاجات الفرد هي التي تدفعه النموذج دائما لهذا اإلحساس الم

ه.(للعقدة الي روج لة معینة و  ،)28ص.1988.مو عقدة النقص تظهر عادة عندما تبرز للفرد مش

غي ما ین أ لها  ون للفرد مه عدم و  لمواجهتها ال  عبر عن قناعته  على حلها  قدرتهعندها 

مة  ة السل س وصومن هذا ال .أو حلها تهاهلتهرب من مواجل قد یلجأ حتىو األسالیب السو ف الم
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ع  مقدار ما تعبر الدموع واالعتذارات  أننستط عبر عن عقدة النقص  الغة ندرك الغضب  الم

ون الفرد غیر مستعد تظهر عقدة النقص بوضوح في و و  .تمام لة  أ لمواجهتها أجود مش و مه

عدم قدرته على حلها د قناعته  نه إعنها الكثیر من الضغو فن مشاعر النقص ینتج أو . وهي تؤ

ض هذا الشعور أو- ون هناك دائما رد فعل في محاولة لتعو النقص عن اإل س الغ  حساس الم

ون ف التفوق ولكن رد الفعل هذا لن  الشعور  لة ذاتهاطر التظاهر   .ي اتجاه محاولة حل المش

  ) 82 - 77ص ص. 1931/2005.أدلر ألفرد(

ه النقص قائمة دائما في نفسدامت مشاعر  ماعموما،  ن إف ،الفرد وتسبب بإثارة التوتر لد

ة غایتها  ض ة تعو ا ذاته حر قاهناك دائما في ثنا مشاعر قابلة ترمي للتفوق ولكنها مشاعر ال  إ

عانیها و  لة  حاول  ،انها ومضات من التمني سرعان ما تخبو أتلبث طوال في توجهها نحو حل مش ف

الته إذنالفرد  سار و یهرب من مش ص مجال نشاطه لتفاد الوقوع في شراك االن  أدلر.( من تقل

  )   81 - 79ص ص.1996/1931.ألفرد

   :القصور مصادر الشعور 

النقص  أدلر ألفردصنف  في أو القصور الشرو التي تتوجب من خاللها نشأة الشعور 

اة الفرد األرع أو ة  الخمس السنوات األولى من ح ن شخص ة في تكو والتي تعتبر مهمة وأساس

  )90ص  .2001.بدر الدین عامود(.الفرد 

ون لدیهم نقص عضو أو عاهة تحول دون القضم ف :العضو  القصور ام ئة األطفال الذین 

ة أمثال اة الیوم موستین" :أعمال الح ح أشهر خطیب " د ل الـتأتـأة وأص عاني مش ان  الذ 

فعل  ة في التفوق وتحقی الذاتیوناني    .قوة اإلرادة والرغ

قسوة والمهملینفئة األطفال المدللین ضم  : معنو القصور ال میز هؤالء  ما ىولعل. والمعنفین 

اتهم وعدم  عین على ضعف شخص ة لدیهم األمر الذ  مة الذات الق اب الشعور  األطفال هو غ

مفردهم القدرة على الصمود أمام أول امتحان یتعرضون   عاجزضعیف  الطفل أنهحس حیث  .له 

ات  یتلقى ة أو تحذیرات وتهدیدات توص اط ة مثلاحت ) لخإ..،انك لست قو  ،تغطى ،احذر( هوس
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انت هذه النصائح ال تنتهي أبدا وتكون  ه وتح من ثقته بنفسه إذا  اس شرطي لد فتخل له انع

ل مقل ت ة و ش ف من قوته الذات النقص والعجزتنجعل الطفل  الشعور     .هي 

 ض   :التعو

اخر و  اخر أوضح انس یر  أنانس مر أدلر تف ض عن قصور عضو ل  إلىانطل من التعو

ة صل  األخرابتغاء السمو وفي  إلى ثم االسترجال ،غرزة العدوان م  بتغاءالل الكمال وهذه المفاه

النقص تأتيلها  رة المنطلقة من الشعور    .من اتجاه واحد والف

( hjeratass. Trevor.2006. pp379-380) 

ض إن اة و تتطلب التعو ة تظهر واضحة جدا في الح  Ansbacher)  مشاعر الضعة والدون

. HL .ansbacher .1964.p 365 )  ن م رة  إیجازو ارة عن أنفي  رلأدف  عقدة النقص هي ع

ة  ه من نقص  حاولعمل شعر  ان هذا  ياجتماعأو  عقليأو  جسمانيصاحبها إخفاء ما  سواء 

ا أو ق ة نتیجة لفشل  ،متوهما النقص حق ة شاذة وملتو ظهر في أسالیب سلو النقص قد  والشعور 

اته و  ،مصادرهاالفرد في فهم نقائصه و  ان لب عدم قدرته وضعف ذاته في التغونتیجة لضعف إم

طرة على الفرد ترت عقدة النقص و  ،النقص والضعف عندهعلى مشاعر  ةالمشاعر المس  عمل

ض من خالل    .العمل بها نحو هدفهالفرد لقدراته و  اكتشافالتعو

ة عند الوالدهو الكائن  اإلنسان إن ه القدرات الكاف ون لد ل الوحید الذ ال  ة بین 

ه  ضات لكل هذه النواقص) القدرة إرادة(الحیوانات فتنمو لد ل التعو ع  المحرك و  التي هي من

شر  ه(.الوحید للوجود ال الي روج   )28ص  .1988.مو

ضأ    : نواع التعو

اشرال) 1 ض الم التفوق الروحي  :تعو ح   هو تعبیر عن قصور محدود معین مثل تجمل رجل قب

العصا أتعلمعمیت  أنغیره و  أوالعقلي  أو  .إسحاق رمز (.خفة الشخص السمین أو ،المشي 

  )101ص .1981
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اشر) 2 ض الغیر م ه مثل  صوض الشخع: التعو  أنفي مجال مغایر عن المجال الذ فشل ف

فا في الدراسة  ض و  األجل أخریختار مجاال  إذون ضع حرازالتعو ٕ التفوق في ذلك المجال  ا

ة له لالمفض ا (.النس   ) 51ص  .2013.خالد خ

  الغائيالهدف:  

اة ال أدلر ألفردحدد  ة التي یالح ة لإلنسان من الغا ع ذلك من حاجة  تجهنفس ن الفرد نحوها و

ش فیها  ع ن (:الكائن الحي للتواف مع البیئة التي  م نوعا من  اإلنسانينتصور العقل  أنلهذا ال 

ن  م ة بل  ة التي تصدر  أنالمجموعات االستات نتصوره فق مجموعة معقدة من القو المتحر

ن وال...وتجاهد لتحقی هدف واحدها مع ة هدفا تتجه نحوه صنوف  أن إال م اة النفس نتصور للح

ة النشا اة النفس   ) 85-84ص ص  .1981.إسحاق رمز (.) التي توجد في الح

عتمد عل خرآ إلىختلف من فرد هدف التفوق هو هدف شخصي وفرد و  إن ى تعرف وهو 

اة" ه" معنى الح لمات وهو واضح في  إن ،الخاص  س مجرد  اتهم  أسلوبهذا المعنى ل الفرد و ح

اشرة  ال ة وغیر م طرقة ملتو عبر عن هدفه  طرقة واضحة ومقننة تماما بل هو  عبر عن هدفه 

ها لنا أنولهذا فانه من الواجب علینا    . نخمن هدفه من الدالئل التي یتر

اة الفرد و  هو دافع قو ومیل شدید ستمر طوال ح ة   يون الفرد غیر واع عادة ماالحر

عرف  ،تعرف هدفه هذافهو غیر قادر على وصف و  ،تمام الوعي بهدفه ة  أهدافهفهو  ف الوظ

عرف هدفه النهائيو  ة الف الطرق المآن هناك إان الهدف النهائي محددا ف إذاوحتى  ،لكنه ال  ؤد

  ) 88ص .2005/ 1931.ألفرد أدلر.(لتحقی هذا الهدف النهائي

ضاما سماه  أوسترجال اإل أن إلىأدلر یذهب  ور  أ قا للدور الذ ور مطا االعتراض الذ

قا أهدافهان المجتمع سطر على المرأة أل أهدافهمم الحظو في تحقی الرجال له أنسبب  مما  مس

النقص عند الفتاة لسبب  شك في رجولته ففي  .أنوثتهایزد الشعور  ذلك عند الرجال عندما  و

حث عن تعو الهما لل ان    ) 103ص .1929/1982.ألفردر أدل(.ضهاذین الحالتین یذه
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–من سوء الح ف احتقار المرأة لدورهاعن التفضیل بین الجنسین الذ أساسه أدلر تحدث  

قول أدلر فة أ -ما  ة ال تنظر لوظ ان مفضلون على االحترام الكاف األمن الحضارة الغر ي فالفت

ات و  عي  أعظمدورهم الفت ات مهامهن في المستقبل و تك أنلذلك فمن الطب ة  األدوارره الفت الدون

ان و ال  أنو  عندما تتزوج فتعبر عن المقاومة لدورها من خالل رفضها تقتنع بدور اقل من دور الفت

حتى نه دور ثانو لدور الرجل و أمرأة الكثیرن ینظرون لدور ال إنفذلك فمن خالل  ،األمومةلدور 

األإالعمل المنزلي  إلىالفتى ینظر  أنفي الطفولة نجد  ام  فة النساء فق والق ة نه وظ عمال المنزل

س من دور الرجل وقد  رامتهل  .مس من 

رته في أدلر  أوجزفقد  ام و  سرةاألبناء  أن إلىتنظر  أن أرادت إذاالمرأة  إنف عمال األالق

ة  ةن تجعل أنه فن جمیل و أالمنزل ن تطور مهمتها أمهمتها هذه تساو مهام الرجل و  أهم

ة من خالل الشعور االجتماعيالمس هذا الشعور االجتماعي سوف یوجه المرأة في االتجاه و  ،تقبل

شر  ح  وعندما ال نعطي للمرأة حقها سوف تنظر . تطورهنعدم وضع قیود على نموهن و الصح

ة فهم  األمومةمهام  إلى اروا  األطفالاحتقار مما یؤد صعو ة لها  هذه المهمة عت شاقة ال رغ

ام بها و  ضاالق األ أ ا  ا طفال ألمن الصعب االرت منعها وتكون غال ن هدفها في التفوق سوف 

ات تفوقها الشخصي ٕ  مشغولة في محاوالتها الدائمة إلث حث عن  أمنظرنا لألمومة من منظار  ذاوا ت

عة للوقت فإننا دائما ما نجد شاق و  أمر األمومة أنلشخصي سنجد التفوق ا لم تؤدین  أمهاتمض

ان في حاجة  ة ولم تعطین طفلها ما  اف طرقة  هوظائفها  ة ال إل اة وهو مستعد حتى یبدأ معر ح

المهام الموضوعة على عاتقها و تكون غیر راضو  األمفعندما تفشل  ،لمواجهة مشاكلها ال تهتم ة 

الغإف أطفالها ون خطر  شر    ).167-163ص ص .2005/ 1931.ألفرد أدلر. (ن الجنس ال

د  ن فهم أ أدلریؤ م هتغییر إال على ضوء الغرض الذ یؤد  أنه ال  هذا التغییر  إل

یر رغم  أنواثبت هو  ارالشك متأثر بهذا النحو من التف اعه إن ة  أن ،لذلك أت ل الكائنات الح

ة وان الحر ة تتمیز  ة البد لها من هدف وغا ا ،ل حر ة لهذا  ائن حي غا سعى نحوها ن لكل 

اإلنسان خاصة و  ما یتعل  ن فهم سلوك أوف م تعرف على حاولنا ال إذا إال وأعماله اإلنساننه ال 
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سعى نحوها ة التي  ع  أنو . الغا ستط ر  أنالفرد ال   .هدف ما إدراك ن عمل دو  أوشعر  أوف

  ) 86ص  .1981.رمز  إسحاق(

 ة   : النزعة االجتماع

ه  شعر  ه  ،الفرد تجاه مجتمعههو الشعور الذ  جتماعي الشعور اال أدلر ألفردما قصد 

رة االو  المستقبل  او  اآلخرنعلى العالقة القائمة مع نفتاح على الغیر و هو ف از الذات والثقة  جت

ة له هو الحس النس الواقع  ة و اال وهذا الشعور  سه هو جتماعي والحدود األخالق القدرة وع

ة التي لم تؤدالنقص والعزلة و  اإلحساس ة العائل ةلي المحرضات  ذلك نتیجة للتر  االجتماع

ة إما عن طر التدلیل الزائد أو الشح في العواطف مع ال  قسوة  أو اإلهمال أو الرفض تماماالسو

امما یدخل ا قة تخنقه نفس ه(.لطفل ضمن دائرة ض الي روج   )29 - 28ص ص . 1988.مو

ة الثالث مسائلشمل  و  س   :الرئ

ة) 1 ه میول إلقامة الصداقات مع بني جنسه و  اإلنسان نإ :مسألة العالقات االجتماع وضع لد

ة الوحدة بین الفجل التواصل و أعض الرموز من   .ضمان التعاون بینهمئة المعینة و التعاون لتقو

انالتي وضعتها  األصول أهم أنو  عا هي الدعوة  األد ة الغیر أل إلىجم عمل رعا ن في ذلك خیر 

عد ذلك  إذالرقي، عثها للتقدم و فة الجماعة و ألى ر ع عا اإلفرادخیر  إلىهو سوف یؤد  ، دون جم

ل منهم و فسده  أن ة أونفعه الخاصة  إلىسعى  ات الفرد   .الغا

ش فهو السعي وراء المنفعة الخاصة لهذا  أما" غي مناهضته من مذاهب الع  األسلوبما ین

الفرد و المجتمع  ات في سبیل النهوض   )( Adler Alfred.1931.p254 "هو اكبر العق

ة إن  أوجودهما عند المرضى النفس و  أكثرلتظهران على أدلر  أشادما  دواالعتما األنان

اء في  وأ ألسنتهمي الذ یلح لّ ال ،فتصیب منهم القدرة على الحدیث العصابیین، شدة الح

ة فهذه  أومحاضر الناس   إقامةهي مظاهر لسوء القدرة على  األعراضعدم المقدرة الجنس

اب الصالت بین بني جنسه و    . عن نفسه اإلیثارغ
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عث في روح  أن أدلر أكدو  ن معالجتها عن طر ال م ة  ات النفس عض االضطرا هناك 

ولكن التوفی في ) مثل المعتوهین(جنسهم  أفرادین والتعاون والتقرب بینهم و  األلفةالمضطرین 

ون  ع المعالج عسیرا وفن شدید العسر یتطلب الصبر و  أمراالعالج  ستط المثابرة والتفاؤل حتى 

ة الغیر تنمو في  اإلیثارروح  أنو  .األقرانجماعة  إلىحیي في نفس المرض میله  أن ورعا

ة وتنشئة الصغاالتي یرتكبها الناس في ا خطاءاأل وه إلیهاسيء  ما أندرسة و المنزل والم . رلتر

صقل ذلك االستعداد و  الفرد  أحساستشعر الصغیر روح العطف والتعاون في بیئته  فلو  إذانمو و

ین  غي  األلفةلمس روح و ، أسرته أفرادالمساواة بینه و  أفرادهاتجمع بین  أنوالصداقة التي ین

ه و وتذ التعاطف متعاونا مؤمنا بجدو االجتماع و  ، لنشأمعارفهم وجیرانهموق خیر التعاون بین والد

ذلك  اة ا. في المدرسة األمرو غي  إعدادفي المنزل والمدرسة  فردلفح لها ین اة  ه في ح  أنألسلو

أ لتنشئة  ش في المجتمع الكبیر و  فردالته   . العمل على خیرهعلى الع

غي على اللذلك  ةشعر انه عضو فعال في الجماعة  أن فردین ر تنه حلقة أو  اإلنسان

مستقبلها ه و  ،ماضیها   ما جهده لزادة رفهها وزادة خیرها یبذل أنستجمع خیر ماضیها و  أنعل

فایته و  بداعهسعته  ٕ ا  ا سلم التراث  أفضلحتى یترك الدن سیرا وحتى  حاال مما اقبل علیها ولو 

امالألذ ا ه  الاز ا بل م ،ؤتمن عل ه ولو قل   ) 156 -152ص ص.1981.رمز  إسحاق( .د عل

ظ إن: مسألة المهنة) 2 رت مفهومه  واهر التعقد في العمل هو العنصر األساسي لإلنتاج و

اة االجتماع ساطة وسائل  .ةالح عني ب ح معنى العمل في منظور األفراد  والجماعات  ولذلك أص

اة وأسالیب تهدف ة للكسب في الح عبر عن العملل ،إلى تحقی غا إلنسان ، فاكن هذا االتجاه ال 

عمل من  ، فهو  عمل من أجل الكسب فق انة جل تحقی ذاتهأال  ة والم ، وحاجته األساس

ة حققه ، وتحقی مااالجتماع   )137ص  .2001.مال الزات. (غیره لم 

الطاقة في میدان  من النشا أو السلوك أو ذلك النوع: عرف مالك مخول العمل على أنه

ة اة العمل سیر وف خطة منظمة و  ،الح ستهدف تحقی والذ  ام بوظائف معینة و قتضي الق

ح العایب. ( معین إنتاجيغرض    ) 50ص. 2006. را
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ُ و سیر طب خطة منظمة  ـ أنه سلوك أو نشا أو صرف الطاقة، الذ  عرف العمل 

ام  قتضي الق ستهدف تحقی غرض إنتاجي معین، مقابل أجر ماد أوو ة و  بوظائف معن

شر قي هذا وجود عقد ماد  ، و توب(معنو  أو معنو بین مختلف أطراف العمل) م

مة  شر هو مصدر ق أن العمل ال اردو، یرون  فاالقتصادیون الغریون أمثال آدم سمیث، ور

اء والخدمات    .) 29 -14ص  ص.2012.عماد لعالو (األش

رته  رأدل أوجز ةعلى العمل واألدوار ف ه  األولهي العامل  األم أنفي  االجتماع في توج

ة للطفل و  دید السبیل الذ سوف الخمس مهمة في تح األولىن الخمس سنوات ألالمیول المهن

ة تقوم بها المدرسة أما ،سلكه الطفل ر ، الخطوة الثان من  أكثرالمدارس الیوم تعني  أن أدلرو

ة بإعدادذ قبل  ة والعقل فایته البدن ما تبذله من جهد في تدرب  اة  ة  أنما  ،الطفل للح العنا

ة و  ة تزد ثقته بنفسه و مهارته الیدو مانهالبدن ٕ  .بها ا

سر النمو على الطفل و  عد له من مهنة في مقبل أُ عرف وحدد مهنته منذ الطفولة وما  إذات

امه قد ال تكون  إجابته أنومع  ،ون في الغالب عن رغبته أنسألنا الطفل عما یود  نانأفلو  أ

اراو  أن إلینارغب  أنواضحة إال  وجب  .عرف لذلك من علة أنسائ قطار دون  أو ،ن ط

عثه على انتقاء ذلك السبیل و  أنعلینا  ة التي ت نلتمس غایته من  أننتعرف على الدوافع الخف

حاول  یف  طرة و النوع الواحد من المهن هإجابتقد ال تزودنا حققها و  أنالس بدو له  ،إال   أنو

ع مثل القوة والسطوة و  ه  األخر ب اسنعینه على تلمس األ أنمع ذلك نستط  إلىالتي تؤد 

ة التي یرجوها إلىالوصول    .الغا

ل رائع من  أدلر أنیر  الالنبوغ ش ة ما اإلدوار األفهم  ،التعاون مع المجتمع أش نسان

غ هم من  إن ،ضرا وما رفع ثقافتها وأرهف حسهازادها تح ض عن ثرة النوا افحوا في سبیل التعو

ن القول نجحواقصور و  م ه حتى  م من فن وما لهم من نبوغ  أن في التغلب عل هو  إنماما هم عل

ة جاءت  ،إبداعهممن ابتكارهم ونتاج  عة دون استحقاق و ال ه عن  أخذوهال میراثا بها علیهم الطب

  ) 151- 148ص ص  .1981.رمز  إسحاق( .أسالفهم
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  :الحب والزواجمسألة ) 3

اة یوجد بینهم عامل مشترك  األشخاص أنومن هنا نر  الذین یواجهون بنجاح مشاكل الح

عا  قي و أال وهو اعترافهم جم ة وجود اهتمام حق أفراد المجتمع من حولهم و أهم ةخالص   أهم

ل  األشخاصهؤالء  أفعالالمجتمع فإذا راقبت  أفرادالتعاون بین  مجتمعهم  سوف تجد اهتمامهم 

اة " أنیر أدلر . اآلخرنطرق ال تضر حاولون التغلب عن مشاكلهم و  قي للح -المعنى الحق

اة اة  -معنى الح ضاوهو  ،اآلخرنهو المساهمة التي نقوم بها لمصلحة ح قي  أ في االهتمام الحق

  ) 30ص .2005/ 1931.ألفرد رأدل( ."الخالص في التعاون معهمو 

د  ؤ ن للطفل  األولىالشعور االجتماعي یتكون في المراحل  أنو م فقد  أنللفرد لذلك ال 

شدة وأن ،شعوره االجتماعي ون راسخا بداخله  قى تستمر  فهذا الشعور  ة ت النزعة االجتماع

قى مع الفرد طو و  اةت   )  54 -53ص  ص. 1927/2005.ألفرد أدلر( .ال الح

  ةالقوة   :اإلبداع

د(تأثر عالم النفس  حث العلمي وفسر ) فرو ن في منهاج ال م اإلبداع على أساس أنه طاقة 

حاثه  .فهمها وتفسیرها ه تحولها وحیث أن أ ف ه فقد حاول تفسیر هذه الطاقة ومصدرها، و وعل

ة هي القو  اطات الجنس د أن اإلح اة اإلنسان اعتقد فرو ة انت تحوم حول اثر الجنس في ح

ة   .الكامنة وراء الطاقة اإلبداع

ا جنسي یتحول إلى طاقة  اإلبداع أنفقال  د ینتج عنه إح حتى موت األب أو األم عند فرو

ة في سن الحقة د ج .إبداع عد فرو ارل یونغ وفسر اإلبداع على أساس أنه أاء  حد تالمذته وهو 

التراكم الخبرات والتجرة اإل ة التي تتوارث عبر األج   .نسان

ز ل فرد له حرة على أ رأدل ر شه و  إبداعن  قوتهم  أنو  أفعالهممسئولون عن  أنهممنهاج ع

ة ة وهي المسئولة عن هدفهم الغائي وعن تحدید  اإلبداع اتهم الشخص م في ح تكفل لهم التح

ة مساه أنما المناسب لهمه لبلوغ الهدف و  األسلوب ل هذه النزعة االجتماع مة وقادرة على تحو
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رته في  أدلر ألفردأوجز و  .المشاعر قدرات تختلف من طفل  أنف خر ولكن آلالطفل یولد ومزود 

ستخدمها فقوة الفرد  ةیف  ل قدراته اإلبداع ه و ل مایؤثر ف ل شخص فرد . تحرك  فهي تجعل 

  (Edgar. T. E .1985.p109 / Feist & Feist .2006.p79) .حرا

ةفالقوة  عنیها أدلر  اإلبداع ست تلك  هيالتي  شر ول ائن  ل  تلك القوة الموجودة لد 

اقرة والعلماء والفنانین المبدعین، إنها ش بها  خالقةالقوة ال الحصرة على الع ع اتهم  األفرادالتي  ح

اعواالنجازات و  تالتي تثرها الصداقاو  ةلمة  أدلر ألفردخدم تعندما اس .من الحب اإلش  اإلبداع

ة إلى اإلنسانالحاذقة التي تدفع البناءة و  أنهافقد عني بها  ین الحاجة وعند التوفی بینها و  .الحر

ادة ت إحراز إلى ةالقوة  ساهمالكمال والس اغةلفرد ل اإلبداع ش في ص   .ه الفردمنهاج ع

ش أدوات .3   :دراسة منهاج الع

ل الجوانب ولقد  ننا دراسته من  م ش منهاج شامل  أدلر أن منهاج  قترحامنهاج الع

ون أوضح ش  عض  الع اة والتفاعالت داخل األسرة  المواقفوأسهل للكشف في  عض مثل الح و

ات الصادرة عن الفرد  اكرة و االستجا رات ال   .األحالممثل الذ

  یلة  :تأثیرات العائلةو  األسرةتش

  یلة  : األسرةتش

المح هو مص ةالنقا للطفل و  األسر طلح یهتم  ة  األساس یل شخص التي تتدخل في تش

غي فعله لتحقی االنتماء الطفل وماین طة  زة والمح ان في العالم واتخاذ م الطفل والتأثیرات المر

مة و  الق ةوالشعور   (Manaster.G .J.2006.Pp298-299 ) .األهم

ل ولي والتشدید دور االتجاهات و  إلىرون لألسرة و ینظر األدل ة  ات وشخص م والسلو الق

م المتشددة و دوار الجنسین و أعلى االتجاهات نحو  م االتجاهات نحو الق ضعها  األسرةهذه الق

ا( الوالدین   )76ص .2014. أ.خالد خ
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ات  م واالتجاهات والسلو ات ذوات او من خالل تحدید هذه الق لداللة التي یتعرف الشخص

ش فیها و  األسرةنف سبها في ظل و ت التيعلیها الطفل و  ع قها داخل التي  ن  ،األسرةتوف م

ل الطفل و  حدد النقا أنالنفساني من خاللها  لألخصائي زة لها لنظرة الطفل وهي التي تّش المر

ل  أنومن المحتمل  ش الفرد الخصوصي للراشد والمتمثل في اإلبداعتش ا(.منهاج الع  .خالد خ

  )99ص .2013

یلة األسرة  ستخرجونها من تعالی وسیالتي ینظر إلیها األدلرأجزاء تش ا  افة ن غال ات  لو

ة یلة األسرة تهم ،أفراد األسرة في جل انت ذات عالقة مع المواقف نا المعلومة التي تخص تش إذا 

ة لتكتالت و  النس ذلك  ن و زة مثل األبو ذلك األزواج المر ل فرد و  ة  م والسلوك وشخص الق

م الهامة وأ هات إلىمعالج ینظر ال، اإلخوة شترك فیها الوالدان أواتجاهات والق  ه األمور 

قاعدة لهذه الخصائص كررانیتن ایبدو أن هناك موضوع .یتصارعان حولها ون  :في الغالب  أن 

ون ناجحا و ینجز / ) أم ال(الشخص حسنا   ) أم ال(أن 

ا ما اء واأل إلىأدلر شیر  غال یلتها تشمل األ بناء وحتى أفراد أن المنظومة األسرة أو تش

ة ،األسرة الكبیرة الد النفس ة الم اشرة لمناقشة رت ا( .ثم ینتقل م   ) 10ص . 2014 .ب.خالد خ

 یلة األسرة  :فحص تش

ل  إلىینظر المعالج األسر األدلر  ة التي یتخذ بها  ف یلة األسرة على أنها وصف للك تش

انا ضمن  طلب  ،المنظومة األسرةفرد م ن أن یبدأ  م یلة األسرة  إن الفحص النموذجي لتش

ل واحد من أبنائهماالمعالج من ا ا ما ،لوالدین وصف  فات غال ال من تأثیرات تكشف  هذه التوص

الد و  ة الم اته ألجل تبني مارت یف بها الطفل سلو  الوالدینهو هام عن  الطرقة الخاصة التي 

ستخدم الكثیر من المعالجین األدلرین لت ة لمنظومة األسرةو یل صورة هندس ن إحراز  ،ش م

األسرة على  الذ وضعته الشخص المحور أوخاصة (منظور ظواهر إن طلبنا من أفراد األسرة 

ات م ت) أنه صاحب الصعو فات لكل شخص في الرسم الهندسيتقد   .وص
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فات أفراد األسرة مق إلى قد أشارأدلر ان  . ولة حول الذات ضمن عالقات متعددةأن التوص

س لها عالقة مع  ال: "قالو  ع ل قول المفحوصعن ،اآلخرنتوجد سمة ط ا ."دما   ان أبي طی

ا" ان طی ن أن تخطر في  ،معي فمعناه أنه  م رة التي  انت منتقدة فالف قول أن أمه  وعندما 

عید عن أمه قى  حاول أن ی ال هي أنه  أما النعوت المستخدمة لإلخوة تتطلب معرفة عالقة  ،ال

ل واحد من  فذلك  "أختي سعیدة ومنجزة ومثیرة لإلعجاب"إن قال أحدهم األخوة  ".اإلخوةالشخص 

ه أو مناقض لألختإال إن عرف هفید المعالج  ال ا( .ل الواصف مشا . 2014 .ب.خالد خ

  )12ص

  المناخ األسر: 

ل عائلة عن  ه  ه مناخا أو جوا أسرا تتمیز  ن أن نصطلح عل م ل أسرة ینشأ ما  في 

میز  ااألخر و ة . التفاعلأفراد األسرة في الكینونة و  ارت ف اقدم الوالدین نموذجا لك أحد  ارت

الجنس اآل اةخر و الجنسین  ة العمل والمساهمة في الح مة یلعب دورا  ما. ف ه األسرة ق تول

اة األسرةمهما  ال  ،في نمو األطفال والح نعندما یدعم  مة األبو دلرین فإن األ ،نفس الق

مة مهمة والو  ،مة األسرةسمونها الق ن تجاهلها وتفرض  هي الق ل طفل أن م یتخذ على 

ة تجاهها غدو النموذج ا ،وضع میل ألن  ه الطفل  لذ یتوقع هذا والمناخ األسر الذ ینشأ ف

اة و  ا أن تكونهالفرد من الح ا.( الدن   ) 10ص .2014. ب.خالد خ

 ةسر األ تأثیرات:  

ةین الحثل الجسر األول الذ یر بینه و تم األم: األمدور  * من خالل هذا ذهب  ،اة االجتماع

ة إقناعهمهارتها على التعاون مع الطفل وقدرتها على و  األم أناألدلیرون  معها " التعاون " أهم

نها و  اآلخرنمع و  م مها  ن تعل م  األمانت  المهارة لوتكتسب هذه الخبرة و  نأهذه القدرة ال 

ابنها سو  ا  ق سب حبها و مهتمة حق اة ف    . اآلمنةتوفیر له الح

انت  قاومها غیر مغیر مهتمة و  األمفإذا  الح الطفل وس ة سوف  مثال ال  أنهافلو ال

یف تعطي الطفل حمامه فان الطفل سیجد  ستمتع  وقت الحمام هو وقت أنتعرف  عصیب ولن 
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دال من بهذه التجرة و  اطه  أنلن یرغب بتكرارها و حاول االبتعاد عنها و  أمهیزدادا ارت لص التخس

  )163 -  164ص  .2005/ 1931.أدلر ألفرد( منها

م  األمتكون  أنلذلك یجب   ه المفاه كسا ٕ ةماهرة في تحسین عالقتها مع الطفل وا التي  األساس

ضاتكون ماهرة  أنو  إلیهاحتاج  ه وحیدا أوفي مراقبتها له  أ   .تر

قل  األبدور  نإ :بدور األ*  ةال   األموصفنا خطورة عدم اهتمام  أنوسب  األمعن دور  أهم

متد و  ابنها ح غیر قادر إف ،األبشمل ل ص عاني من انسداد خطیر في مشاعره و ن الطفل س

رها لتشمل المجتمع من حولهو على تنمیتها  ون حتى الزواج الغیر سعیو  ،تطو د فان الموقف 

األخطار التي تهدد ئمتفجرا و ملی ح من الصعب تدرب  ،األطفالا  ص على التعاون  األطفالمما 

ون بین  أول أنمن المشاكل حیث  أجواءفي ظل  عرفه الطفل عن التعاون   األبو  األمما 

الح و  أخذهذا التعاون ضعیف بینهما فانه  أنعندما  رة خاطئة ع س عة العالقات مع ف ن طب

  )173-172ص ص  .1931/2005.أدلر ألفرد.(اآلخرن

، والروا األسرة التي تجمع بینهما العالقات التي تسود بین الوالدین دتع :العالقة بین الوالدین *

المحمهمة  بـة والطمأنینـة واألمـن والمودة، في المعاملة مع في توفیر األجواء األسرة المفعمـة 

ّ ما یلزم لنموهم نماألطفال ل ة، و مًا فـي جوانـب الشخص ماـوًا سـل ال و . الجانب االجتماعي ، والس

ة في التعامل مـع األبناء یهیئ  شك أن التواف األسر بین الوالدین، واتفاقهما على األسالیب الترو

ة وتحقی أهـدافها ألن ة االجتماع ة التر نوع العالقات السائدة  المناخ األسر المطلوب لنجاح عمل

ن منفي األسرة ة الطفل جهة، واألطفال من جهـة أخـر  ، بین األبو بیر شخص حدد إلى مد   ،

  )28ص .1990 .جرجسمالك ( .وتوافقه االجتماعي

انت العالقة بین الوالدین منسجمة، وقائمة على أساس راسخ من الحب والتفـاهم  فإذا 

ل لد الطفل فإن والتعاون، ّ ش ة، التي تت ذلك   حتراماضح مظاهرها في مفهوم الذات اإلیجاب

ةالذات وتقدیرها، و  انتها االجتماع الكرامة  .الحفا على م النفس والتمسك  ما تظهر في الثقة 
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عبر عن قدرته على تحمل  مـا  عبر الطفل عن تقبل ذاته ورضاه عنهـا،  واالستقالل الذاتي، ف

ة، وأنّه شخص یتفاعل اة المسؤول ات الح   .مع اآلخرن تجاه متطل

مة ال تـسبها األطفال في طفولتهمفي المقابل، فإن الخبرات غیر الـسل ون تـي  ًا ما  ، غال

عثها ا صاحب ذلك التنعدام الحب والوفاق بین الوالدینم لى جانب و ر بین األطفال وت، حیـث  ٕ ا

  ) 323ص .2000.الشریني منصور(.لوك المـضطرب أو العدوانياكتسابهم الس

، حتـرام المتبـادل بـین الوالدینالعالقات األسرة القائمة على التفـاهم واالومما تقدم یبدو أن 

س العالقات القائمة  ، على ع مًا ًا سل ة، ینمو فیها األبناء نموًا اجتماع ة طی تخل بیئة اجتماع

ة عند األطفال، والتي  ات النفس على الخالفات والمشاحنات التي تؤد إلـى حـدوث االضـطرا

س  فهم مع المحبدورها على نمتنع   .وهم االجتماعي وتك

هللعال إن :طفل –العالقة والدین *  ما في السنوات قات التي تقوم بین الطفل ووالد ، وال س

ةاألولى من عمـره  األثر األكبر في تحدید م ة واالجتماع معاملة  ، لذلك فإنالمح شخصیته الذات

عس من اآلبـاء واألمهات للطفل على أسا الطفلاالحترام والتقدیر والتشج  ، مـن شـأنها أن تـؤد 

اح السعادة واالرت ة األبناء على نحو متكامل ومتزن مع التواف  ،إلى اإلحساس  ذلك نمو شخص و

 )  56 -255ص ص . 1990.زهران ،حامد.(النفسي االجتماعي سواء داخل األسرة أو خارجها 

رات الطفولة حث الدقی في ذ غي  وأول ما یجب ال حث هو ین ه هذا ال أن ینصب عل

األبناء  یز علیها عالقة الولدین  ة التي یجب التر حلمي (ألنها تعتبر من النقا األساس

ة على الثقـة والحـب ،)49 –48ص ص . 2001.مراد انت العالقة بین الوالدین والطفل مبن ما   ّل

افة والقبـول، ساعدت على نمو الطفل نمواً  ًا متوازنًا من الجوانب  مراه نمو ال إلىمما یؤد  سو

ا ا واجتماع ما نفس ال نمو سل التـالي على  .مستق س  تواف الشخصي الاألمر الـذ یـنع

ض من ذلك   .الجتمـاعي، داخـل المنزل وخارجـهوا الوالدین مع الطفل وعدم  فإن خالفاتعلى النق

همالها وعدم إعطائه وقت لسماعه مما االهتمام بـه وتقـدیر مشاعره ٕ ون لد الطفل مفهوم الذات  وا

عـض المظـاهر  ة التي تظهـر فـي    )46ص .2009.مسعودة بداو ( .ةنحرافاالالسلب
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ة لألبناء یجب أن تكون عادلة، سواء أكـان ذلك بین  من اإلشارة إلى أن وال بد المعاملة الوالد

ار والصغار ور الك ة واالهتمام وتأمین  أم بین الذ ـه فـي الرعا ّ مـنهم حقّ ل عطى  حیث  واإلناث، 

 ، عة العدالة أوًال ار ذلك من طب اعت ة بـین األبنـاء،  ة، مع مراعاة الفروق الفرد اته النمائ متطل

ة اة العمل التالي القدوة الصالحة في الح قـدم  ، و ات العمل الترو النـاجح ثانیـًا اسمة (.ومتطل

  )87ص. 2011.الوة ح

ة:(اإلخوةالعالقة بین  * ح األ إلىقصد بها التنافس للوصول و  ):المنافسة األخو فضل إلى المد

لى التقدیر و  ٕ ة وا النس ل موقف على أنه موقف تنافس  عتبر  ن في جذب الحب میل  لمتساو

ة و  موالمح ل شخص مع أنه عظ ل طلوب دائما الصف األول والم ،الصداقة وتقدیر  ش و

اشرة أو التكتم  ،الصراع دائما من أجل التفوق و  ،حصر  حث م عادفمن أجل ذلك یتم ال  الست

رات الطفولة ،المحتملین الحالیین أو المنافسین ل أواني المائدة  في ذ ر أنه رمى من النافذة  یذ

هذا  أن اعتبرحیث  ،الخوف من الخلعأدلر هذا ما أعتبره ي البیت عندما ولد أخوه الصغیر و ف

  .انه في األسرةلیؤخذ م أتىالطفل 

س الحرمان شعر بها الطفل الكبیر عند فأحاس ه أو التي  ه أكثر والدة أخ ل  ،عندما نهتم 

ة حقد على الثان ،ذلك یولد هذه العقدة النفس ر عاش أوال و فالكبیر  ل الطفل قوة و ي ألن ال ش

زا اهتمام  ه ألنه أول تجرة  األسرةحوله الن  األهلالوحید لفترة من الزمن ومر تكون فرحة 

ة و  ،للوالدین والغیرة  اإلهمال اإلحساسعض المشاعر من بینها و هنا تظهر المنافسة األخو

اه ومشاعر حب الظهور ات العجز واالنتقام ولفت االنت ورز ههذا ما ذهب إلو  أو إث ه(درو  روج

الي   ) 81 - 78ص .1988.مو

خوتهالعالقة بین الطفل و تتأثر  ٕ بیرة الحجم  ،األسرةحجم  ا ش في أسرة  ع فالطفل الذ 

صداقة  تمتع  ه  إذاوصحبتهم وعطفهم وخاصة  إخوتهو متقارین في السن فهي تعد  إخوةان لد

ة لتعلمه أنم التعاون واألخذ والعطاءفرصة ذهب س االبن الوحید ،ا هامة  انة  ع حتل م الذ 
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س عن مختلف ا الفي أسرته و حیث یجد نفسه وحیدا  ،المنزلخاصة في  ع التنف نفعاالته ستط

  )46ص . 2009. بداو مسعودة(

ذلك تتأثر عال زه وتریتهمو مر أن ترتیب الطفل بین  إلىأدلر فقد ذهب  ،قة الطفل بإخوته 

بیرة في تكو ة  ون غیورا ألفالطفل األ ،ن شخصیتهإخوته له أهم حرمه ن ول  المولود الجدید قد 

ان یتمتع بها فیتك ه على أنه غیر محبوبمن الممیزات التي  أما الطفل الثاني فإنه  ،ون شعورا لد

ه میل  الطفل األخیر مثل الطفل  أما ،فع عن نفسه من هجمات الطفل األكبرالعدوان لیدا إلىینشأ 

ة و األوحد أ موض ه ع العنا ز حول الذات و إطال إلىاالهتمام مما یؤد  عور الشة مدة التمر

  )17ص  .1979.التنداو  سمیر.(االعتماد على الغیرالضعف و 

 ة الد النفس ة الم   :رت

ةعن  أدلر ألفردشف  ة أهم الد النفس ة الم قوم ال هذا أنحیث  ،)1918( عام رت مفهوم 

یلة  أساسعلى  وفارق وجنسهم  األسرة داخل اتالوالدالطفل في تسلسل من خالل ترتیب  األسرةتش

ین إخوته السن بینه ل التأثیرات التي إ. و ه الفرد ومعرفة  نه من المهم دراسة الوضع الذ نشأ ف

نه قبل  ه أنتدخلت في تكو م عل ع الح  األطفالواحد من هذه التأثیرات المهمة هو وضع  ،نستط

شونها الموقف النفسي لدیهم مختلف و  أنوغیر  األسرةفي  ع ختلف عن المواقف التي  فرد و

  .الترتیب التسلسلي الوالد إلياإلخوة وهذا یرجع 

ة على  الد النفس ة الم امبیل ومعاونوه رت ة التي ": أنهاعرف  ة والشخص الخصائص السلو

ل وضعیاألدلیر إلیها أشار ة بین  أنها مشتر الدن  ا(."ة ترتیب م ص .2014.أ.خالد خ

77(  

ة هي ترتیب األطفال ضمن تسلسل الوالد ،شولمان وموساك حسب الد الزمن ة الم ات في رت

الد  ة الم ة(األسرة أما رت ون ) الوضع ة لألطفال فهي الطرقة التي یتموضعون بها أو یدر النفس

الدهمبها أنفسهم في البن ة م م رت ح الضرورة أ سمات أو أنما  ال ،ة األسرة  یبد األفراد 

ة ل الدمشتر ة الم   .د األشخاص ذو نفس رت
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ة داخل األسرة مهمة ألنها تكون نتاج  أنخالل هذا نستنج  من ة الطفل النفس وضع

ة ال ن فرد مهملشخص ل  ،طفل في المستقبل وتكو انة خاصة داخل األسرة و ف ننا شخص له م م

ة و  أناإلشارة  الد النفس ة الم ن رت م ة  الد الزمن ة الم س أنرت ن الع م قة و ة  ،تكون متطا فرت

الد الز  ة تعود ترتیب التسلسل الوالدالم ة تعود  أما ،من الد النفس ة الم ة الطفل  إلىرت وضع

ة الطفل هي ا األخیرةفهذه . األسرةداخل  شه والظروف و لتي تؤثر على أنما شخص منهاج ع

ه طة  ا( .المح   )77ص  .2014. أ.خالد خ

  ة التي الحظها ة المشتر الد أدلر سنعرض اآلن الخصائص النفس ة م ة ووضع ل رت عن 

ة   :نفس

  ر( األولالطفل ر  أدلر أوجز :)ال رته عن الطفل ال ش موقفا فردا ألنه  أنف ان ع

اته و  ة ح ضاالطفل الوحید لمدة معینة في بدا ز االهتما اآلخرنان موضع اهتمام  أ م ومر

الدالل حظى  ة الطفل  ،الوحید فهو عموما  ه وضع عاني الطفل و  ،األوحدنجد وضعیته تش قد 

ر من التغییر الكبیر في وضعیته عندما یزد الطفل الثاني  ش خبرة صادمة و و ال الحدث قد ع

ا غیر   .لذلك یجیب تحضیره لهذا التغییر ،نظرته للدن

  ش خبرة  نإ :)األوس(الطفل الثاني ع ون  أنهذا الطفل وضعیته مختلف جدا ألنه ال 

اة ) أدلرمثل حالة ( وحیدا  ة  والتنافس فالتنافس لنمو التكافل و  أحسنالح النزعة االجتماع

نضج و  األوسللطفل  ة معتدلة و النموذجي الذ یتطور و مة في نمو في اتجاه تنافس ة سل رغ

  . التخلص من الخصم

ات  أن أدلركد أ ل بناءا على  األطفالشخص ر  إدراكهمالثواني تتش لموقف الطفل ال

ة الطفل ،تجاههم انت شخص ة المطلقة و  فان  الكراه ر تتسم  االنتقام فقد نجد الطفل الثاني ال

ح جد متنافس وخوارا جدا طر  تعجیل خلع نفسه عن األولومن الشائع لد الطفل  ،ص

غیرة  ح من وحسد و المصارعة ضد الخلع  ةهذا ما  اءلد  أفضل في المقابل الطفل  ،األول

ون في  ون الطفل  أسواالثاني  ة عندما  ا.(المعا األولوضع ص  .2014.أ.خالد خ

   .)81-79ص
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  ة الطفل ش نم متمیز األصغرالطفل  إن :األصغروضع عض  ،ع شف عن 

ش نادرا ما فشل األدلر خصائص ه ن في التعرفیمنهاج ع ش  ،عل ع لذلك فان  ، مأساةأال 

ٕ ه حسنة و وضعیت ة للعائلة عادة ما تتحن في ا تصادف مع المتأخرة و  أعوامهان الحالة االقتصاد

ائهم إلى األكابر األبناءذلك انضمام  الداللاصاأل في تدلیل الطفل أول ون مغمورا   غر الذ 

  .األكابرتدلیل ومحفزا من قبل  أكثرصاغر هم األ األطفال إن أدلر ألفردوقد الح 

ع أدلر لقد الح و  انوا  أنفي مواض صاغر وهو األ األطفالالرجال الناجحین في عصرنا 

ة نجد عددا ممیزا من  ،رعصر من العص أینطب على  األمر أنمقتنع  في القصص الدین

اع القاأل األطفال ة مثل داوودصاغر ذو الط   .)السالم ماعلیه(وسف و  اد

  ة الطفل انجل  :األوحدوضع حتل في  األوحدیترعرع الطفل  األح مي حیث  مح حم

ط ز المح ون منشودا من قبل  ،و لكونه مدلال ،ون جهدمر ان  ه  ل منهاج یناد ف ش فانه 

شون ف اآلخرن ع ة فردة مع فاألطفال األواحد  ة تنافس شون في  األمو  األبي وضع ع ونهم 

ا ما یجعلهم له غال ادة و  عالم راشد  الس الغا    .مفهوم ذات مضخمطورون شعورا م

  ر ة الذ ل من  :اإلناثبین  األوحدوضع ةفي المح المش ة أغلب طر في و  أنثو س الذ 

ر  األنثو التأثیر  میل الذ ش في وجهة اتخاذ هدف السمو و  إلى األوحدو هذا  ،األنوثةمنهاج ع

تجلى ف و في أ ،ي خدمة النساء بتفاد وطاعتهنحدث بدرجات متفاوتة وطرق شتى و

ة إلىو في المیل أ ،تقلیدهن ة المثل   .ستبدادهنا أوفي ،الجنس

 ور ات الوحیدات  :األنثى الوحیدة بین الذ نجد نفس االحتماالت المتناقضة في حاالت الفت

ور الناشئات ا أو في بین ذ ل ور  ن  ،مح ذ م للة مع تكون مد أنفي ظل هذه الظروف 

اه وعاطفة جامحتین ن  ،انت ورا وتتمنى  أنم فتاة و  أنتتبنى موقفا ذ سة(تختار ال تبدو   األل

ور عود و  ،)والمهن التي یختارها الذ م المح للرجال و  أساسهذا  ة تقی ف ناغم النساء وهذا متلك

ة للرجال و  مة النسب دور  أداءرغب في الطفل سی أنفي هذا التوجه الذ مفاده النساء و وه الق

ا.(المرأة أوالرجل   )82ص .2014. أ.خالد خ



 الفصل الثالث

ش مهناج رة  و  الع ت البا ر  ا

 

 

 

98 

ست ات األرعة  و قام ف الد للوضع ة الم عض الصفات المحتملة وف رت حوصلة  ست  ف

ة في الجدول التالي   :األساس

الد  ة الم ة المحتملة   رت ة   السمات اإلیجاب   المحتملةالسمات السلب
  
  

ر    الطفل ال

  نافع  -
  حامي لألخرن  -
  منظم جید -

الغ  –شدید القل - شعور م
ة –القوة  ة الواع شدید  –راه

یتصارع  –االنتقاد للغیر 
دوما مح  –لتحقی القبول 

غیر  –بینما الغیر مخطئ 
  .متكامل  

ة  -  الطفل األوس   –متكافل  –شدید الدافع
ة    معتدل التنافس

ة - س –شدید التنافس   .هولةخوار 

    الطفل األصغر 
  واقعي الطموح-

ش مدلل  - ع  –منهاج ع تا
ل  –لالخرن یرجو التفوق في 
  .غیر واقعي  –شيء 

   الطفل األوحد 
ا  -   ناضج اجتماع

السمو- الغة   –مشاعر م
–التكافل منخفضة- مشاعر

الذات –إحساس مضخم 
ش مدلل   . منهاج ع

ة:  01جدول رقم الد النفس ة الم   یوضح خصائص رت

 اكرة ات ال ر   :الذ

ضاما تسمى  رات  أ رات  أنحیث  األولىالذ اكتشافات  أهمحد أهو  ،األولىتفسیر الذ

حة حدث للطفل في  أنأدلر أكد  ،علم النفس الفرد ارة عن تقارر صح رات هي ع هذه الذ

ن  ضاأالماضي وهي  ال إنتاجتكون من  أنم قى  ،الخ رات ت القدرة المغز و  بنفسفهذه الذ

  .على التعبیر عن هدف المرض
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ضا أدلرأوجز   ع أ أ رات إال  أننه ال نستط مة ومغز هذه الذ قة ق صورة دق  إذانقدر 

سي في تقدمه نحو التفوق  اة الشامل والكفاح الرئ أسلوب الح ضاو  ،رطناها  رات الخمس  أ الذ

شاراتمن نموذج الفرد و  أجزاءاألولى نجد فیها  ٕ ابمفیدة حول  ا اة  أعطتالتي  األس م الح تصم

له الخاص ننا و  ،ش ضام لمواجهة  حول الجهد الشخصي ضمانة األكثرنلمس اإلشارات  أن أ

ة  ة في البیئ ة الجسد الشعور ة و عالمات درجة الشجاع أنو  .األولىالنواقص والمصاعب العضو

   )210 -208ص ص.1982/ 1929.ألفرد أدلر(.تظهر في الكثیر من هذه الحاالت ،االجتماعي

  ل   :األحالمتأو

 ة تقع :األحالم ار فیها تعرض الصور و خالل النوم و  في الطب النفسي هي ظاهرة نفس األف

ة_ االنفعاالت نفسها على الحالمو  الواقع ست و _ عادة مع شعور قاطع  ة أو  األحالمل نتاجات نفس

ة ألنها تحق غرضا ف ات العقلعشوائ الت تخ هاما فیحالأتحمي النوم وتتبنى  إنها ،ي اقتصاد

ون الحل في الواقع والصراعات فهو . تهیئ مصرفا لتوزع توترات الفرد وهي ،أخطر من أن 

ة أدلر ألفردحسب  اة النفس   ) 28ص  .2010.السید فهمي علي.(استمرار للح

غي علینا  إنسانل  ارة  عن  ، األحالمنتحر عن غرض  أنحلم لذلك ین  أداةفالحلم هو ع

سووسیلة التي تستثیر  اها عن المغز و  أن المشاعر فعلیناو  األحاس ع ننقب في ثنا  أنال نستط

ر  اق  أنالمشاعر البد  أننن اة و ال أسلوبتكون في س ن منسجمة مع توجهه الشعور تكو  أنح

رة الحلم أنو  ،صلفي األ ة لإلنسان االختالف بین ف اة الواع رة الح س اختالفا مطلقا  ،وف هو ل

عد وتتناث العالقات الموجودة أكثرففي الحلم نجد  ا الواقع تست في حالة  أنناعني  لكن ال ،رفي دن

ون قد انفصلنا عن الواقع س على  إذافمثال  ،الحلم ن اتنا فهذا سوف ینع نا مضطرین في ح

ق ،نومنا العالم من حولنافعند نومنا ن فالتواصل في حالة النوم قائم مع العالم  ،ى على اتصال 

ةإالفرق في حالة نومنا ال تكون  أنغیر  ،الخارجي ة غائ ٕ و  ،دراكاتنا الحس ةأنما هي فق ا . قل فعال

  ) 124-120ص ص .1931/1996.ألفردأدلر (
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رته في  لردأ أوجز طرقة  األحالم أنف قظة فهما تسیران معا  اة ال ال تتعارض مع ح

قظة لتحق أننامتوازة فلو  ون  أنالضرور ی هدف التفوق فانه من البدیهي و تطلعنا خالل ال ن

لة خالل النوم حیث  ع  أنمشغولین بنفس المش قظة  األفرادجم  أولدیهم الهدف نفسه سواء في ال

ظهر في رغبتهم لتحقی الهدف نفسه لذلك فالحلم ماهو   أسلوب"إال نتاج من نواتج في النوم وهذا 

اة   ) 133ص .1931/2005.ألفرددلر أ.(في الغالب ما یتف معها في معظم الحاالتللفرد و " الح

ش العصابي .4   :منهاج ع

ة الأدلر لعرض تفسیر  ات العصاب تاب  سعنا لالضطرا ر  ع العصبي"إال ذ من أهم و " الط

ة ما مقتطفات التي تعرض تفسیره   :یليللظاهرة العصاب

ش  إن متد بین هاتین النقطتینمنهاج ع ه لبلوغ السمو: "العصابي  القصور وسع " شعوره 

ع إما من عدم توافقه مع المحهو شعور نسبي نو  سعى ونه ل أما ،ا س في مقام الهدف الذ 

ه  األم األب أومثل  آخرنین أشخاص نتاج مقارنة یجرها الفرد بینه و وهذا الشعور هو دوما  ،إل

ار ا أنو  اإلخوة أو ة ل أف اته–تصوراته(لعصابي الالحقة تطاب نفس بن ة) رغ ألن شعوره  الطفیل

شه یدفعانه القصور أمام األشخاص و  ع ة خطو توجهه إلىالالأمن الذ  التي سیتشبث بها  ،تقو

اته على أمل استرجاع  فتقده األمنطیلة ح التوجه في  إنها ،الذ  سمح له  توفر له الظن الذ 

نقاذ ما ٕ شخصیته العام وتحاشي قصوره وا قى من اعتزازه  ون من بلوغه أهدافه وأ ،ت نجح ما 

عود  اته  ا.(طفولته إلىوتحقی غا   )133ص . 2013. خالد خ

أنه لذلك ف سي یدفعه للتصرف  ع أسمىهمه الرئ ته لد یتم مالحظ هذا ماو  ،من الجم

اعات الطفولة لحب  ،وغیرهم.... المصابیین بجنون العظمة والعصابیین والوسواسیین  ح إش تص

 ( Adler.Alfred .1912. p32).القوة دافعا یتمثل ألمرها العصابي وتعزز خطو توجهه

ون حسب  إن ة و  تهیئتهالعصاب  سه التحول الرمز ألفالطفیل اعاته وأحاس اره وانط

ة یر فیها خطر  ،وأهدافه اشر فعله في وع قللهروب و  التهیؤمجرد  ،هانةاالو راته دهو مقتنع 
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بیرة تجاه ما ة  جد في احتقار الناس ،شخصیته مس مما یبد حساس ن الشعور إلذلك ف.و

العصابي الالأمن هو ما ات و في أحضان األوهام و  یرمي  ادالمثال لذ یجبره على وهو ا ،الم

حث عن خ توجهه ة العقیدة و  إلىأما الذهاني یرقى الوهم عنده  .ال عطیها وجودا رت حاول أن 

ا مما    .الهذاءاتو  الهالوستظهر من خالل أوهامه و فعل

ان سو تس الیدرك و  أدلر أن العصابي الیر  عنا خدم في أغلب األح لما تا الت و المقا

ةتحلیله اتض م االعتزاز  :حت أكثر وعرفنا صورتها األول القصور وتعظ المقابلة بین الشعور 

ة الت تنسجم مع محاوالت الطفل الت إن ،الشخص  أكثرمن  ،منحه إطارا آمناوجه في العالم و المقا

الت شیوعا   ).امرأة–امرؤ (و) أسفل –أعلى : (المقا

رات والنزوات وا لدینامما سیثبت  س أن مجموع الذ ألفعال قد صنفت ضمن خانات لكن ل

ار متداول بین الناس و  ٕ مع ارا حمل داللة خاصة لد نما مع ه العمیل و فات . هانفرد  وسنجد التصن

ة مة:(التال ا ( ).الرجل=فوق =القو / األنثى=تحت=ضآلة الق   )135ص .2013.خالد خ

الضرور  إنأخیرا و  ضعها العصابي فهي  م التي  تتماشى مع أسلوب  أنمحاولة التقس

اته و  ه وتظهر واح طین  اراته الالحقة وحتى تعامله مع المح ع اخت ضحة تماما في تظهر في جم

اته و  ع سلو اكرة وأحالمه حیث أن جم راته ال سعى ذ عة من الهدف الذ  ه إلردود أفعاله نا

النقص عرقله شعور والذ فات تختلف من شخص آلخر حسب ما تم . ه  لذلك فهاته التصن

اكرة شته لألحداث ال   .معا
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حث الثاني  اكرة - الم ات ال ر   الذ

اكرة .1 ات ال ر  :مفهوم الذ

ة الفرد الراشدة . من أبرز مساهمات علم النفس هي اكتشافه لدور الطفولة لبناء شخص

بیرا في نمو شخصیته سواء في حالة  مر بها الطفل خالل مراحل نمو تلعب دورا  فالخبرات التي 

اكرة نجد . السواء أو الالسواء رات ال ومن أهم النظرات التي تناولت موضوع خبرات الطفولة والذ

  . م النفس الفرد والتحلیل النفسيعل

ات عند التحلیلیین: أوال  ر   :مفهوم الذ

مصطلح  اكرة ولقبها  رات ال د مفهومه للذ د " screen memories"قدم فرو واعتبر فرو

رات ة، إن الذ اكرة للطفولة هي شاشة داخل فتها في حجب األحداث المؤلمة  ال وتكمن وظ

رها المفحوص  اء والمواد التي یتذ بوتة التي من شأنها إن تهدد األنا إذا جلبته للوعي وأن األش الم

ه المعالج  بتهمهمة فق في توج د أ. نحو ما تم  ز فرو راته على نثلذلك ر اء سرد المفحوص لذ

ر وأكد على معناها قله في الذ   .الخفي والغیر ظاهر ما لم 

د  صرة ) "1917(دون فرو ة  ی قة من تر رات لدینا هي ملكنا من تجارب سا أن الذ

ة رات الساإ ."وخبرة ومع ما سمعناه من اآلخرن فعل ل جید في إخفاء  ةر تن الذ ش تتكیف 

فة الدفاعات بوتة وتؤد لظهور وظ اء الم ر والتعرف ما انه من واجب التحلیلیین العثو  ،األش

رات،على األحداث الم ة وراء شاشة الذ ه األحالم ألنها تحتو عل بوتة والخف ى وهذه األخیرة تش

  .خرون ذو وضع ثانو آالرمزة و  ،تكثیف ،اإلزاحة عناصر الكبت،

(Harold H. Mosak، Roger Di Pietro . 2006 . P273)  

اسم الشعور  د  : مافصارت أقسام الذات الشعورة اثنین فق ه) العقل الظاهر(دمج فرو

اطن د  الدمج . العقل الظاهر والعقل ال ة من شأنها صد الخواطر و وعلل فرو رات عقوة خف ن الذ

  :الظهور في منطقة الشعور لسببین
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  رات و م المجتمع الخواطر ضدون هذه الذ   .العادات والتقالید وق

  قو رات من النوع الذ ال  الم وقد أطل صاحبها من آ  الشعور على تحمل ماون هذه الذ
د على رات الطفولة  هذه القوة الصادة اسم الكبت، فرو لذلك یر أن قوة الكبت هذه تحو الذ

ة المعاشة و و  بوتةالحوادث النفس   )83ص .2011.حسینأسامة  ( .الم

ان قدر اإلم بتها  جب  مة و رات األل الذ د  ذلك اهتم فرو انت هذه . و وخصوصا إذا 

رات الطفولة، أ  رات هي ذ ة الفرد وتتبلورالذ في هذه الحالة، تدفن . قبل أن تكتمل شخص

رات في أعماق الالشعور رات . الذ ان خالي، أو بذ م خاطئة وتستبدل في العقل الواعي 

رها. مختلفة اة ال تطاق عندما نتذ مة التي تجعل الح رات األل هذه   .المهم هنا هو طمس هذه الذ

ر  اطن، والتي ال یتذ مة المدفونة في العقل ال رات األل ست بدون تأتيالذ . ها العقل الواعي، ل

ره دون أن یدر  حب و ما  م في قراراته وف ل سلوك الفرد وتتح  .فهي قد تش

نها أن تُكبت هي األخر  م رات السارة  مة بل حتى الذ رات األل الذ د  تفي فرو  ولم 

الدفء ع واألمان والحب المصاحب لال فمثال، الشعور  رتماء في حضن األم وتناول ثدیها في والش

رات لن تتكرر رات السعیدة، ال یجب أن تترك لكي تتداخل مع النشا . الصغر، هي ذ هذه الذ

ارة، أو في ا. الیومي لإلنسان نت تقود الس رات الطفولة إذا  جتماع مع رفاقك في العمل، ذ

یر اللذة و . الجمیلة هذه لن تفید ورما تكون معوقا للعمل والتف أن الشعور  د  قول فرو لهذا السبب 

ة املها في الذاكرة الواع ة ال توجد  ر ذلك وأنت تقوم ألنك ال  ،الجنس ر و . العملترد تذ

د ة هي التي تكبت في الالشعور،  أنه فرو ق رات الحق عض الذ ست فق  عض  بلل ضا  أ

رات الخاطئة أو ال االت وتصورات. مزفةالذ    .هذه األخیرة هي مجرد خ

(http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=26182 ) 

 ر لمفحوصة: مثال   : ذ

ر أنني غسلت دمیتي في الحوض ووضعتها تحت الماء" نت صغیرة أتذ ن إ ."عندما 

ر إ االستقراء للمحلل ة ظهرت بین للنفساني التحلیلي لهذه الذ العمیلة أو الحالة ن المنافسة األخو
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بیرة جدا لدرجة أنه لدیها مشاعر هائلة من الغضب تجاهه التي  وأخیها األصغر، انت  حیث أنها 

عتبر ضار لذلف. بت وقمع من ذاكرتها ووعیها انت وال تزال غیر مقبولة وتحتاج إلى ك المحتو 

رات الستائر ظهر على الذ   .ال 

ار اخت اكرة  رات ال ك في دقة الذ د في هذا الرأ وش ل   أید هولمز فرو إسقاطي 

اس عوامل  قة لق ست واضحة ودق اكرة ل رات ال أظهرت النتائج التي توصل إلیها أن الذ

ش التداعي الحر هي مشوهة  اكرة المسترجعة  رات ال ة وأن أول الذ ارات الشخص ع ل دفاعي 

رات المتأخرة س الذ ة، ع ه أو . النبرة العاطف فعل مشاعر انت  الساترةاستنتج أن هذا التشو

اكرة التي تحدث  رات ال ار تعدد الذ عین االعت األمن لد الفرد مع ذلك فشل هولمز في أخذ 

عي ل طب  .ش

الموضوع أو ا اب تتعل  ع ذهب موساك إلى أن استنتاج هولمز للنتائج زائفة األس لمواض
اكرة رات ال ة في  .العامة للذ ق رات قد تكون مختلفة عن ال قد النبرة أو المحتو و إحد الذ

اعا بوجود عدم تواف ن أن یوجد أ تنافر داخل الشخصال  بینما، تعطي انط قع . م على لذلك 
یف أن  ن الوصل بینهما بخ واحدعات المعالج تحدید  م انا . نقطتین تبدوان متناقضتین  وأح

ع استعمال ْ ( نستط انت إحد ال) فإنَّ ... إن رات تطرح موضوع األخذ على سبیل المثال إن  ذ
ا موضوعان متناقضان(واألخر موضوع العطاء  ة الخ الجامع بین )فهما مبدئ ننا رؤ م ، و

ارة  ْ (هاتین النقطتین عندما نضیف ع البد أن " :التي یجب أن تتواجد لحل هذا التنافر) فإنَّ  ... إن
غي  ،أحصل على قدر المستطاع نت مع أصدقائي فإنني ین  ". أن أعطیهملكن إن 

(Harold H. Mosak، Roger Di Pietro . 2006 . Pp 273 – 274) 

ة أنها الا س وحدة الشخص  قترح موساك لمقولة هولمز حول اختالفات النبرة التي تسیر ع

عین  ار األداء الشمولي للشخصتأخذ  ات  ، وأنهااالعت ةنظرة لمر ة التكامل . منفردة بدال من البن

ر واحدةالومن غیر  م على  ،مستحسن وضع االفتراض من ذ مة أن نح س من الح ما أنه ل

  .مقطع واحدالفیلم بناءا على 
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فة الستار فإن ذلك مضارة ومثل هذا ا ان هولمز یذهب للر بین وظ قتضي أن إن  لفعل 

سقطون م اكرة  رات ال اكرةالمؤولین للذ رات ال شهم على الذ فمثال تخیل نفسك في  .نهاج ع

ة لكن الستار لم یرتفع و مسرح لمشاه كدة مسرح حدث وراء هذا الستار جب عل  .التخمین ما 

توم(المعلومات التي قد تتلقاها  حدثتصور م ال) ، خطىصوت م  فقك تخمیناتبل هي  ،ا 

ست حقائ حول ما یجر خلف الستار   . ول

اهانا ومعاونوه أن  ر  اكرةو رات ال د المفسر للذ وقد  .هناك ندرة في التراث الفرو

اكرة على أنها رات ال ة جزء: "عرفوا الذ ا ،"حیو من الشخص س إجمال  وعلى هذا النحو فهي تع

ة ن . أداء الشخص م یف  ع وتساؤلنا هو  س جم اكرة تع رات ال دیین التصرح أن الذ للفرو

ة ما ات،دامت مصممة إلخفاء جوا جوانب عمل الشخص ار والسلو وخاصة  نب معینة من األف

   الجوانب الصادمة جدا لألنا؟

زا في  ستخدم جزء مر أنه  د یوصف األنا  اكرة افي التراث الفرو رات ال ستعادة الذ
فة الت مهحیث أن الوظ ن إعادة تنظ ة لألنا تجعل من المم یب اكرةر رات ال لة الذ عادة ه ٕ ، ا وا

اغة حوصلها  اكرة حیث قانایدرالند، هذه إعادة الص رات ال المحتو  :نجدل أنه من خالل الذ
طر و  ن التعامل معه  م ل من األنا و العاطفة في الذاكرة  األنا األعلى  قة مراجعة من قبل 

ة للصراع والسماح لحل  ة والغرزة و أكثر واقع ة بین القو البدائ التي خلفت الحدث الدفاع
  .المؤلم والمسبب لألمراضاألصلي الصادم و 

(Harold H. Mosak. Roger Di Pietro . 2006 . p 274) 

ن ار إن  ،مهما  ح اخت ص ن أن  م مة وهذا اإلجراء  رات األل رون الذ  ااألشخاص یتذ

عتقدونه خلف  المعالجون مدعوون إلسقا ماف النفساني أكثر منه للمفحوص،ا للمحلل إسقاط

قله المفحوص الستار والتخمین حول ما ر  .لم  ست المضارة على المادة التي لم تقدم في الذ أل

غ حالة بناءا على نقص في األدلة ؟ ص ة لمحق  ه ت انهإ مساو بجرمة دون ما شخص  ةنادإش

ظناالدلیل بل  ،حجة ه العالج على قاعدة نقص األدلة  إن. محق انه موجود هناكال لذ  توج
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ل مفحوص قي للمحت ،أمر خطیر على  حرف المعنى الحق عتد و ر والمعالج  و الظاهر للذ

اكرة وهدفها   .ال

ل هي أأ ة للتأو د ة الفرو ونوا على حد العیوب األخر في المنهج ه یجب أن  ن ممارس
ة مثلل ة درا ة، الالوعي بت: المصطلحات التحلیل ة جنس أولئك  .وما إلى ذلك... ، رغ

ة ال د دیین  اللذین لم یتبنوا المسلمات الفرو ه الفرو طل عل ل ما  ة تأو ف فهموا  ن أن  م
رات الستائر یز الرجعي ال هيومن بین المشاكل األخر . الذ وجهة النظر ف، أ السببيتر

ة  ون بوجهة نظر ح أولئكشترك فیها  الالتحدید دیین  .إلرادةاة ر الذین یتمس ة للفرو النس
أن ن الناس قادرون على تجاوز الصدمات و بینما نحن نعتقد أ حدث لهم، األشخاص هم نتاج ما

اة منتجة اشروا ح اری ة التعامل معها وحتى توقعها،  ، وأنهم قادرون على تفسیر األحداث واخت ف
ون مع الصدمات واألحداث تجاو فسرون و ال مختلفة اإلضافة  أش ة  د الصدم ، فالمفهوم الفرو

ة ذواتهم ومن  ون ستجیبقول أن الناس  طرق معینة تجاه الصدمات، ثم یخفونها عن الوعي لحما
فعلوا  ن أن  م دیین  فعلوا وأن وجهة نظر الغیر فرو ضاال  مفهوم تنا هو أن عارضوما یثیر م .أ

رات  ن أن ة الساتر الذ سق على ماضتحت العالج أل ومیت من هم ي المفحوص ن المعالج س
ة الت المفحوص الحال ل مش   .سبب 

(Harold H. Mosak، Roger Di Pietro . 2006 . Pp 274 275) 

ا ات: ثان ر   : علم النفس الفرد وف مفهوم الذ

ة  هي ما محدود رنا  ه على األحداث النحمله معنا دائما لیذ المعنى الذ نضف  قدراتنا و

ن أ م ه یوجد ما  المصادفة"ن نطل عل رات  الفرد "ذ ، فمن بین أالف التعبیرات التي تمر 

ر تلك الت ه و یختار أن یتذ اعا عل ن عبیرات التي تترك انط ٕ رات تمثل على مشاكله وا مثل هذه الذ

اته سترجعونها المرة قصة ح یز على عد المرة، وهي قصة  ع أنفسهم على التر غرض تشج  ،

ط قة لمواجهة المستقبل  عدون أنفسهم عن طر الخبرات السا رق مجرة هدفهم األساسي، أو 

  )107ص.19312005/ .ألفرد أدلر. (موثوق بهاو 
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اكرة من  رات ال ة لها داللإن الذ ة الفردأكثر التعبیرات النفس  .ألفرد أدلر.(ة على شخص

ص نحن ال) 107ص. 19312005/ ع أن نقرر  اتنستط ة معنى أحد هذه الجزئ ، بل إنه فة نهائ

ات من الواجب علینا أن نر الدور الذ تقوم  ل الجزئ ة، و التي تقول الشيء نفسه، ه تلك الجزئ

ه فإن ذا ما أمعنا النظر ف ٕ ص .1931/2005. أدلر ألفرد(. نا سنجد هي التي توجهنا نحو الحلوا

ا و ، )105 ا من أدوات وحوائ و نحن مثل عالم اآلثار الذ یجد شظا اني وأثار محطمة قا م

اة في تلك  ل الح عة وش ن من االستدالل على طب ا یتم ، ومن خالل هذه الشظا وأوراقا من البرد

ات وا ائدة ودائما نتعامل مع أالف الجزئ اء  ائدة و لكننا ال نتعامل مع أش طة  لموادالفترة ال المرت

عض، و  عضها ال ل اإلنسان و ی المهمة  .شخصیتهالتي تش ست  حیث إن مهمة فهم إنسان ل

نه من  ٕ ن ممارستها، وا م عتبر من أصعب فروع علم النفس التي  السهلة، وعلم النفس الفرد 

ة المفروض علینا أن نصغي إلى  ح مفتاح الشخص ص لة برمتها، وأن نظل حذرن حتى  المش

  .واضحا

ةو  ما أن من الواجب علینا أن نجمع الكثیر من اإلشارات صورة عفو : اللمحات التي تأتي 

صافح بها اآلخرنن الطرقة التي یدخل بها غرفة مام ه في ، ومن الطرقة التي  ، ومن أسلو

الصواب في فهم واحدة من تلك النقا   ورما جانب.، وطرقته في المشي والكالماالبتسامالضحك و 

ب اإل أو ح فهمها وتصو ات ستقوم بتصح اقي الجزئ ات لكن  اع الذ نأخذه عن هذا الجزئ نط

  )106ص.19312005/.أدلر ألفرد.(الفرد

د و الفرق ب: ثالثا اكرة عند فرو ات ال ر   :أدلرین الذ

ادیین ولكن لم ت لة اهتمام الع اكرة منذ فترة طو رات ال  ةب منهجیلاأسلها  قننأخذت الذ

حث  ئهاقصاتالس ان فیها مثل وال ما  انات المماثلة األخر وقد ات والب انت ممنوحة للتقن التي 

بیر  اكرةیوجد موقفین مختلفین  رات ال   :ن لتحدید مغز الذ

د أكد  بتها وخاصة فرو تم خزنها و م وعلى أنهم نتاج من تجارب الوعي و على وجود تقس

ة، ووضع لها مصطلح یز والتدقی أد إلى تجاوز   screen memoriesالغیر المرغو وهذا التر
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راتال بیر والعالج الو  .محتو الظاهر للذ شفها یجب على الفاحص بذل جهد  ستخراجها و

ز لكشف ما    ( Joseph Friedman. Schiffam Harold.1962.p57)  هاءورا المر

ضا ال اكرة عن فحص النفسانیون  یزال وأ رات ال ال من أن  ورغم. المقابلةطر ون الذ

د و  راأدلر اعتبرا فرو ل واحد منهما نظرالذ أداة لفهم المفحوص إال أن  اكرة مهمة  إلى  ت ال

ل مختلف مفهومها  .عن نظرة اآلخر ش

د ینظر قة على أساس أن ال فرو ستار إلى الخبرات السا اكرة  رات ال ناس تستخدم الذ

  Harold Mosak. 2006 . p 276)  .  (Roger  Di Pietro .لحجب األحداث المؤلمة والصدمات

اكرة تشیر وتدل عأما أدلر فرأ  رات ال ش الفرد في حد ذاته،أن الذ فهناك  لى منهاج ع

اكرة و  رات ال اكرة  أنو قانونه النفسي الدینامي، عالقة وطیدة بین الذ رات ال  بلوغلتوظف الذ

  .الغائي للفرد هدافال

ش .2 منهاج الع ات األولى وعالقتها  ر  :الذ

رات األولى توضح األصل إن  ش الفرد الذالذ س صوره خرج منه منهاج ع . في أ

م  ننا الح م رات األولى-و ان هذا ، على طفولة ذلك الفرد -من خالل تلك الذ وعلى ما إن 

مع اآلخرن ؟ " التكافل"ب ذلك الطفل على ، وما مد تدر فل قد تعرض لتدلیل زائد أو إهمالالط

یف الت التي واجهته ؟ و فضل الطفل التكافل معها ؟ وما المش   ومن مجموعة األفراد التي 

 )109ص.1931/2005. أدلر ألفرد(استطاع التغلب علیها 

ش شخص ما  أن، إن أردنا من ثم بیرا-نتعرف على منهاج ع وجب علینا أن  –صغیرا أو 

عد اكرة  راته ال و منه نسأله عن ذ ش ال إلى ما  ره من ، ثم نوازن بینأن نستمع قل ین ما یذ ها و

ظل  ،حقائ أخر  ش ال یتغیر ق في معظم أجزاءه فالشخص الواحد  هو ذلك أن منهاج الع

شخصیته  وحدتهعینه محتفظا    .و

س المقارة ة ول اة النفس ة في فهم الح  نعلم أن علم النفس الفرد هو مقارة تتبنى مبدأ الغائ

ة ة أو التحدید ة أو السبب أن . العل اكرة إلى سوء فهم یوحي  رات ال قود مصطلح الذ علم وقد 



 الفصل الثالث

ش مهناج رة  و  الع ت البا ر  ا

 

 

 

109 

راالنفس الفرد یتناقض مع نفسه أن الذ اكرة تؤ ، إن اعتقد القار  ةت ال عوامل سبب . خذ هنا 

ة للنفساني الفرد النس س سرعان ما سیزول إن عرف القار أن    :غیر أن الل

اكرة هي من إنتاج الفرد الذ  - ر ال ونهقرر االحتفا بهذا الحدث الخصوصيالذ ا ، بدال من 

ة لخبرة معاشة معینة   .نتیجة سبب

اكرة هي  - ر ال ة مغایرة للوقائع  -إلى حد ما-الذ ق ة(الحق ها) الموضوع لى ، وهي إحسب راو

ا   .ذلك الحد من بناء الفرد شخص

ر  - ة الفرد للموقف المسرود أهم من الموقف نفسه ضمن الذ ة استجا ف ا  ،،  فردات الفعل غال

  (Ansbacher. 1973. P135). ما تكون حسب فهم الفرد

ن  م رات ال  ش إن الذ لها من أن تتف معه  ، بل البدالفردأن تكون معاكسة لمنهاج ع

حاولون االستخفاف " السمو"، فلو أن هدف اتفاقا تاما ع  أن الجم شعر  ان یتطلب من فرد ما أن 

ن فهمها على أن م ر تلك األحداث التي  ذالله فإنه سیختار أن یتذ ٕ ها محاوالت لالستخفاف ه وا

ذالله ٕ رات. ه وا شه فإن ذ ر أحداثا مختلفةه سوف تتغوعندما یتغیر منهاج ع ضا ، وسیتذ أو  یر أ

طرقة مختلفةعلى األقل فإنه  فهم تلك األحداث   )109- 108ص ص .1931.ألفرد أدلر(.س

ن ٕ اكر  استطعنا أن وا رات ال ون ة نحصل على الذ ال ب فس حدث مستق ما س أ  وسعنا أن نتن

اتهم اكرةننس أن العلینا و یجب  .في ح رات ال ست علال، بل هي مجرد إشارات  ى أن الذ ل

ه النمو، حدث في الماضي و إلى وهي عالمات تشیر إلى ما ورموز، وتدل  الطر الذ سار ف

وتظهر  ات یجب التغلب علیها،في الطر من عق ان على اتجاه نحو هدف معین أو على ما

اة أكثر من ة من نواحي الح ا بناح ح شخص من األشخاص معن ص یف  غیرها لنا  إذا ف. عنایته 

راته ال عن سألنا شخصا ة، ة فحدثنا عناكر ذ فإننا نفهم من  عض تجاره في العالقات الجنس

ة من ذلك أنه ا حةتجه في نموه نحو هذه الناح متها الصح اة بدرجة تفوق ق ومن  .نواحي الح

ل شيء ة هي أساس  ظن أن العالقات الجنس صر على ،الناس من  أن المعدة هي  ومنهم من 

ن من شيء،. أهم عضو في جسم اإلنسان ون لها ما ومهما  مة  رات القد في  یدل فان الذ

برواخص عد أن    )86–85ص ص.1929/1944.ألفرد أدلر( .ائص أولئك األشخاص 
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ا .3 ر   :تالتوظیف النفسي للذ

ته ن رؤ م رات لتهیئة المزاج الشخصي نحو تحقی هدف ما  بوضوح في  إن استخدام الذ

ة أدت إلى تخاذله وتثب همته فإن مثل هذا . السلوك الیومي لألفراد لو أن فردا ما عانى من عق

سترجع في ذاكرته  قةالشخص سوف  ات السا ا فإن العق عاني من المنخول ان هذا الفرد  ، فإن 

راته اعثة على التشاؤم والحزن  ل ذ ان فرد ما مرحا و  ستكون  سعیدا وشجاعا فإنه المقابل، إن 

الطرقة  التفاؤل والسعادة، و لها تتسم  رات ستكون  ر مجموعة مختلفة من الذ یختار أن یتذ

یل ا رات تساعده على تش ستدعي ذ ة ما فإنه س ه نفسها إذا ما واجه عق لموقف الذ سیواجه 

ة   )108ص .1931/2005.أدلر ألفرد. (تلك العق

رات تعطینا رة واضحة عن الطرقة ال إن مثل تلك الذ تي یتعامل بها معظم الناس مع ف

اع واحدالح ه . ذرعة لتبرر الكثیر من أفعالنا اة ، فنحن نتخذ من انط نحن نستنتج منه ونبني عل

انت أفعالنا حقائ ال جدال فیها  ما لو  ره فعال من األفعال ... ونتصرف  عموما، أ شخص 

حاول تبرر هذه الكرا  ار حدث من الخبرات التي مرت بهم في الماضي فإنه  ة عن طر اخت ه

ة وتحمی  )121 ص. 1931/2005.ألفرد أدلر.(ل هذا الحدث وزر تلك الكراه

رات تخدم الفرض نفسه  ذا نر أن الذ عض تخدمه األحالم الذه ون على ال ، فعندما 

أحد االمتحانا حلمون  ازها بنجاحت اتخاذ قرار ما فإن الكثیر منهم  نوا من اجت ، فهم هنا التي تم

حاولون إعادة خل الجو الساب یرون أن القرار ما هو إال امتحان ن والذ، ولهذا هم  ه من تم وا ف

از االمتحان بنجاح   . اجت

ض صدق أ ش فرد ما ،  صدق على تنوعات المزاج داخل منهاج ع ة وتوازن ما  ا على بن

ر أوقاته السعیدفالشخص الم. مزاجاته عموما ا استذ قى منخول ة ونجاحاته البد أنه نخولي لن ی

اتي: "قول لنفسه س الح طوال ح نت تع نتقي األحداث التي "لقد  أمثلة على قدره ، و یؤولها 

س   (Adler Alfred .1931 .p46) .التع

  

  



 الفصل الثالث

ش مهناج رة  و  الع ت البا ر  ا

 

 

 

111 

ا .4 ر الدالة نفس   :ما هي الذ

ة إلینا ر النس ل ذ ره  -مهما بلغت تفاهتها-،  غي تذ مهمة جدا ألنها تمثل أمرا ین

ة لهذا الشخص ِفها . النس ّ عر ما  اة  ونها تصور الح ذلك الشخص فهذه وترجع أهمیتها إلى 

رات تقول له ك أن تتوقعه " :الذ ه " ،أو" ... إن هذا ما یجب عل ك أن تتجن " إن هذا ما یجب عل

اةهذه هي "،أو...    ".الح

قة هامة وهي أن الخبرة التي مر د هنا حق ، إنما بها الفرد في حد ذاتها غیر هامة علینا أن نؤ

اة  تعرفه لـ -المهم هو أن هذه الخبرة ظلت في الذاكرة وساعدت على بلورة المعنى المنسوب للح

اة" ر -" معنى الح ر ما هي إال دافع للتذ ل ذ   )41 ص. 1931/2005.أدلر ألفرد.(و

رة ذات فائدة خاصة في إظهار طول المدة التي احتف  الطفولة الم رات الخاصة  إن الذ

اة"ما بتعرف معین لـ بها فرد  شف الظروف التي بلو "معنى الح اة ، وفي  ر فیها موقفه من الح

ر األولى مقاما مرموقا لسببینوتحتل ال. ألول مرة   :ذ

م األساسي: أوال من  هي أول حوصلة قام بها الفرد للمظاهر ،للفرد ووضعه أنها تتضمن التقی

ه ، هي أول رمز متفاوت الكمالحوله   .حول ذاته والمطالب الواقعة عل

ا تبها بنفسه لنفسه: ثان ة التي  ة له، هي مطلع سیرته الذات  التالي . إنها تمثل نقطة االنطالق الذات

ة ضعف وعج این بین وضع ا ما نجد فیها الت شعر بنفسه فیها ، وهدف القوة واألمن الذ غال ز 

  (Adler Alfred. 1931. pp 13-14 ).یراه مثاال له 

ر   رات ال-وال یهمنا أن تكون الذ عتبرها الفرد أول الذ ع –تي  ستط هي حقا أول شيء 

رة أم الهذا الفر  ره عن طفولته الم ر حدث ما سد تذ ع الفرد تذ ستط اعتبره اب عن ما ، فقد 

رات" راتإنما ا ،"أول الذ عتبره هو أول الذ ، حتى إنه من غیر المهم معرفة ما إن لمهم أنه 

ر  الهانت هذه الذ ة أم من صنع خ ق سبب ما تمثلهإن ا.  األولى حق رات تهمنا فق  لكونها  لذ

اة   )42ص. 1931/2005.ألفرد أدلر( .وتأثیرها على الحاضر والمستقبل تمثل طرقة فهم الح
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قوة بل حتى تلك الناق رات التي یتم االحتفا بها  س فق الذ ر وحتى صة و ول ة التذ صع

ة  ة وذهن نغمات عاطف لمات ولكنها متواجدة فق    .تلك التي لم یتم التعبیر عنها 

العواطف في موقفها وان علم وحدة  ضا  الكالم بل أ عبر عن نفسه  ما نعلم أن األنا ال  و

حنا على اتصال  organ- dialectاألنا مدین لعلم النفس الفرد الكتشافه  حیث أننا اآلن أص

ال الجسم و العقلالعالم  ل أش  )( Adler Alfred.1933. Pp1-2.الخارجي 

المعنى  ة قدراتنا و محدود رنا  رات هي ما نحمله معنا دائما لیذ ه على  الذإن الذ نضف

اغة المواقف األحداث ة ص ف ه . و ن أن نطل عل م المصادفة "ال یوجد ما  رات  ، فمن "ذ

ر تلك التعبیرات التي  الفرد یختار أن یتذ ه وعلى بین آالف التعبیرات التي تمر  اعا عل تترك انط

اتهإن -مشاكله  رات تمثل قصة ح عد المرة ،  -مثل هذه الذ سترجعونها المرة  وهي قصة 

ع أنفسهم على اغرض ت یز على هدفهم األساسيشج عدُّون أنفسهم لتر ُ عن طر الخبرات -، أو 

قة طرق  –السا   )107ص . 1931/2005.ألفرد رأدل. (مجرة وموثوق بها  لمواجهة المستقبل 

رها الفرد في طفولته قر سي من هذا نر أن األحداث التي یتذ ة جدا من االهتمام الرئ

سي، ولهذا للفرد ننا من االقتراب من معرفة اهتمامه الرئ سي  ،فإنها ستم فإن عرفنا االهتمام الرئ

شه للفرد فإننا سي ومنهاج ع ة خاصة . سنعرف هدفه الرئ رات األولى ذات أهم وهذا ما یجعل الذ

ة لهمفي إرشاد ا فة المناس عة العالقة ألفراد إلى الوظ رات األولى توضح لنا طب ما أن الذ بین ، 

اقي أعض ه و   )109ص. / 19312005.ألفرد أدلر. (اء األسرةالطفل وأمه وأب

رات إ مة والحدیثة، ألن الذ رات القد غي لنا أن ال نفرق أكثر مما یجب بین الذ نه ین

ضا على خ العمل  اكرةالحدیثة تنطو هي أ رات ال ه الذ والعثور على خ . ما تنطو عل

ة  اة أسهل وأهد لناالعمل في بدا شف عن الح ة أن ن سیر علینا في تلك الحق ، ألن من ال

ا  ق ش الشخص ال یتغیر تغیرا حق ع أن نتبین أن منهاج ع وفي وسعنا . موضوع فحصنا ، ونستط

ش عة أو الخامسة  -أن نجد في منهاج الع ر  -الذ یتكون في سن الرا ات الماضي ما بین ذ

ثیر من أمثال هذه المالحظات أن نستمسك . وأفعال الحاضر من صلة عد  ع  ومن ثم نستط
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ا من النموذج األول  ق اكرة جزء حق رات ال النظرة القائلة أن في مقدورنا أن نجد هذه الذ

  )78-77ص ص . 1929/1944. ألفرد أدلر. (للمفحوص

ة أال وهي أنه من غیر المهم ما إن  قة غر ر هنا حق قة أم ال انت هذوعلینا أن نذ رات دق ه الذ

قةأو حتى ما إن  م الفرد ، فالشيء المهم هو أنها تمثل انت تحتو على أ قدر من الحق ح

رات ه في هذه الذ  ) 110ص . / 19312005.ألفرد أدلر. (ورأ

رها أو رواها الفرد   ما تذ ر حقا  عد(سواء حدثت الذ أو أن افتراضات وشروحات ) وهذا مست

انت مض ر لم تقع بتاتاوتفسیرات الفرد حولها  ر : ، فالنتیجة هي نفسهاافة، أو أن الذ هذه الذ

ا وحول ذاته ومسار السلوك الذ اختاره  س وجهة نظر الفرد حول الدن اكرة سوف تع سه لنفال

  (Papanek Helene.1972.Pp169-170 ) .للتعامل مع عالم معقد

ه ذاكرته  ل ما تنط  س ثمة شك في أن  ه فل عود مفحوص بذهنه إلى ماض عندما 

ا ننفذ منه  ا ه  ون بوسعنا أن نجد ف ة انفعاالته، لذلك  ون من األمور التي یهتم بها من ناح س

ة )78ص. 1929/1944.أدلر ألفرد(إلى معرفة شخصیته  ف ، ألن هذه االنفعاالت تنسجم مع الك

اة     .التي یتحرك بها المفحوص في الح
( Harold H. Mosak، Roger Di Pietro . 2006. P280 ) 

رات التي نسیت شأنا ما في منها ر أن للذ ش وفي النموذج األول للفردولسنا نن . ج الع

ثیر م رالكن من الصعب في  ة، أو الذ رات المنس ما ن األحوال أن نعرف الذ ة  ت الالواع

ان في أن . سمیها المحللون  ة تشتر ة والالواع رات الواع لتیهما تؤد إلى هدف على أن الذ

لتیالسمو نفسه رات . هما جزء من النموذج األول الكامل، وأن  ستحسن أن نعرف الذ لذلك 

ة والالواع ال ة معا إنالواع ونا . استطعنا إلى ذلك سب اد النوعان في آخر األمر أن  و

ین في ا ةمتساو ه . ألهم ه، وغیره هو من یجب عل فهمه صاح الهما عموما ال  عمل على و أن 

  ) 78ص . 1929/1944.أدلر ألفرد. (فهمهما وتفسیرهما له

حة عن الوقائع  تقارر صح اكرة  رات ال التي تكون قد جرت في بدیهي أننا ال نأخذ الذ

فلو أن شخصین عاشا وقائع خبرة . ) 258ص . 1929/1982.ألفرد أدلر(ماضي الفرد وطفولته 
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ل  اینا واضحا بین القصتین المسرودین من قبل  اكرة لوجدنا ت راتهما ال ما معا واسترجعاها في ذ

قة للواقعواحد منهما ، لذلك ال نتو  ر مطا عود إلى ، بل ما یهقع أن تكون الذ منا هو أن ذلك 

این في  سي لكل واحد منهمات ل واحد منهما، الذ جعل إدراك االهتمام الرئ ش  ، في منهاج ع

ه فیهال واحد    . للخبرة نفسها مغایرا لشر

ثیر  المن هذه ا او ضا من إنتاج الخ رات هي أ تغیر . لذ رات یتبدل و وأكثر هذه الذ

ات الالحقة من خالل الح اة الفردق متها ومغزاها، وهذا الح ما تبدل أو تخیل .  ینقص إطالقا من ق

ملك دائما ال رات  مل الذاكرة ورغم أن ع. قدرة على التعبیر عن هدف المفحوصمن هذه الذ

ع بدون میختلف عن عمل المخیلة ، وأن نرطهما خاطر أن نستخدم الذاكرة والمخیلة، إال أننا نستط

مة ومغز هذه . تي نعرفهاالعوامل األخر ال قة ق صورة دق ع أن نقدر  لكننا رغم ذلك ال نستط

ین خ الكفاح  ش الشامل ووافقنا بینها و منهاج الع رات إال إن رطناها  سي للفرد في الذ الرئ

ه نحو السمو   .سع

ل  ش اة الفرد نجد  رات التي تعود إلى السنوات األرع أو الخمس األولى من ح في الذ

اب التي أعطت تصم شارات مفیدة حول األس ٕ سي قطعا وأجزاء من نموذج الفرد وا ش رئ م الع

له الخاص ع . ش ضا-ونستط أن نلمس اإلشارات األكثر ضمانة حول الجهد الشخصي  -هنا أ

ة في البیئة األول ة الجسد إن . ىوالتمرن الشخصي لمواجهة القصورات والمصاعب العضو

ثیر من هذه الحاالتوالنزعة االجتما عالمات درجة الشجاعة ة تظهر في  . ألفرد أدلر( .ع

 )259ص . 1929/1982

اكرة .5 ات ال ر   :فحص الذ

ش فرد ما سعینا لفي  رهما دائمااهناك نقطتفهم منهاج ع   :ن علینا أن نتذ

ع أن نبدأ من حیثما شئنا - ل تنستط قودنا في االتجاه نفسه، فإن  ، إلى الحافز عبیر سوف 

ةالواحد، إلى اللحن   .الواحد، الذ بنیت حوله الشخص

مخزون هائل من الموادن - رة و. حن مزودون  ل ف لمة و ساهمون في ل  ل فعل  ل شعور و

ن اكتش. فهمنا م ه بتقدیرنا المتسرع أل تعبیر  حه بواسطة ألف تعبیر وأ خطأ نرتك افه وتصح



 الفصل الثالث

ش مهناج رة  و  الع ت البا ر  ا

 

 

 

115 

ع أن نقر  .رآخ ة دوره في نحن ال نستط ن من رؤ ة معنى أحد التعابیر حتى نتم صفة نهائ ر 

قول الشيء نف، والعام لیتضح أكثر المجموع الكلي ل تعبیر  ل تعبیر یدفع بنا نحو سهلكن   ،

  (Adler Alfred .1931. p45).الحل

س ما فهم إنسان إن ، وأن نظل وجب علینا دوما أن نصغي إلى الكلتو  السهلةالمهمة  ل

ة واضحا ح مفتاح الشخص ص ین حتى  حر المثأن أكأدلر اعتبر و  .متش ة في مصداق فات

ة المفحوص هي   : استكشاف شخص

اكرة - ة ال رات الطفول   .واألحالم الذ

ة األسرة  - ی طفل في تر یلتها و  وموضع    .تأثیرات العائلةوتش

ات الطفولة - التها وصعو   .ومش

عة العامل الخارجي  -  ) (Ansbacher .Ansbarcher .1964.p350 .الذ قد سبب المرضوطب

ل و  ل فعل و لمة و ل  لهجب أن نتوقع أن تكون  ا من خ العمل  . شعور جزء أساس

ون  ، و عض المحطات منه في محطات أخر ون خ العمل هذا أوضح في  الخصوص و هذا 

اكرة رات ال   )77ص. 1929/1944. ألفرد أدلر. (في الذ

اكرةعندما ینو الفاحص النفساني ال رات المفحوص ال ون حصول على ذ عد أن  ، وهذا 

ة، وأنجز عناصرقد بنى عالقة عال اف ة  ة تعاطف ة ج ة المطلو عض المهام العالج ، على من 

مختلف فروعهلف وجه الخصوص یلة األسرة  الطلب التالي، حص تش : یتوجه إلى المفحوص 

ك الطفولي، وحاول استرجاع ذاكرتك إلى الوراءجتهد أن تعود با" نة في ماض عد محطة مم ، إلى أ

ر احتفظت بها ذاكرتك منذ أعوام عم اكرةوسرد أقدم ذ    Adler Alfred.1933.Pp1-2) (".رك ال

ع  ر علینا أن نر بین هذا االنفعال النموذجي األول وما نستط ولكي نفهم مغز أ ذ

توجب علینا أن نجمع الكثیر من و . )260ص . 1929.ألفرد أدلر(الحالي فه اكتشافه في تصر 

ساطتها ف :إلشارات من زخم المؤشرات الصغیرةا قة التي یدخل بها الشخص غرفة من الطر رغم 

صافح، و ما حیي بها و رما . قته في الضحك، وطرقته في المشي، ومن طرمن الطرقة التي 

حنا أو دعمناواحدة منها لكن نقاطا أخر سجانبنا الصواب في فهم نقطة   .تأتي دوما لتصح
Adler Alfred .1931. p45)(  
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ن القول أن معظم األشخاعلى وجه العموم م ر األولى،  ، بل ص مستعدون لمناقشة الذ

ر وال ی ر المعنى  رون إنهم یتعاملون معها على أنها مجرد ذ  .الخفي الكامن في مثل تلك الذ

عي  ة للوهذا طب ر ، فمن النادر أن یتغیر المتخصص صشخالنس ن أ شخص من فهم الذ م

اآلخرن األولى اة وعالقاتهم  عبرون عن غرضهم وهدفهم في الح ، ولهذا فإن الكثیر منهم 

طة بهم ونظرتهم للبیئة ال فعلون ذلكمح وا أنهم  ص ./ 2005 1931 .ألفردأدلر ( دون أن یدر

110(  

ساطة واختصار تسمح لنا  ه من  ما تتمیز  رات األولى  ولعل من المفید اإلشارة إلى أن الذ

ة  قات جماع عدونه أولى : مثال.بإجراء تحق تبوا ما  ة أحد الفصول أن  ع طل ننا أن نسأل جم م

ن من الحصول على صورة مفیدة جدا لكل طفل هذا نتم راتهم، و  1931.ألفرد دلرأ(. ذ

  ) 10ص . /2005

رات 1.5 ست تذ ة ل اكرة حصر ر ال   :عامة الذ

رات عامة تشیر إ قدم لنا المفحوصون ذ لى أمور متكررة الحدوث في من الشائع أن 

اتهم   ..."ل صیف أذهب إلى الشاطئ و" ، ..." نا دائما نلعب : " ، مثل قولهم ح

اكرة ر  ست بذ قة ل ة للفاحص هذه في الحق النس ة  مجرد تقرر ، بل هي ذات داللة نفس

عینها . عام حول ماضي المفحوص اكرة هي سرد تفصیلي لواقعة محددة  ر ال في حین أن الذ

ر ال اكرمن الوقائع التي یتذ ه ال قا. مفحوص أنها حدثت في ماض  وهي دوما تتضمن تحدیدا دق

ان مثل قول المفحوص زمن ان عمر "ا  الد الخامس" و" خمس سنواتلما  ، أو "یوم عید م

موقف خاص مث   . " ...یوم والدة أخي " و" یوم دخولي المدرسة : "ل قولهتحدیدا 

راتهم إلى العام األول من عمرهم عودوا بذ انهم أن  عض األشخاص أن بإم ، لكن یدَّعي 

ن رونه هو هذا غیر مم ة، فما یذ رات وهم س سو ذ قة ل غیر أنه ال فرق بین أن  .في الحق

لتا رات حقة فهي في  االت أو ذ رونه خ ة اإلنسان ون ما یذ   .الحالین أجزاء من شخص

راتهم  قولونه أجزاء من ذ عرفون على وجه التحقی هل ما  عض األفراد أنهم ال  د  بینما یؤ

اءهمالخاصة أم حدثهم بها  اءهم هم من . أول ان أول األمر الفارق ألنه حتى إن  ضا  س هذا أ ول



 الفصل الثالث

ش مهناج رة  و  الع ت البا ر  ا

 

 

 

117 

. اهتمامهم) اتجاهات(عرفة مواضع ، وهي بهذا تعیننا على ماها لهم فإنها قد رسخت في عقولهمرو 

 )79ص. 1929/1944. أدلر ألفرد(

عض الحاالت عرف أ ، أو یدعى أنه ال ال یجیب المفحوص على هذا السؤال في 

ة -حد ذاتها في-لكن مثل هذه المحاوالت . اء أوالاألحداث ج ة لها دالالتها القو ، فهي تظهر رغ

اة، وأنه غیر مستعد الفرد الشدیدة في إخفاء األساسات التي بنى علیها فلسفته في  الح

  )110ص . / 2005 1931.ألفرد أدلر.(للتكافل

اكرة أجابو  راتهم ال عض الناس إن سئلوا عن ذ قولهمإن  ر منها شیئا" :ا  وعلینا . "لست أذ

ح رفي هذه األحوال أن نطلب منهم أن  حاولوا التذ ارهم وأن  عد أن یبذلوا . صروا أف عض و

رون أمرا ما عودوا ب .الجهد تراهم یتذ ال على أنهم ال یردون أن  ون ترددهم هذا دل ذاكرتهم قد 

عید في طفولتهم أن هذه الطفولة لم تكن سارةح، وقد یؤد هذا بنا إلى الإلى عهد  من واجبنا . م 

عی ما  ننا على معرفة ما نرغب في أن نرشد مثل هؤالء األشخاص، وأن نلمحهم من طرف خفي 

اء. معرفته عض األش رون  . 1929/1944.أدلر ألفرد. (سنجد في آخر المطاف أنهم دوما یتذ

  )79-78ص ص 

ات ذلك العقو رات األخطار والحوادث و اه على  إن ذ الغة لشد انت تكشف عن النزعة الم

اة ٕ عنصر معاد في الح رات المتعلقة بوالدة أخ، وا ا تك ن الذ  شف لنا حالة خلعأو أخت غال

اعا على أوضاع جدیدةو  ر الروضة أو المدرسة تظهر انط مرض أو  ،ذ طة  رات المرت أما الذ

ا أو ممرضا  ح طبی ص ال واجها لمواجهتها في أن  وفاة أو خوف من األخطار مما یجعله مستق

األم واألب واألجداد تدل على تفضیل  عض األشخاص  رات التي یتواجد فیها  ذلك الذ و

ثیرا و  األشخاص الذ رهم ألنهم یدللونه  عاد أشخاصتم ذ   .خرنآ است

رات اآلثام و  ة تشیر إلى الجهد الكبیر السرقات و ما إن ذ الذ یبذله الجنح الجنس

عادها من خبراته   ( Adler Alfred . 1933 . Pp1-2) .الست
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ات الالزمة للفحص 2.5 ر   :عدد الذ

ونه أمرا غیر  اكرة واحدة، مع  ر  ل دقی أو صادق لذ من العسیر الوصول إلى تأو

مة . لمهارة وحذاقة الفاحص وخبرتهخضع مستحیل ، هذا ی ق ر أدلر فاحص فذ  ه ذ انت تكف

ستخلص منها  قابله أبدا لكي  ة لمفحوص مجهول لم  تو قة حقائواحدة م قة دق ة عم غیر . نفس

قاس علیها   .أن هذه استثناءات ال 

ل فاحص االلتزام بتحصیله  غي على  رات ین من بید أنه ال یوجد مقدار محدد من الذ

اكرةالمفحوص ح راته ال ن من فهم ذ حتاج الفاحص إلى جمع عدة في أ حال. تى یتم  ،

لماتها ن من فك شفرات المعنى والمغز العائمین بین حروفها و رات لیتم اراتها ذ این . وع ت و

ارات عدة. الفاحصون في تقدیر العدد المطلوب ه منها مهارة الفاحص وحذاقت هذا األمر راجع العت

انات المحصل علیها واالفتراضات والحقائما أشرنا ة الب ة ونوع م المتوصل إلیها قبل  ، و

رات ة. فحص الذ اد رات، أولها هي ما  في ممارستي الع ة، أسعى إلى جمع ثالث ذ اد االعت

راتهعتبره الم رات عض الفاحصین األدلری .فحوص أقدم ذ حرص على جمع خمس ذ ن 

مس بیتر. رفأكث ول و  ج ام ن ة بین ) 2013(ول رات المطلو ر  12إلى  6حددا عدد الذ  .ذ

(Corey.G .2013 .P56 )  رات خالل معالجته ألحد ورسیني جمع عشرات الذ ومن الطرف أن 

  .المتعالجین

نهم استرجاعها أو التي  م رات التي  این المفحوصون في عدد الذ في الطرف اآلخر، یت

. سترجعونها، وفي مد قدرتهم على االسترجاع، من حیث السهولة والدقة والتفصیل وحسن السرد

ه  طل المقدار الذ  سترجع  قدر على المزد، ومنهم  سترجع ثالثا وال  عض المفحوصین 

ني حسب–وأغلب المفحوصین . الفاحص املة –ثوماس سو رات    .سترجع بین ست وعشر ذ

ن قة والمناظرة، فإن مهما  المطا لها  لما سهل تأو لما زاد  رات  والمقارنة بین  مقدار الذ

عض سهل . عضها ال ة تم تحصیلها من جوانب المفحوص المتعددة  انات نوع ما أن توافر ب

ل الدقی والعمی للذ ة التأو ثعمل اكرة، قل عددها أو   . ررات ال

(Sweeny, thomas john.1989.p104) 
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اكرة 3.5 ر ال ة فحص الذ   :تسییر عمل

اكرةعد شروع المف راته ال ه ونظر حوص في سرد إحد ذ ز إصغاء آذاننا إل ، فإننا نر

ات صارنا إلى مجمل جوارحه وحر بیر ظاهر للمفحوصأ نحن نسعى خالل . ها بتعاطف نش 

أنه مشهد مسرحي ذلك إلى إعادة بناء ل واقعي . المشهد المسرود  ش ن من بناء المشهد  وللتم

ارات االستفسارة التي تدق في مختلف  وتجمع مختلف  ما تم سردهنحتاج إلى طرح سلسلة من الع

أنه یجر أمامنا التفاصیل التي تساعد على شة المشهد  الخصوص محاولة إدخال . معا و

شها اآل ع أنه  راه  سردها أثناء المفحوص في ذ أنه  ه في هذا إلى حد . وقوعهان، أو  نحن نش

قة اه الدق ا عرف خ عید بناء المشهد ل ا    .بیر محققا شرط

غلب علینا اإلصغاء النشفي المرحلة األولى من فحص ال  ، ر یز األسئلة على ذ ، مع تر

ر أمام أعیننامختلف التفاصیل والدقائ التي تساعدنا ف أن نسأل عن عمر . ي تجسید مشهد الذ

ه أحداثها ومناسبتها واألشخاص ال ان الذ وقعت ف ، وعن الم ر مفحوص حین وقوع الذ

انات . الحاضرن وغیر ذلك قة مفتوحة تستهدف الب اشرة دق عند هذه المحطة تكون األسئلة م

ة  ر السطح مجرات الذ ة المتعلقة  ن أن الوصف م ر ، أو ما  ه المحتو الظاهر للذ   .نطل عل

نعد الت ر ، ننتقمن إدراك مجمل المشهد وتصوره م ، عن ل إلى التعم التدرجي في الذ

ر المسرودةطر استكشاف مجرات العالم الوجداني والعالئقي للم  فحوص خالل وقائع الذ

ر  ا خالل سرد الذ ة. والجارة حال عض وخالل هذه المرحلة الثان اغة  شرع الفاحص في ص  ،

ة التي توصاالفتراضات بناء على ا انات األول ة والب ات السطح ة اللحظة لمعط ل إلیها إلى غا

ة قات استفسارة . الحال ات وتعل م تعقی حول  واقتراحيفي هذه المرحلة یزداد میل الفاحص إلى تقد

سرده المفحوص، أكثر من المیل الس ةفهمه لما    .اب إلى طرح األسئلة االستفهام

ر لمرحلة صل الفاحص إلى ا ل الذ ة من تأو ح الختام عد أن یتوصل إلى فهم صح  ،

ار والتفسیرات المستقاة من مختلف جوانب الفحص  انات واألف ین الب عد التوفی بینها و ر  للذ

یلة األس ، وعلى رأسها تش رات األخر المتناولةاألخر سعى الفاحص . رة، والذ في هذه المرحلة 

ادة المفحوص إلى فهم  شهإلى ق منهاج ع ه،  لته أو سلو مش صار  ن الفاحص من . واست وال یتم
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در  ٕ ان فهمه وا صار إال إن  قاتحقی هذا االست ا ودق ر صائ ، ومنطلقا من اكه وتفسیره للذ

س مجرد تطبی للخ ا على واقعه ول ة النظرة للفاحص على المفحوصالمفحوص ومبن ، وفوق لف

ات أن هذا ا ن من إث قناه على أ عنصر من عناصر ذلك أن یتم صدق إن ط اة لتفسیر  ح

ة ة وغیر السو طة والمعقدةالمفحوص السو س مة والحدیثة، ال   .، القد

ات .6 ر ل الذ ات تأو   :تقن

عد فورا فهي  ر طالما أنها تمس الفرد وأنها لم تست ل ذ تمثل لقد توصلنا اآلن إلى فهم أن 

اع ما من طرف منهاج ا ل انط شناتج تحو رات الثابتة فحسبهذا ال ی...  لع  نطب على الذ

ضا على الذ ة االسترجاعبل ینطب أ ة والصع وحتى تلك التي اختفت تعابیرها  ،رات المقتض

ة این عاطفي أو حالة وجدان ل ت ة واستمرت فق على ش   .اللفظ

ة ة النفس أننا لكي نفهم العمل ا تعلمنا  ذا نصل إلى معرفة هامة نسب في دینامیتها  ه

ر  غي أن نمیز بوضوح في حقل هذه الذ   :المتوجهة نحو هدف مثالي للكمال ین

ار -   .ما هو راجع إلى أف

  .وما یرجع إلى مشاعر -

  ).أو اتجاهات(وما یرجع إلى مواقف  -

ا فحسبما نعلم أن ال ضا عن طر مشاعرها ذات ال تعبر عن نفسها لفظ وعن ، بل أ

ة . )و مواقفهاأ(طر اتجاهاتها  والمفهوم الذ طرحه علم النفس الفرد حول وحدة الشخص

أن األعضاء لها لغتها الخاصة، فنحن نحاف على صلتنا مع العالم الخارجي عن  فرض اإلقرار 

اف جسمنا وروحنا ل أل   (Adler Aflred . 1933. pp 196-197) .طر 

، خاصة عندما یتصرف بها للحفا على هذه الصلة ما یهمنا لد حالة ما هو الطرقة التي

تملة (تكون صلة غیر جیدة  من خالل هذه الوجهة توصلت إلى قناعة أنها مسألة ملیئة ). غیر م

لها على أنها عناصر  رات حالة ما من أجل تأو حث واستغالل ذ ة مسألة ال ة واألهم الجاذب

شه) مؤشرات(   .دالة على منهاج ع
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الن ه علینا أنأن راتهتم خاصة  رات التي تعتبر أقدم الذ انت أمذ ة  ق ة أم  ، حق وهم

رة بدقة أم محرفة ة لمنهاج مستذ اغة اإلبداع ة الص ل أقرب عمل ش ، ألنها توضح أحداثا تمس 

بیر ا ل  ش اة الطفل، وألنها تكشف  ش في السنوات األولى من ح ش لهذه الع ستخدام منهاج الع

  .األحداث

راتتفي  لنا للذ فهمهأو ز على دراسة المحتو الظاهر الذ  ع  ، حر بنا أن ال نر الجم

ر  ة والموقفسهولة وهو أحداث الذ اس الظالل العاطف  الناتج عنها ، بل أن نحرص على ق

اغة  ذلك الص ار المادة واألداةو یل واخت ساعدنا علالذاتهذا األخیر . والتش ى ، نظرا لكونه 

شاكتشاف  ة  .االهتمام األساسي للفرد، العنصر الهام في منهاج الع األساس لإلجا نحن نسعى 

ش ة الجوهرة لمنهاج الع   :عن األسئلة الوجود

 أین یرد هذا الفرد الوصول ؟ -

اة ؟ - ونها عن ذاته ؟ وعن الح رة التي     ما الف

ونها عن الغیر ؟ - رة التي    ما الف

ش تحت  - ع سعى ألن    ضوء هذه االستخالصات ؟یف 

راتلتفاد وقوع المعالج ف ل الذ عد تأو ر فرد ما قانونه ي خطأ أثناء و ، إن اكتشف في ذ

ال التعبیر األخر  افة أش ه أن یجد نفس القانون الدینامي في  إن . الدینامي الفعلي، البد عل

ال اإلخفاقاتتعل األ افة أش معاینة  ا من األدلة الالزمة  ، على المعالج أن یجمعمر  اف مقدارا 

  .إلقناع المتعالج بدقتها من خالل وضوحها الجلي

شر الحذر الشدید و ة مع التحلي  ة المطلو ، صرنا اآلن قادرن على اكتساب الخبرة الكاف

ش، أ  عة في منهاج الع ةوصف الوجهة الخاطئة المنط اب النزعة االجتماع انطالقا  وجود أو غ

رات األولى غالبمن  یتوجب علینا أن نتأكد من   Pp 197-199).(Adler Alfred .1933 . الذ

اال رات األولى عن طر مقارنته  اعات األخر صحة المعنى الذ نجده في هذه الذ نط

شخصیتهم اقي، . الخاصة  استنتاج ال ه ونقوم  ع أن نتقبل المعنى على ما هو عل ما أننا نستط
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قي، وسنصیر قادرن علىوعندها  قي وما هو غیر حق تشف ما هو حق رات  سن المقارنة بین الذ

  )111ص. 1931/2005. ألفرد أدلر. (المختلفة

ر المسرودةمفات .7 ل الذ   :ح قراءة وتأو

  ر خ الذ ر  :تار اه للسن الذ حدثت خالله الذ ة للفاحص األدلر االنت النس من المهم 

ره المفحوص   :ألنه یثیر التساؤلین الجوهرین التالیین. إن ذ

ر المفحوص هذه السن ؟ -   لماذا یتذ

ر ؟ - ر المفحوص أ شيء جر قبل هذه الذ   ولماذا لم یتذ

ش هذا  شف عن االهتمام الجوهر الذ بني حوله منهاج ع والجواب الدقی س

راه المسترج. المفحوص عة فإننا نسعى إلى تحدیدها لذلك إن لم یخبرنا المفحوص عن سنه خالل ذ

عض المؤ  ما من خالل استنتاجه عن طر  ٕ ره، وا شرات إما من خالل سؤاله إن استطاع تذ

ر  ة الواردة في الذ االمعلم ا أو حتى  مجال قا أو تقرب ان هذا التحدید العمر دق : مثال .، سواء 

ان عمر ثالث" عندما یخبرني مفحوص  ر لد حدثت لما    ..."خمس سنین "أو " سنین أقدم ذ

ون لهذا العمر أو تلك السنة وقع خاص على وجدان المفحوص، جعله  فإني أتوقع أن 

ر حد سهولة في استرجاعه للذ ر أن العمر قد لعب دورا . د سنه  ة الذ ق تشف من خالل  قد ن

ر  ان في تلك ا. ما في مجرات الذ طفل أصغر لما  ون قد فقد مرتبته  أو غیر ... لسن أن 

العمر طة  ع المرت   .ذلك من المواض

 ر المسرودة ة التي یبدأ األطفال بها قصتهم :مطلع الذ . لعل أكثر األجزاء داللة هو البدا

رها ذات داللة خاصة، ألنها توضح وجهة نظر الفرد  عون تذ ستط إن أول األحداث التي 

اة وأول تعبیر مقبول عن موقفه  ة في الح ع أن نر ما . منهااألساس صر نستط وفى لمح ال

ة لنموه وتطوره لهذا فإنني لم أعالج ق أ فرد دون أن أتحق وأعرف . عده هذا الفرد نقطة بدا

راته عده هو أولى ذ  ) 111ص./ 2005 1931 ألفرد أدلر( .ما 
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 ر المسرودة ات الذ ر  :شخص ات الحاضرة في الذ ه إلى الشخص  على الفاحص أن ینت

ة عنها راه أم یتواجد فیها أشخاص آخرون  .والغائ فإن . األساس، هل المفحوص لوحده في ذ

ر  طولة األحداث في الذ قومون ب وأنهم  وجدوا، من المهم أن نالح من األشخاص الذین 

  ).111ص . / 19312005. ألفرد أدلر( .مدللون من طرفهم

معارفنا حول نقص  ل شيء  ه وعنحن هنا نستهد قبل  ا ة وأس هالنزعة االجتماع هذا . واق

ة  ة فرد الغیر) موقف(ون صارخا أكثر في وضع ة مقارنة  ضا . أو وضع ما نعرف الكثیر أ

شیر بها إلى األم   (Adler Alfred . 1933. pp 198-199) .من خالل الطرقة التي 

عض األشخاص  ر  رز فق تفضیل ال تب –مثل األم واألب واألجداد–إن الحرص على ذ

عز إلى تدلیلهم له، هذا التفضیل الهؤالء األشخاصهذا الفرد ل ضا ذ یبدو أنه  ، بل قد تبرز أ

ل شخص آخر     (Adler Alfred . 1933. pp 198-199).إقصاء 

شعر بوطأة نفوذ تلك األخت  وأن  ان  ننا استنتاج أن هذا الفرد  م ر أخت فإننا  وعندما تذ

ا بینهما، وأن الفرد ظاللها على أطوار نمو هذااألخت قد ألقت  ، وهو ما هناك صراعا وتنافسا أخو

ة في طر نمو وتطور هذا الطفل ة إضاف ة وعق عون أن . سبب صعو ستط إن األطفال ال 

انوا مشغ االجتماعيسمحوا الهتمامهم  الصراع والتنافس مع إخوتهمالنمو إن  البد (لكن . ولین 

انت العالقة بینهما عالقة صداقة وتعاون نفحص األ) أن  1931 .ألفرد أدلر( .مر بدقة أكثر رما 

الد أخ  )111ص./ 2005 ر م ادتهجدید وذ ة طفل فقد س انته قد تكشف عن وضع  .وفقد م
(Adler Alfred.1933. p199)  

ات هؤالء عد معرفة األشخاص الحاضرن عد وضع حاول الفاحص تحدید قرب و  ،

ان المفحوص، من الذ  عیدا عنه األشخاص مقارنة  ان  ه ومن  حاول االستفسار عنبجان  ، و

ات من المفحوص ات هذه الوضع   .خلف

ات الغائ سأل عن الشخص ن للفاحص أن  م ابهاو ، وعن مبررات غ ر ففي . ة في الذ

ات داللة خاصةالعاد ا عض الغ عض ، خاصة إن الحظنا حضورا فاعال لة تكون ل ة في  شخص

ابها ف رات وغ   .ي أخر الذ
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  سي سي منذ  قد :)الجوهر (الموضوع الرئ اكرة الرئ راه ال قدم لنا المفحوص موضوع ذ

قوله   ، ر ا للذ ة من خالل تحدیده عنوانا روائ را تدور حول موضوع الوفاة "البدا یتعل  أوذ

تفي الفاحص ". بخبرة مرض عشتها األمر سعى إلى وهنا ال  العنوان الذ قدمه المفحوص ، بل 

عشش داخل هذا العنوان  ا الموضوع النفسي الذ  ر الوفاة أو . استن قد نستخلص من ذ

ا یتعل بـ  س ا رئ من الفقدان أو الفراق أو المرض أو األلم مجددا " الخوف"المرض موضوعا نفسان

رات .  انا مثل هذه الذ ون  –ألفردحسب أدلر  -فقد تدل أح سعى ألن  على أن المفحوص 

ا أو ممرضا ون طبی أن  ن أن  (Adler Alfred . 1933. P199)  أكثر تسلحا لمواجهتها ،  م و

  .تدل على تقهقر أو إخفاق أو خوف من الفشل أو اإلخفاق أمام مثل هذه الظروف

اع القو الذ  الذهاب األول إلى الحضانة أو المدرسة عن االنط تكشف تلك الخاصة 

ات الجدیدة  ذلك حول الجزاءات و تخلقه الوضع رات المتمحورة حول المخاطر والحوادث، و ن الذ ٕ ا

ا روهة في الدن اه أساسا على العناصر الم ات تكشف عن میل شدید إلى تثبیت االنت  والعقو

ة في عادها والرغ   .است

ة إلى میل واضح  رات المتعلقة بذنوب مقترفة وسرقات واعتداءات جنس ن أن تشیر الذ م و

اة المفحوص إلى عادها في مقبل ح   (Adler Alfred . 1933. pp 198-199) .است

 ةو درجة نشا الخصوص أن نالح  :المفحوص نافع   :علینا 

ان هذا الفرد یتحرك نحو التكافل"  - عیدا عنه ؟ ما إن    أم 

ء أم خجول ؟ -   هل هو جر

رعاه اآلخرون أم یرد االعتماد على نفسه واالستقالل بذاته ؟ - عیله و   هل یرغب في أن 

ال  - أخذ من اآلخرن و ساهم أم أنه مستعد فق ألن  عطى و وأخیرا هل هذا الفرد مستعد ألن 

  ) 111ص./ 2005 1931 .ألفرد أدلر( .مقابل ؟

  ر الذ طة  غفل عنها الفاحص هي  :االنفعاالت المرت غي أن  اد التي ال ین أحد الم

ر استخدام یف یوظف المفحوص انفعاالته في المواقف ات المفحوص النفعاالته في الذ  ،
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تحر الفاحص في ذلك . المسرودة، والغرض الذ تخدمه هذه االنفعاالت في هذه المواقف و

ر  انات األخر المتوصلالتوفی بین الذ افة الب ستعین    .إلیها وحاضر المفحوص و

 ة ة والحر ة :األنما الحس ة أو حر تشف میوال حس ننا من إدراك . حدث أن ن وهي تم

ة  تشف إخفاقات دراس ننا من خاللها أن ن م ما  ة،  ة أوالحر مواهب المفحوص وقدراته الحس

ة غیر مال ارات مهن ة واخت ه نحو مهنة تتناسب أكثر مع . ئمةمستقبل ة اقتراح توج المناس ننا  م و

ضر بها  الطرقة التي ُ اةح  (Adler Alfred . 1933. pp 198-199) .الفرد للح

ة اد ع مصادفتها في الممارسة الع ة التي تش ما یلي سنستعرض األنما األساس   :ف

صر  -   :ال

ر أنه ما شخص  اتهذسبب "....  ...رأ شجرة "یتذ المرئ وأغلب . ا أنه یهتم على الدوام 

انت نتیجة التدرب الذ أفاده  صر و ال عض الصعاب الخاصة  افح  الظن أن هذا الشخص قد 

الم ح یهتم على الدوام  لتفت أشد االلتفات إلیهامن هذا الكفاح أن أص ات و س أهم . رئ ولعل هذا ل

شهالع وهو یدلنا على . جزء هام طرف من هذا المنهاجلكنه . ناصر التي یتكون منها منهاج ع

ون  ه أننا إن أردنا أن نعین له عمال من األعمال وجب أن  ه عین ستخدم ف . هذا العمل مما 

  )80- 79ص ص . 1929/1944. أدلر ألفرد(

صر ودروا عموما عانون من ضعف ال انوا  رات األولى لألطفال الذین  ، إن فحصنا الذ

اة لها أنفسهم على  اعاتهم عن الح اء التي حولهم بدقة، فإننا سنجد أن معظم انط تفحص األش

صر  رات أولى مثلجانب  صفون ألوانا ، ... "أخذت أنظر من حولي " :، وستكون لهم ذ أو س

اال مختلفة   ) 109ص./ 2005 1931 .ألفرد أدلر(  .وأش

ة والمشاهدة، الرؤ لكن ال توجد إال القلیل من  هذا النوع من األشخاص ال یهتم سو 

طرقة مفیدة نز ثمین حقا. النشاطات التي تستخدم فیها هذه المیزة  صر  ، لكن إن حاسة ال

ا عندما یختبئ خلفه الفرد  ا وسواس ح عصا ص ن أن  م ل النشاطات األخر نشاطها  ، ضد 

رغب في ع طوال الیوم شهیته للنظ و ش  )80 ص. 1929/1944. أدلر ألفرد. (رأن 

   :السمعي -
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ع من عمره أ  خص آخرش ر أنه في العام الرا ه حین سمع صفیر القطارتذ  .غمي عل

ة ان وحسبنا أن نشیر إلى أنه  ق انت لهذا الطفل أذن موس األصوات، و منذ طفولته شدید التأثر 

حتمل األصوات الناشزة والنغمات الضارة المتنافرة ن  عجیب أن یتأ. فلم  س  ثر هذا من ثم ل

صفیر القطار له    )80ص . 1929/1944. أدلر ألفرد( .التأثر 

  :الغرز  -

ا في یوم  ار ألنها سببت لهم متاع ثیرة یهتم بها األطفال أو الك فمن الناس . ماثمة أمور 

ة هي ظن أن العالقات الجنس صر على أن المعدة هي أهم عضو في جسم اإلنسان  ومنهم   من 

ل شيء ه أن عنقد . أساس  لها منصرفة إلى ما صادف اإلنسان أشخاصا یخیل إل ایتهم 

ا . أكلون  ان أهم شيء في الدن أنما  األكل، و رات األولى لهؤالء ذات عالقة  جد أن الذ و

یف  ة إلیهم هو  أكلون النس أكلون أو ال  األكل . أكلون وماذا  ا متعلقة  ثیرا ما نجد صعا و

اتهم فزادت اهتما صادفت هؤالء في مستهل أمر األكلمح ه ما  .هم  صی وقد نر شخصا ما قد 

ع أن نسم ة مثالنستط ة الجنس ل ما ه شذوذا في الناح شؤونها أكثر من عنایته  عنى  ، أ أنه 

  .عداها من الشؤون 

ن من أم ون لها ما یدل علیها في خرومهما  اكرة  رات ال صائص أولئك ، فإن الذ

عد برو  األشخاص    )86-81ص ص. 1929/1944. ألفرد أدلر. (اأن 

ي -   :الحر

ض والقفز  ة مثل السفر والر الحر رات األولى اهتماما  من غیر النادر أن تكشف الذ

  ) 263ص . 1929/1982.ألفرد رأدل( .اقةوالس

عبرون عن رغبتهم في المشي والجر والقفز  ة س عانون من إعاقة جسد إن األطفال الذین 

راتهم األولىف ثیر من األشخاص ال  .)109ص ./19312005.ألفرد أدلر. (ي ذ ذلك  و

حون شدید  ص الكساح، وهؤالء  اتهم لضعفهم أو إلصابتهم  ة في مستهل ح حسنون الحر

ةااله ة إلى درجة غیر عاد الحر سرعوا في مشیهم، تمام  ردون دوما أن  . ألفرد أدلر. (و
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میز األشخاص الذین یواجهون المصاع) 81ص . 1929/1944 ال إلى القفز  ب وعادة ما نجد م

ة  اتهم المهن   )264ص . 1929/1982. ألفرد أدلر(في بدء ح

صر إ ة و السمع و ال رات التي تخص الحر صرة ...ن الذ الخ تدل على االتجاهات ال

ة و و  ةالسمع ار الخاطئ لمهنة ما مدرسي و وهي مفیدة جدا ألنها تكشف الفشل ال ،الحر االخت

شه و إصالحه  فهم منهاج ع ن إعطاء فرصة للفرد لكي  م ضا  ٕعداد أفضل ،وأ طرقة  وا اة  للح

فا  ( Adler Alfred. 1933 . Pp 1-2) .أكثر تك

 ست علال، بل هي مجرد إشارات ورموز :االهتمامات اكرة ل رات ال هي عالمات  .إن الذ

ه النمو، وتدل على االتجاه نحو  تشیر إلى ما حدث في الماضي لى الطر الذ سار عل ٕ وا

ات وجب الت ان في الطر من عق یف . غلب علیهاهدف معین أو على ما  وتظهر لنا 

غیرها اة أكثر من عنایته  ة من نواحي الح ا بناح ح شخص من الناس معن . أدلر ألفرد. (ص

ثیرا ) 85ص . 1929/1944 ما سب أن أشرنا أن  ار ف من األمور یهتم بها األطفال أو الك

ا في یوم ما   .ألنها سببت لهم متاع

م اثیر  رات األولى ترت  رات  .واقف خطیرةمن الذ سردون هذه الذ واألشخاص الذین 

النس ل استخدام الخوف  ش ل عام من أولئك الذین  ش شهم   ة لهم عامال هاما في منهاج الع

  )266ص . 1929/1982. ألفرد أدلر(

ر الشخص موتا حدث في عهد طفولته رات المخاطر أن یذ ذلك أن األطفال . ومن أنواع ذ

موت میتة سرعة مفاجئة أ ا جداإن رأوا شخصا  ن في قد یدخلو . حدث ذلك في نفوسهم أثرا قو

شغلون أنفسهم على اكتئاب وحداد وقد ال یدخلون  عد ذلك في الموت و حصرون عنایتهم  ، لكنهم 

صورة مالدا فاح المرض والموت    .وام 

 ات المدللین ر انوا في طفولتهم مدللین :ذ اكرة لمن  رات ال . لنعرج اآلن على فحص الذ

اكرة لهذه الط رات ال ر طفل هذه . ائفة تدل على خصائصهم أوضح داللةإن الذ ثیرا ما یذ

ا. الفئة أمه ع ون هذا أمرا طب افح قد  ه أن  ان عل رها مع ذلك قد یدل على أنه  ، لكن ذ
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ز ممتاز في أسرته  حصل على مر انت موضع ... ل ر األم في هذه الحال یدل على أنها  ذ

  )83-82ص ص . 1929/1944. ألفرد أدلر. (اهتمام الطفل

بیرا من األطفال المدللین  ات- إن عددا  انا وفت حون الحقا راشدین وش ص حین  -الذین 

راتهم األولى قة. أتون للمعالجة فإن صورة األم عندهم نادرا ما تغیب عن ذ ، إن اشتبهت في الحق

ر المفحوص شیئا یتعل بوالدته ش مدلل فإني أتوقع دائما أن یتذ فهم . أني أمام منهاج ع هو ال 

ر على اإلطالق في غرفة أتسلى نت جالسا : " مثال، قد یجیب عن سؤالي قائال .مغز هذه الذ

قريب انت والدتي جالسة  ة، و شعر ". لع ور، یدل الموقف على أن المفحوص  ففي المثال المذ

مفرده ون    . القل لما 

ا عض األح ن في  م األم  ا  رات إن االهتمام الذ یوجه لالرت ل ذ ظهر على ش ن أن 

قول ما هي حالة المفحوص الذ  ة،  ال ر والإنك لن تصدق: " خ ت ، لكني أتذ دتي عندما أمس

  )261-260ص ص . 1929/1982. أدلر ألفرد". (أمي بي بذراعیها

اتقد ال  عض اإلجا ر األم صراحة في  ، فتغدو دراسة حالة هذا الشخص أكثر تعقیدا تذ

: حسن بنا في هذه الحال أن نسأله لذلك... واجبنا في هذه الحال أن نحرز وجود األم . مما سب 

ان معك؟" شف عن نفوذ األم الخفي  "من  ع أن ن . أدلر ألفرد(بهذه الطرقة نستط

  )83ص . 1929/1944

رات األموموق عض هذه ذ فد تدلنا  متاز عن غیرهة على  ه الشخص ل قوم  بوسعنا . اح 

یف یبدأ الطفل أن  عیننا على فهم تقدیر تدلیل أمه ل –أثناء نموه - نر  حالة ه، وذلك أمر هام 

رات ح لنا أن نستدل من أقوالهم على أنهم الطفل ار إن حدثونا عن هذه الذ ، ألن الصغار والك

فضل علیهم هم في خطرشعرون دائما أن زداد قلقهم شدة ووضوحا حتى أننا . وأن غیرهم س و

رة ذاتها زة على هذه الف ع أن ندرك أن عقولهم مر مة الخطر لداللتها على . نستط قة عظ وتلك حق

اتهم  حون شدید الغیرة في مستقبل ح ص ص . 1929/1944.أدلر ألفرد(أن هؤالء األشخاص س

  )84-83ص 



 الفصل الثالث

ش مهناج رة  و  الع ت البا ر  ا

 

 

 

129 

ر األولى للطفل المدلل تعود إلى خلعه عن  ا ما تكون الذ العرش بوالدة أخ أو أخت وغال

رات تتر . أصغر منه ل برئةوهذه الذ ة، مثل اوح بین أقاو قتي: "بدون أهم ر والدة شق . "أتذ

ن أن تشمل هذه ال م رات حوادثا ذات مغز عمیو   )261ص . 1929/1982.ألفرد أدلر...(ذ
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    ةخالصال

عي لكل فردسعي الفرد نحو االكتمال اإن  عتبر الهدف الطب ع من شعور الفرد لذ  ، فهو ین

ه  النقص ش و  أنما و السمو،  البتغاءسع ش في مجتمحدهالفرد ال تع ع سر أع ومح ، بل 

ه ة الفرد و  أساسيله دور  األخیر، وهذا ح  ن شخص ش الفرد وأسلوب في تكو ن منهاج ع تكو

اته  شها و ح ع ان الفرد من خمن خالل الخبرات التي  اكرة التي بإم رات ال اللها التعرف على الذ

عانيالفهم الخاطئ و  ل الذ  رات  المش ن أن تكون الذ م ش منه فال  اكرة معاكسة لمنهاج الع ال

اة الذ یتو  ش تتغیر معه عه الفرد فهي مشابهة له تماما و أسلوب الح ذلك إذا تغیر منهاج الع

ا  لها تماما ون مناس رات فهو  ار الذ ال من خالل السم اخت ه مستق ات ننا االستدالل عل لو

قوم  ةبها و واألفعال التي  ات النفس عدم المساواة هو الذ یولد  ،حتى االضطرا فإحساس الفرد 

النقص رات تدل على القصور والعجز و مما یجعل الفرد  الشعور  اتخذ یختار ذ محددا  أسلو

ض القصورات التي توجد عنده سعى لتحقی لتعو لوغ السمو أهدافه، فهو  ة و  .الغائ
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  :تمهید

عرض أهم  ة التي تم  اإلجراءاتفي هذا الفصل سنقوم  اعهاالمنهج حث إت حیث . في هذا ال

ة الموضوع للدراسة والتأكد من وجود الحاالتعدما  ة لفحص قابل وعرضنا  .قمنا بدراسة استطالع

، و المنهج  اد مقمنا بالمناسب لدراسة المتغیرات وهو المنهج الع ش و  تقد ان منهاج الع تطبی استب

ار ال ة متعدد األوجه مینسوتا اخت الت الالزمة للموضوع إجراءمع  . MMPI2"2"شخص  .التعد

  .الدراسةحاالت  وعرفنا
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ة .1   :الدراسة االستطالع

ار عنوان موضوع الدراسة ة . عد اخت ة الموضوع قمنا بدراسة استطالع ولغرض فحص قابل

احث  تهامی،  وأهللدراسة اغة أسئلة المقابلةبیرة في مساعدة ال من سالمة  ناتأكد، و على ص

ة  حث قمنا بدراسة استطالع اغتها ففي هذا ال ات األسئلة وص ة مستو من أجل فحص قابل

م سعدان، مصحة األمراض الموضوع للدراسة  ة لذلك توجهنا نحو مستشفى ح النظرة والمیدان

ة   .العقل

الترص داخل المؤسسة  ام  الق عد استكمال اإلجراءات اإلدارة الالزمة، التي سمحت لنا 

ا خالل الفترة الممتدة    .2016جوان  من جانفي إلىوالعمل مع نزالء المستشفى یوم

ة مختلفة 9خالل فترة ترصنا عملنا مع  ة وعقل ات نفس حیث اعتمدنا . حاالت ذات اضطرا

ش ان منهاج الع استخدام استب اكرة  رات ال ة الذ قنا تقن اد وط   .على المنهج الع

ة  ات متعددة مع الحاالت الذهان خالل التطبی والعمل المیداني مع الحاالت وجدنا صعو

مجرد  اما معدودة و نت الحاالت أ ظروف وأسالیب العمل في المستشفى من جهة، حیث تم ترت 

سمح لها  ذا عملنا مع عدة حاالت ولم نستطع االستمرار . مغادرة المستشفىاستقرار حالتها  ه

ما أنه خالل فترة وجود الحاالت في معها ن ال،  ة الفحص تستغرق وقتا طو ظرا لكون عمل

االضطراب وهالوس مختلفة وحادة مما جعلنا غیر قادرن المتشفى تكون في حاالت هیجان وحدة 

ونون تحت تأثیر مفعول الدواء ا و ة وننتظر حتى تستقر حالتهم نسب ، على العمل معهم منذ البدا

غادرون  عد استقرار حالتهم ولكنهم    .المستشفى 

ن استغ توجیهات المشرف ومن أعضاء فر التكو نینا عن الحاالت بناءا على ذلك، و

ة ات عصاب ة وتوجهنا  لحاالت ذو اضطرا قة التي الذهان ، حیث لم تواجهنا تلك العراقیل المع

ة    .واجهتنا مع الحاالت الذهان
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  :مستخدمالمنهج ال .2

أنه     عرف  ، الذ  اد المنظم الذ األسلوب المنهجي  استخدمنا في دراستنا هذه المنهج الع

الطرق ال ة حیث أنه یتمیز  حث في الدراسات اإلكلین احث لتحدید مساره في ال ه ال تي یتع

ل  فرد من نوعه وحدة متكاملة متمیزة عن غیرهاالفر أ أنها دراسة  ،تدرس الفرد  الهدف و  ،د 

ه و  ة فرد معین واستخالص السمات الخاصة  ههو فهم شخص م المساعدة إل  استخدامومع  ،تقد

ص و  صعض الطرق في التشخ ة ناءا على التشخ حلمي . (صنف األفراد في فئات إكلین

  )21 – 20ص ص. 2001.الملیجي

 اد ار المنهج الع  :مبررات اخت

عة المتغیر النفسي الد     اكرةلسبب طب رات ال حثه عنه الذ عتبر متغیرا  اخلي الذ ن الذ 

ا  قا فيدینام ة  عم شرة وهذه  أعماقتغوص في  وهو یتطلب منهجا وأدوات. لفردانفس النفس ال

اد یتمیزالمیزة    .عتمدنا على طرقة دراسة الحالةوقد ا . بها المنهج الع

 ا على :دراسة حالة ات : "عرفها خالد خ اب والغا ة حول األس اغة نفس أنها ص

ة ة أو السلو الته النفس اته أو مش عینه أو سلو ة الفرد    ." والمؤثرات الراسخة في شخص

ة أساسا حث استكشاف احث . وتعد دراسة الحالة طرقة  ة وتُزود ال ح ونها طرقة توض تفید 

ة، ومن أبرز فوائد دراسة الحالة  ةاألمثلة الح ات النفس الت واالضطرا ة شفها عن المش  الخف

ة ة الفرد الدینام ة في علم النفس . في شخص إن دراسة الحالة جسر یر بین النظرات النفس

س تجسیدا للنظر في  المرضي وتطبی هذه النظرات على حاالت الدراسة، فهذه األخیرة تع

ة حث ة  ا( .تطبی علمي وف منهج   )8ص.2016.ج.خالد خ

 ي حث اإلكلین  :ومن بین أهداف دراسة الحالة في ال

اب التي تؤد  - المرض النفسي أو العقلي إلىفهم وشرح األس ة العمیل     .إصا
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ل أ تق - ة  م صورة مجمعة للشخص ه ومن ثم دم دراسة مفصلة للفرد في حاضره و تقد ماض
اة الشخص موضوع ال ي وقائع ح احث اإلكلین الد وحتى الوقت دراسفإنها توضح لل ة منذ الم

 .الحالي

الفرد موضوع الدراسة حول تارخ هذا  - انات الخاصة  ة خطوة هامة لجمع الب مثا هي تعد 

أسلوب علمي منظم الته  ساعد و  ،الفرد ومش النفساني على وضع التساؤالت  األخصائيهذا 

ة عن حاول اإلجا حث التي  صه لحالة الفردها بناءا على تال ص .2014.رسوان بو بیر ( .شخ

 )28 -27ص
ص النفسيإن  ة التشخ شمل عمل عة موضوعنا    .الذ یتضمن مختلف هذه األهدافو  طب

  :دراسةأدوات ال .3

  :المقابلة. 1.3

احث و  ارة عن حوار یدور بین ال ا الحوار بخل بدأ هذالشخص الذ تتم مقابلته و المقابلة ع
اح ،عالقة وئام بینهما ضمن ال احث الغرض  ،األدنى من تعاون المستجیبث الحد ل شرح ال ثم 

ون متعاونا معهمن المقابلة و  احث أن المستجیب على اس ،طلب منه أن  شعر ال عد أن  تعداد و

قا یبدأ ،للتعاون معه حددها مس ان( .طرح األسئلة التي    ) 102ص . 2000. رحي عل

احث لمعرفته من اجل تحقی أهداف  إلىهدف الوصول وت سعى ال قة أو موقف معین  حق
اإلضافة و  .الدراسة احث  انات التي یردها ال مشاعر التعرف على مالمح و  إلىالحصول على الب
حوثین في مواقف معینةوتصر    )55ص  .1999.وآخرون   عبیداتدمحم(. فات الم

احث في هذا النوع من المقابلة بتحدید مجموع  :وجهةالمقابلة نصف م غرض قوم ال من األسئلة 

حقه في طرح أسئلة من حین آلخر دون خروجه عن  احث  حوث، مع االحتفا ال طرحها على الم

  ) 102ص.2012.نبیل حمیدشة( .الموضوع
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ةمقابلالنا أعددوقد  اد ننا من  ة الع منهاج تحدید دراسة و على أساس محاور محددة تم

ش الحالة انات التي تفیدنا فيو  ع رات  تساعدنا في تحصیل الب م الذ جمع وفهم وتفسیر وتقی

اكرة ة وقد شملت .ت المدروسةلحاالل ال  :المقابلة المحاور التال

یلة : األولالمحور  الد النفس األسرةتش ة الم   :ةورت

 ة الد النفس ة الم    .رت

  یلة   .األسرةتش

  ة لإلخوةو صف الذات    .النس

  األسرةتحالفات داخل.  

  اإلخوةمع  األبعالقة.  

  اإلخوة األمعالقة.  

 العالقة بین الوالدین.  

رات : المحور الثاني اكرةالذ  .ال

  .األحالم: المحور الثالث

ة أثناء المقابلةا اخدمناستما أننا  اد تعرف المالحظة في قاموس علم  حیث، لمالحظة الع

ات تخص موضوعاتدقی و تسجیل النفس  ات معینة أفراد أوحوادث  ،مصمم لعمل  ،في وضع

اشرة للعمیل ومختلف  أدواتمن  أداةوهي  انات في دراسة الحالة وتكون مالحظة م جمع الب

ون فیها ن ما تم مالحظته ، و )17-15ص ص.2012.بوسنة رزهی( .الجوانب التي  هي تدو

احث م ن ال ثب فهي تم حوثینسلوك وعالقات و ن اإلطالع عن  عبد الكرم .(تفاعالت الم

  )168ص .2011.بوحفص

ا   ة : على أنهاوعرفها خالد خ الت الحس اه لكافة المستق استنفار الفاحص لالنت

انات التي تصدر من طرف الملحو ة من أجل التقا الرسائل الب ة والروحان ة والمعرف  والوجدان
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انت  ه، صرحة  انت أم غیر قصد ه  ةقصد ل المواقف أو ضمن ا( .في  . ج.خالد خ

  )25ص.2016

ة خالل المقابلة حیث تم تطبی  اد ماءاتمختلف  سجلناالمالحظة الع ارات  اإل والع

اء الصادرة ال ة  خاصة في حالة طرقة الجلوس وأسلوب الحوار وطرقة الكالم و  والحالة االنفعال

  . االنفعال

ش .2.3 ان منهاج الع   :استب

ز  أعده ة اإلنجیليالمر ات المتحدة األمر الوال الثالثة  من المحاور انطالقا لإلرشاد النفسي 

ش المفحوصین، وهي ة التي حددها أدلر لفحص منهاج ع س   :الرئ

یلة  - ان تش ةو  األسرةاستب الد النفس ة الم   )06 انظر للملح رقم( :رت

اكرة - ات ال ر ان الذ ر :استب اكرة أ تذ رات ال مة(كبر عدد من الذ ، واعتمدنا في تفسیر )قد

اكرة  رات ال الرك، وموساك ود بیتروالذ ة آرثر    . على منج

ان  - م  أ :األحالماستب   .حلم مؤثر أوحلم متكرر  أوحلم قد

صي الخامس . 3.3  :DSM5الدلیل التشخ

ة عام  APAنشرت  في لألمراض العقل ة . 1844أول نموذج تصن عد الحرب العالم و

ة شرعت في إعداد  صدور أول نسخة عام الثان ص شامل، وقد تكلل ها المشروع  دلیل تشخ
ه بجردالذ قامت  DSM5الدلیل  APAأصدرت  2012 الت  ف شامل لكافة المش

ة ات النفس ة الحاصلة في واعادة التغیرات والمستجدات . واالضطرا ة والتقالید الثقاف االجتماع

ة ة الشمال بتنسی دلیلها مع التصنیف الدولي  APAما قدمت . المجتمعات األمر

ات    )  ICD 11( 11لالضطرا
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ة األ 1952عام هذا الدلیل أول نسخة من  ة للطب العقلي في من طرف الجمع مر
ة  ات المتحدة األمر ص نفسالوال اإلنشاء تشخ ار المضطرب نفس عد اخت  تضمنو  ي عقلي 

ةتصنیف المتالزمات واألمراض  ة والعقل ات النفس عدة تطورات  DSMعرف . واالضطرا

ه للخامس الذ نح األولمختلفة  ه في هاته الدراسةوالثاني وصوال  صدد العمل    .ن 

 )DSM5.2013.P06(  

ة متعدد األوجه مینسوتا . 4.3 ار الشخص   :"2"اخت

ار    ارنا على اخت ة حیث أردنا التحق من مد انسجام  MMPI2اعتمدنا في اخت أداة ثانو

اكرة  رات ال ة الذ ة ER’S والتقرب بین تقن ار الشخص    .MMPI2واخت

اربدأ  والطبیب النفسي " ستارك هاثاوا"من قبل العالم النفساني  1939عام  إعداد االخت

  .)323ص . 2009. األنصار بدر (. 1943ونشر ألول مرة عام  ،"تشارنلي ماكنلي"

ة والتي تؤثر على إ ة في الشخص س س السمات الرئ ق ة متعدد األوجه  ار الشخص ن اخت

راسة أسئلة وهذا . التواف الذاتي واالجتماعي للفرد ارة عن  ار ع ة وعلى لورقة معها االخت إلجا

ةأسئلة االأن یجیب بنعم أم ال على المفحوص  دون ذلك في ورقة اإلجا ار و مة  .خت وتسمح التعل
عض األس ة للمفحوص بترك  ع(ئلة دون إجا شیر ترك في المقابل . )352ص.2008.دمحم ر

ة  المفحوص ألكثر ارة دون إجا االى عدم تعاونه أو إمن ثالثین ع تجاه  تخاذه موقفا دفاع

ار أو الفحص   )247ص. 2007.عبد الخالأحمد ( .االخت

مات و  ان شامل عن تارخ االأدرج راسة التعل س فیها ب ار وشرح لما تهدف المقای خت

اسه والعدید من ار لق حوث التي أجرت على اال االخت ار نتائج ال الخاصة  جداول المعاییرو خت

اس اال ارمق ع( .خت   ) 271ص. 2008.دمحم ر

ار .1.4.3 االخت ف  ار قد  :التعر سوتا هذا لخضع اخت س من ات مقای ة متعددة إلث منهج

ارات،  ع( :یلي مااستجابته لمعاییر تقنین الخت   )272ص.2008.دمحم ر
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س الصدقمقا س  :ی صدر عن  إلىتهدف هذه المقای ن أن  م إقامة نوع من المراجعة لما 
ما یلي ،و تزیف أو عدم حسنأتمارض  وأسوء  وأالمفحوص من إهمال  أحمد ( :وهي أرعة 

  )247-246صص . 2007.عبد الخال

  ع أن أقر ها المفحوص دون هي عدد ا :رالدرجة ال أستط ارات التي تر ةإلع   .جا

  اس الكذب ارات لتحدید مد الصراحة واإلفصاح التي یجیب : Lمق بها المفحوص على ع

اراال   .خت

  اس الخطأ حسن المفحوص قراءة وفهم: Fمق ارات اال لتحدید هل  ارع   .خت

 ح اس التصح اس : K مق ال االالق ارتجاه المفحوص ح ة وما خت ه من دفاع   .قد یتسم 

ة س األكلین    :المقای

اس توهم المرض  ةلتحدید معاناة المفحوص من ا: Hsمق الوظائف الجسم   .الهتمام الزائد 

اس اال  ة وماعراض االلتحدید معاناة المفحوص من األ :D كتئابمق ه من تشاؤم  كتئاب تتسم 

القنو   .وشعور 

ا  اس الهستیر ة وسیلة للخالص من التحدید مد  :Hyمق تخاذ المفحوص ألعراضه الجسم

اتواقف األالم   .زمة أو لتجنب المسؤول

اتي و اس االنحراف الس ةدات و التحدید مد تجاهل المفحوص للع :Pd مق   .المعاییر االجتماع

ورة  اس الذ ر لد ضطراب الجنسي أو االلتحدید معالم اال :MF األنوثةو مق نقالب الجنسي الذ

  .المفحوص

ا ارانو اس ال ة موضوعها السلطة و لتحدید مد وجود  :Pa مق والعظمة لد القوة معتقدات هذائ

  .المفحوص

ا اثین اس الس ة :Pt مق ار وسواس   .وطقوس قهرة للسلوك لد المفحوص لتحدید مد وجود أف
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اس  یر والتبلد و لتحدید عالمات اال :Scمق اعد ووجود ضالالت غتراب في السلوك والتف الت

  .التوهمات لد المفحوصو 

اس الهوس الخفیف  ة وغزارة األلتحدید درجة النشا الزائد واإلثارة اال :Maمق ار لد نفعال ف

  .المفحوص

اس اال  ة و نسحاب من لتحدید مستو اال: Siنطواء االجتماعي مق الت الصالعالقات االجتماع

ات لد المفحوص ع دمحم. (والمسؤول   )273ص  – 272ص. 2008. ر

ح. 2.4.3 ولوجي یرسم فیها خ فصال :مفتاح التصح ة أو الورق الس اني حة النفس بین یب
ار المختلفةدرجات المفحوص الخام و  اس االخت ة على مق ل الكلي للصإن  .التائ ة فالش حة النفس

ه النظر  ه توج اس معین ولذا فإن المرغوب ف  إلىأكبر في الداللة من ارتفاع في الدرجة على مق

اس منفرد و  أوالدرجات العدیدة المنخفضة    :ليینجد ماالمرتفعة بدال مق

س تر  :المثلث العصابي - ة وتشملمثل ثالث مقای توهم المرض، (ز على األعراض العصاب

  )ةوالهستیر االكتئاب

س تر  :المثلث الذهاني - ة وتشمل مثل ثالث مقای ا، (ز على األعراض العصاب البرانو

  ) ، الهوس الخفیفالفصام

الت مثلث  - ةالمش الت مثل :السلو ز على المش س تر ة االنحرافات السلو و  ثالث مقای
شمل ورة واألنوثة، واالنطواء ( و اتي، الذ و ع  دمحم. ()االجتماعياالنحراف الس . 2008.ر

  )265ص

امثلث  - اثین ة و : الس س زملة من الوسواس القهر والمخاوف المرض ون هذا القل ق وقد 
ا یتمثل في عدم القدرة على الهروب من  تكرار غسل الیدین أو ضمن السلوك القهر صرحا 

أنواع الخوف الغیر ة  رة المتسلطة وتشمل المخاوف المرض اء والمواقف  الف معقول من األش

ة الزائدة الغ فیها للمنبهات المعقولة ما تشمل االستجا . 2007.أحمد دمحم عبد الخال. (الم

 )250ص 
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ار. 3.4.3 ة، قمنا  :تطبی االخت ناء العالقة الفحص عد التقرب من الحاالت والتعرف علیها و
م ة  الحاالت بتسل سوتا وورقة اإلجا ار من اكرةالموازاة مع عنه نسخة من اخت رات ال ان الذ . استب

ار و  مة االخت م تعل لوقد قمنا بتقد ار  ح على االخت ل صح ش ة  ة اإلجا ف ما نبهنا . شرح 

ارات قدر المستطاع افة الع ة على    .المفحوصین إلى ضرورة اإلجا

  :انيتحدید اإلطار الزماني والم .4

ة لمدة  :الزماني اإلطار  فر  9أجرت الدراسة االستطالع ة إ 2016أشهر من ف لى غا

انت .2016نوفمبر ة ف ا  لمدة عامین أما الدراسة المیدان ة إ 2016فر من فتقر لى غا

ر  .2017أكتو

اني اإلطار  ة  :الم رة و في أجرت الدراسة المیدان س ة    .قسنطینةوال

  : حاالت الدراسة .5

ار حاالت الدراسة ة ةنفسأعراض من معاناتهن على أساس  لقد تم اخت تم لم ی غیر سو

صهات ار مینب قمنا ثم .من طرف أخصائي شخ تفرغ النتائج  سوتا على الحاالت دون تطبی اخت

ش تطبی موازاة معوذلك ها تفسیر و  ان منهاج الع اكرة للحاالت  قمنا بدراسةم ث .استب رات ال الذ

ش و اع ان منهاج الع ص تمادا على استب ارتم اعتماد و ، الدراسة تحاالتحلیلها لتشخ  اخت

ة   .للتحق أداة MMPI2 الشخص

اكرة  رات ال لت لدینا مجموعةبناء على النتائج المتوصل إلیها من خالل دراسة الذ  تش

ة خاصة  حاالت خمسولكن تم إلغاء للدراسة،  سع حاالتمن ت اب شخص بهن وتعذر ألس

  .مواصلة الدراسة معهن

ة في  .سنة 23ر فردة تبلغ من العم :الحالة األولى   .عزاء. معهدطال

ة البیت .سنة26ر تبلغ من العمارة س :الحالة الثان ة ماكثة    .عزاء. جامع
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  .عزاء. الصحة قطاعتعمل في  .سنة 24 رأماني تبلغ من العم :الحالة الثالثة

عة ة .سنة 30تبلغ من العمر  إكرام :الحالة الرا اط. رسامة. حرف   .عزاء .ةخ

  :خالصةال

ل أس ي  له األدلر الكالس ش اد  هلقد تم تطبی المنهج الع سعى  الی ة، الذ  العلم

اشرةإلى الغوص في أعماق النفس  أدوات م ة  اشرة اإلنسان "  األدوات أم"، أ المقابلة وغیر م

ش المتضمن لو  ان منهاج الع یلة األسرة و كل من استب راتتش اكرة الذ اعتمدنا  ما .األحالمو  ال

ة المتعدد األوجه ار الشخص وسیلتین للتحق  على اخت صي اإلحصائي الخامس  والدلیل التشخ

ة س األداة الرئ   .من النتائج المتوصل إلیها 

  



  

  

الفصل اخلامس 
ت وت  عرض  فسريهاالبیا

  



  .الحالة 

انات الحالة: أوال   :ب

ة - انات الشخص  .الب

انات األسرة -   .الب

م الحالة -  .تقد

ا ة: ثان انات نفس   :ب

ار النفسي  .1  :-MMPI-2 نتائج االخت

ار النفسي  1.1  .-MMPI-2 عرض نتائج االخت

ار النفسي  1.2   .-MMPI-2 تفسیر نتائج االخت

  ار مینسوتا المتعدد األوجه حوصلة نتائج   .MMPI2اخت
اكرة .2 رات ال ة الذ  :نتائج تطبی تقن

ا 1.2   .نات من المقابلة مع الحالةب

یلة األسرة 2.2 ان تش   :نتائج استب

ة 1.2.2 الد النفس ة الم یلة األسرة ورت   .تش

اكرة 2.2.2 رات ال   .الذ

  .األحالم 2.2.2

شتفسیر نتائج  3.2 ان منهاج الع   .استب

اكرة و . 3 رات ال ة الذ   DSM5في ضوء MMPI2حوصلة نتائج تقن

 ص في  معاییر  DSM5التشخ
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 لحالة األولىا:  

انات ال: أوال  :ةلاحب

ة - انات الشخص   :الب

  .فردة :االسم

  .سنة 23:السن

  .أنثى :الجنس

مي   .ثانو  :المستو التعل

ة   .عزاء :الحالة االجتماع

انات ال - ةاألب   :سر

اة :األم   .على قید الح

اة:األب   .على قید الح

و عدد  خوة الذ ِ   .واحد :راإل

  .أرعة :عدد اإلخوة اإلناث

ة الد الزمن ة الم   . الصغر  :رت

  .جید :المستو االقتصاد

م الحالة -   :تقد

ة ، سنة 23تبلغ من العمر فتاةالحالة فردة  ش داخل أسرة  تدرس في معهد،طال عزاء، تع
خوة بنات وذ ٕ ونة من والدین وا ة م ة رنوو ة زمن عض  تعاني .صغر ، وهي ذات رت الحالة 

ة  طین ب على رأسهاالمختلفة األعراض النفس ات الخوف والشك الدائم في المح عض نو ش  ها وتع
حدث لها وسبب الحالة انت  .الخوف الرعب في حاالت حث عن تفسیر لما    .ضاهاته األعر ت
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ا ة -  ثان انات نفس   :ب

ار النفسي  .1 دة" ىولللحالة األ  MMPI-2نتائج االخت  : "فر

ار النفسي عرض نتائج اال 1.1  :-MMPI-2خت

Si   Ma  Sc  Pt  Pa  MF  Pd  Hy  D   Hs  K   F  L   ؟    

24  24  31  18  14  29  21  16  26  10  6   13  5   6  NB   

/   1   6   6   /   /   2   /   /   3   6   /  /  /  A.V   

24  25  37  24  14  29  23  16  26  13  6   /   /   /   NBc  

45  65  63  42  65  62  50  39  60  45  31  70  51  /   NT 

ار   02جدول رقم     .للحالة األولى MMPI2یوضح نتائج التحلیل الكمي الخت

س الصدق للحالة األولى  نتائج: أوال دة"مقای   :"فر

اس  شیر إلى أن الحا) 11<؟ ( وهي 6تحصلت الحالة على الدرجة ): ؟(المق انت هو ما  لة 

ة   .لدیها صدق الصحة النفس

اس الكذب  ارة  :Lمق ة مع شیر  و هو) 64< ت(  51تحصلت الحالة األولى على درجة تائ ما 
ة صادقة و  ما تشیر الدرجة المنخفضة للحالة على إلى صفحة نفس قدر متوس ،  أداء مناسب 

اس الكذب على قدرتها  ان مق األخطاء الصغیرة ، وقدرتها على التواصل الجید رما  لالعتراف 

الغ في تقدیر سوء األ ةالمفحوص ی ة السلب ات   .حداث الح

اس التكرار ة : Fمق ارة تائ مما یدل على ) 79 - 65=  ت( 70تحصلت الحالة على درجة مع

االضطراب الذهاني أو عصاب شدید ة  ما یدل على اإلصا رة ن المر أ،  ه معتقدات ف  أوض لد
ة مع مشاعر عدم  ة عال ما لدیها مزاج ة ومنحرفة و ة غر تشوش في القل و و الرضا اجتماع

  .الذهن وسلوك ذهاني
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ح اس التصح ة  : Kمق ارة تائ شیر إلى ) 40< ت ( 31تحصلت الحالة على درجة مع ما 

الغة والشك  أسو تزیف لأل   .خرناآلوم

ا ةنتائج : ثان س اإلكلین   :المقای

مثلث العصاب نتائج .1 ة الخاصة  س اإلكلین   :المقای

اس توهم المرض 1.1 ارة : مق ة مع ما ) 59-40= ت( إذن 45تحصلت الحالة على درجة تائ

 .شیر إلى أن الحالة ضمن األداء العاد والمتوس

اس االكتئاب 2.1 ارة للحالة ب: مق ة المع  إلىوتشیر ) 69- 60= ت( 60قدرت الدرجة التائ
الغ فیها والحاجة لالمتثال و مقاوم اراستعمال ة م ذلك  قل وعدم الرض اإلن اة  او  إجماالعن الح

  .منسحب

ا 3.1 اس الهستیر ة: مق ارة  تحصلت الحالة على درجة تائ  إلىتشیر )  44 <ت( 65مع
م ، المتصلبین الذین تظهر عدوااألشخاص الفاترن ل سخرة وته المتمیزون ، و نیتهم  في ش

ز عل. األناالضعف الظاهر في  ة التمر بیى الذات و ومن ممیزات الشخص ة لعطف ر بد حاجة 

طه مع طلب العطف و  إلىنزع و  اآلخرناهتمام و  ة مع استغالل مح ومیل  اآلخرنعالقات سطح

ة إلى  .تفاد المسؤول

س  نتائج .2 ة المقای مثلث الذهاناإلكلین  :الخاصة 

ا 1.2 ارانو اس ال ة: مق ارة تائ  إلىوتشیر ) 69–60= ت ( 65تحصلت الحالة على درجة مع

االضطراب الهذائي و استع ة  ة جدا و حسداد اإلصا ة عال ك اس غضب و  اآلخرنمتش
ةالوا ما یجب شعور الشخص انه لم و . نسحاب ل سیئ و اعو  أوعامل  ش ص محتمل مل  تشخ

ة   ة الذهان ة  أوللبن ار ومشاعر اضطهاد   .أف

اس الفصام 2.2 ارة  :مق ة مع  إلىتشیر و ) 74 – 60= ت ( 63تحصلت الحالة على درجة تائ

اة فصا الغة في مشوش الذهن و . اآلخرنتداخل مع ، غیر ممي، منعزلأسلوب ح خوف شدید وم

االت  .الخ
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اس الهوس الخفیف 3.2 ارة الحالة على درجة تا تحصلت: مق ة مع هي و )  69–60=ت( 65ئ

 .ومخادع إبداعيالطاقة  ومليءدرجة تشیر إلى شخص نش 

ة نتائج .3 الت السلو المش ة الخاصة  س اإلكلین  :المقای

اتي 1.3 و اس االنحراف الس ارة : مق ة مع ) 59–40=ت( 50تحصلت الحالة على درجة تائ

 .أداء عاد ضمن المتوس إلىتشیر الدرجة و 

ورة و  2.3 اس الذ ار تحصلت الحالة على درج :األنوثةمق ة مع تشیر ) 74–60=ت( 62ة تائ

ة إلى ةدرة في االهتمامات ن احتمال ة النشا والصرامةلالتق األنثو  . القسوةو   والتسل ید

اس االنطواء االجتماعي 3.3 ارةتحصلت الحالة على در  :مق ة مع ) 59-40=ت( 45 جة تائ

  .أداء عاد

ا نتائج. 4 اثالس ارة : ین ة مع تدل على ) 45< ت( 42تحصلت الحالة على درجة تائ

الهدوء ة و تتظاهر  ات ذات المسؤول الوضع ة قلیلة االهتمام    .شخص

اسین : ثالثا    : االعتماد على أعلى مق

ا والهوس الخفیف  ان الأتوصلنا له نجد  من خالل ما ارة ر لدیهما أعلى درانو ة مع جة تائ

ة لكلیهما حاجة  اآلخرنالحالة معتمدة على  أنمما یدل على ) 65=ت( وهي متساو  إلىو

اء   .التعاطف معهم و سهولة ال

ارتفسیر نتائج  2.1   :-MMPI-2النفسي االخت

ار مین س من خالل تطبی اخت عض المقای ار الحالة وجدنا  سوتا المتعدد األوجه الخت
اس الهوس الخفیف حیث لهما نفس الدرجة  فعند ارتفاع أعلى  ا ومق ارانو اس ال مرتفعة وخاصة مق

اسین ورن یدل على  مق اه و  أنالمذ ز على الذات و الحالة لدیها لفت االنت الحاجة للعطف من تمر
ة  المح ة ذهان ذلك بن   .أو عصاب شدیدو
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اس التكرار ة لمق النس قا  إلیهافهو مرتفع لد الحالة وهذا یدعم النتیجة المتوصل  أما  سا
ة الحالة  ة مع مشاعر الذهاني أو عصاب شدید و  االضطرابعلى إصا ة عال ما لدیها مزاج

عأحمد ( .والقل وتشوش في الذهن و سلوك ذهاني الرضا عدم    ) 10ص . ب س. الشا

ة عموما وهذا یوضحان الحالة لدیها استعداد للذهان  أعلىذ أخ: المثلث الذهاني الدرجات التائ

ة ة ذهان ن اة فأسلوب، تعاني من صراع داخلي وأنها ولدیها نزوع و الغالب هو األسلوب  الح

ن ) األنا(الحامي للذات  ة  أنم الت االجتماع ل اإلرهاق أمام العوائ والمش  وأفضلأخذ ش

اته وهدفه الفرد للتفوق  ألفرد  أدلر. (طرقة لفهم مرض من هذا النوع جیدا علیها دراسة أسلوب ح

  )  45ص 1929/1982

ة للمثلث العصابي عدم وجود قل و  إلىعض الدرجات  بإشاراتدرجاته لم تكن مرتفعة  :النس

النقص و  الرضي حساس  ٕ اة وا بیو الضعف عن الح نزع و  اآلخرناهتمام ة لعطف و ر بد حاجة 

طه مع طلب العطف و  إلى ة مع استغالل مح ة إلىومیل  اآلخرنعالقات سطح  . تفاد المسؤول

ةا الت السلو المش ورة  أننجد : لمثلث الخاص  اس الذ ال ممامق یدل على نقص  مرتفع قل

ةاالهتمامات   .األنثو

ا اثین ارة تحصلت الحالة على :الس ة مع ة قلیلة )  45< ت ( 42 درجة تائ تدل على شخص

ات الوضع الهدوء االهتمام  ة وتتظاهر    .ذات المسؤول

  ار مینسوتا المتعدد األوجه حوصلة نتائج   :MMPI2اخت

انات والنتائج المعروضة أعاله    :استخلصنا مجموعة من المؤشرات وهيبناء على الب

قا   - رنا سا ان له  أنما ذ س أعلىالمثلث الذهاني  ا والفصام ظهور  :المقای ارانو ال

ة بنزوع للب الهوس الخفیف مما یدل على الحالة تتسمو  ة تحمل مجموعة من السماتالن  ذهان

  : التي تظهر فيو 

عدم األمان -   .مشاعر شدیدة 
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  .تجنب العالقات المعمقةو اآلخرن یث  ال -

 .) المقابلةالتناقض الموجود في (مزاج سطحي وعدم تناس الكالم  -

حاجة للعطف و  اآلخرنمعتمد على  -   .التعاطف معهو

اء -  .سهولة ال

ز حول الذات -   .التمر

ة -   .تخشى االندماج في حاالت انفعال

اة فصامي، - وخوف شدید مشوش الذهن . اآلخرنغیر متداخل مع  منعزل، أسلوب ح

االت الغة في الخ  .وم

 .مخادعو  إبداعيالطاقة  ومليءشخص نش  -
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اكرةنتا. 2 ات ال ر ة الذ   :ئج تطبی تقن

اكرة یتطلب جمع  ما بیناه في الفصل المنهجي، رات ال ل النفسي المنهجي للذ فإن التأو

ة  فحص عدة جوانب من شخصیتها والظروف الموضوع انات حول الحالة،  بیر من الب قدر 

طة بها ة المح ش. والذات ان منهاج الع  . وهذا الفحص یتم عن طر المقابلة واستب

انات من المقابلة مع الحالة األولى. 1.2   :ب

ارة أنها معج ،صغر بین إخوتهاة األولى هي الالحال   صرح الع ة ة عبرت   ألنهابهذه الرت

ةتتحمل المسؤ  ال ة حتى حاجة عالجال ماتعجبني " :قالتف ،فیها ول رت "نتحمل مسؤول ما ذ  ،

عض صفاتها توضح فیها  ة بذاتها واختارت الصفات الحسنة من خالل قولها  أنهاالحالة  معج

ة، هادئة، أتأقلم مع أ " ة، جمیلة، ذ هممم شجاعة، قو اء ، وقد تعجبني أشوضع وضعت ف

ة نوعا ما. قد تبدو تافهة لمة تزعجني من  ، الصع ان نوع الشيء  األخرلقطة وال  أ مهما 

قوله لي  فعله لي  األخرالذ  عة الردإأو  عجبني فأنا سر   ."ن لم 

طة وتح انت نش ا و ب فالحالة  االمراكز العل انة و  ،الرتب العل الم ل من یرضى  هي تلوم 

ة داخل  أنهاتر و  .السفلى ألشخاص األقل ا أنو  ،مع أختها خاصة في الدراسة األسرةاألكثر إنتاج

ة هما األخ و  حد إنتاج ٕ أخذا ال ،التوأم یناألختا مما أد نقص اهتمام الورا ووضحت أنهما لم 

ار مقارنة  أنذلك فسرت و  .بهما األهل ثیرا على  تالتوأم أثر  األختینبین أفراد األسرة الك

ا انت أحسن من األخر إحداهما مقارنة    .ألخر التي 

أنها        انت أس بها  جمیلة والما وصفت الحالة طفولتها  انت أفضل حیث  وأن شخصیتها 

ة فتاة هادئة قر  ،ولكنها مشاغ بذلك في هي الوحیدة التي تقوم حیث أنها  نآالقر ة اءوأنها تتمیز 

ة  درجة أعلى لها جلبوهذا  ،وس أسرتها ز حدیثها عن طفولتها على سرد  .عند األممن المح تر

ة عن نفسها م أوصاف إیجاب هذه  نألواالبن  األبه أمور وجدتها في تكر  وأنها .أحداث سعیدة وتقد

اء ال   .الفردة ا وشخصیتهاتتطاب مع صفاته األش
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قتها هي األقرب وصرحت الحالة  شبها لها من خالل صفاتها  واألكثرأن أختها التي س

رر و  قها ذ س سها تماما وأن شخصیته تستفزها .غم أن الذ  لذلك  ،ولكنها تجاوزته فهي تراه ع

ع سنوات ولكنها ترا  : ها شبیهة لها في الصفات فهي قالتفهي تفضل أختها رغم أن فارق السن س

ین فرح أختي " ا ألنه من جنس أخر رغم أنه بیني و سنوات  7فرح ألنو رتبتها قبلي تخطیت خو

ش ة ولكن نشترك في حوایج مثل الجرأة، شجاعة، صراحة، التمیز ومنح ة ثان ونو في مرت  ."ن

ثیرة ": فقالت ،ىماسم على مس أنهاولم تكتفي بذلك فق بل نعتت أختها  اسم على فرح صفاتها 

ه أننا جر. حقاتدخل الفرحة مسمى فهي  أكثر  خراآلان وصبورتان وهي تجذب ئتأظن أننا نتشا

س  عدا األكثر فاألخوة لذلك ".مني ولكن یرتاح لنا الناس ولنا نفس الذوق خاصة في المال

األخ  اإلخوةعموما هم  س صفات الحالة    .الكسول والمدللالذین صفاتهم ع

انتتر  األسرةأما التحالفات داخل  ة فقالت  أنها  عض، و فرحو  أنا" :منطق  ،التوأم مع 

ا وحدو و  بیرة عند  أنما أشارت  ."الكبر وحدها أختيخو انت لدیها معزة  األخت الكبر 

الدها،الفرحة األولى عاشها الوالدین  أناألولى و  ألنهاالوالدین  في الدراسة ي النجاح و ف عند م

عة وودودةوالفرح و  ونها مط   .حتى في 

رت الحالة صفات ألبیها فاعتبرته     سامح وال وعصبي ال في آن واحد، متفتح ومنغل ذ

سهولة سین األصل عن  تر أن االبن نسخة طب ألنهاهي تلومه على تریته البنه و  .األخى 

ع سول، األب اعتبرت معارضون لهذا التفضیل و  اانو حیث  األسرةت الحالة من تلومه فق بل جم

  .الوحید بین البنات ألنهسبب التفضیل هذا  أن

قم فتراها ماألصفات أما  لش" :هاصفاتها في ة لطا ادلها نفس  األمحتى و  ."أنا في  ت

عة و  ألنها األماإلحساس فالحالة هي المفضلة لد  اءقوم تمط وصرحت أن  األمها التي تحب األش

ع ألنها اإلخوة یزعج هذا التفضیل ال ة عند جم   .األسرة أفراد محبو
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عد موقف انت العالقة بین الوالدین تراها  أما تجاه  األممتوترة في الساب ولكنها تحسنت 

ا ضنشوف عمتي السبب تحر و  .اس مؤخرا ال .متوترة" :األب ا ما  في  علینا وماما عاقلة د

اها إمامعال(ساكتة  ا ظلمها) جال  ما  بیر بیناتهم و ص. ود ل في رمضان  اما غضبت مرا مش

ا خالص تاب وحتى االن مصراو  ا لخالص قررت تطل حتان  هذا  أنفالحالة اعتبرت  ."ش مش

وخاصة بین الوالدین  األسرةت األمور داخل لذلك تحسن األب لىلفرض ذاتها ع األمالموقف أد 

اء من ذلك ولكن  وأنها االست ح الجو مرح اآلنانت تحس    .تغیرت األوضاع بل أص

بیر في أكدت الحالة أنها  ثیرا من المعلمین فهي لدیها شك  یرهاأسلوب تخاف  فمن  .تف

لما وجدها تتحدث  ان ینظر لها نظرة احتقار  رات التي لم تكتبها أن هناك أستاذ  بین إحد الذ

قول لها ر و قالت أنها  ذلك ومن خالل. «Farida on parle pas avec les garçon» :مع ذ

رتهم عنها وتحجبت لكي ال ینظر  حت معقدة وتخاف من الناس ومن ف الناس نظرة  إلیهاأص

   .احتقار

ة للتمیز واالنفراد أما طر علیها هي السعي والرغ ع التي تس ثرة  ،المواض انت تتكلم  فهي 

السعي والمجهو  إلىعلى التمیز والوصول  د المبذول وتكره الكسل والكسولین، ومن أعلى المراتب 

فرض ذاته وان  أنتعلمت الحالة أن الشخص یجب  واألب األمخالل الصراع الذ حدث بین 

ه ه والمتواجد  ش ف ع مة وس المح الذ  ه ق ون لد  .عبر على شعوره لكي 

ن أن تكون من  ما تم مالحظته عن الحالةالمقابلة دوننا خالل و  م ةعناصر   :ذات داللة نفس

 ما تجلس لوحدها وال تخال اآلخرن جدا اغالالحالة  أنمع الحالة الحظنا  حوارأثناء ال. 

 المعلم أو  فإنها دومالوحدها الحالة تجلس  ال حین ة لها  النس تجلس قرب الشخص المهم 

 . المدیر

 ادرة إذا اه تكون هي األولى الم  األعمالخذ أت فهي دائما ما ،جاءت فرصة للفت االنت

 .األولى
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  في  .الذین تدرس معهم زمالءمع ال اتتوتر تدخل في شجارات و انت دائما  هاأنالحظت

الم غرب واشتد  أحد ین أحد زمالئها وأخذت هي تقول لهم  ام حدث نقاش بینها و األ

 .تدخل زمالئها أن إلىالصراخ 

 ة جلسة في ة عندما وجه  قامت بردة .ان یوجد مجموعة من الزمالء لها ،جماع فعل غر

ك لحد : لها سؤاال قي مؤثرا ف رنه و لهم  إن" :قالت ؟اآلنما هو أكثر شيء تتذ المعلمین 

فهم مخادعون  ،أتعامل معهم ألني مضطرةأحبهم و  وأنا أكره الناس وال .منافقین

ون  ره العمى و وخاصة  .وسلطو ور فأنها أكرههم  فهم  ،أتمنى لهم األلم والحزن الذ

ا. ودائما ما أر الجانب السلبي المستفز فیهم ،ینظرون لي نظرة سوء م   أنا ال أح

ت ."نا أشك في تصرفاتكمأتم مخادعون فنأ جماعة بیرة  نالحاضرالحالة  تر في دهشة 

 .تعجب من تصرفها هذاو 

  اه دائما تصل متأخرة و طرقة فیها لفت انت   .الجالسینالدخول 

شنتائج . 2.2 ان منهاج الع   :استب

یلة  1.2.2  ةو  األسرةتش الد النفس ة الم   :رت

ونة من والدین و  األولىالحالة  ة م ش في أسرة نوو رخمسة بنات و تع فارق أصغر  .ذ

األختین الكبر و  األختالفارق بین و  ،تخمس سنوا فبلغكبر الفارق األ أما ،عامین هوعمر 

عةاألخت م و أونفس الفارق بین التو  ،هو ثالث سنوات توأم الموالیتین لهالا  الخامس ثم جاء  ،الرا

ر الوحید عامینعد  ر وهي الصغر في األسرة 5فارق الحالة ثم تأتي ، وهو الذ  .أعوام عن الذ

الد الصغر  حتلفالحالة ت ة م ة التي تتمتع بها و  إعجابها علىالحالة  أكدتوقد  .رت ن رتبتها أالرت

ة قلة المسؤول   .تتمیز 

ر  لیفضمیل إلى ت األب نا انت  .أكثر هتدلیلو بناته  علىالذ ة  األب ةخطو المستقبل

ل شيء اون ابنه شبیه أن يه ان المظاهر األب أنالحالة  أكدتو  .له في  ح ولدیهم  ،وابنه 
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 الخر مهما فعل و اآل عجبهم الانا و  .أسلوب جارح في النقد خاصة السلبي وهو األعم و الغالب

ان ممیزا عمله مهما  ة  إلىأد  مما ،قتنعان     .الحالة معاألخ و  ألبلعالقة سطح

سهم تماما تقدر اآلو  من : "خر ومجهوداته المبذولة مهما فعل حیث قالتهي تر نفسها ع

شبهلو  ة یخرج واحد  س سهل وال(خططه المستقبل صح من  قولوامن برا  .)اآلخریتقبل  ل واو 

ل شيء في ل عجبهمش داخل تقول متعرفوش خیر، ولدیهم النقد السلبي في  ة وم ا  األخرح

نأحب المظاهر ونحب نقدر مجهودات  ال:" ، أما عن نفسها فقالت ."مهما یدیر ونشوف  اآلخر

ةالحاجة  عد عن األب  ." االیجاب  .ألمأكثر فأكثر من ارب تقتجعلها هذا ال

  األسر المناخ:  

، أما التوأم مع لوحدهاحلف الكبر  األخت :اآلتي األسرةداخل الت كتوالتالتحالفات انت 

الن هما عض ر لوحده ،مستقال اتحالفش قها في  ذا األخیره نأرغم و  .حلف مستقل والذ س

ة  ألنهافرح أختها تحب اللعب مع انت فالحالة  ،ترفضه تماما اأنه إالالترتیب األسر  أكثر شعب

ثیرا داخل  ة  والدیها  إعجابانت تسعى للحصول على فرح ف .حتى عند الوالدین األسرةومحبو

عاملها معاملة خاصة ان األب  لذلك  .ایرفض لها طل الفرح  أنوحسب رأ الحالة  ،حیث 

ة فیها یتقبلوا ألنهم ةجهالموافي دائما تضعها الحالة  ل شيء حیث لدیهم ثقة عال س . منها  ع

ر المنبوذ وس اإلخوة  أ  نه الأبل تر الحالة الذ المجهود  مجهودقوم  قومان  بل الوالدین هما 

ا  les effortsومایدیرش" :فقالت ،االبن علیهما ىلكي یرض عجب والد س هوما لي اش  ، الع

فرح بیهم  les effortsیدیرو عجبوه و   ."اه 

ضااألخت الكبر هي  أما ة عند  أ ن محبو الفرحة و  اإلنجابفرحة األولى ال ألنهااألبو

اكالورا،  ولىاأل ة والدیها النجاح في ال   .مفروغ منه  أمرالكبر  لألختفحسب الحالة مح

رنافستان السائد إن المناخ األسر  ا ا بین اإلناث والذ المعنى السلبي الذ ، تنافس

عه الغیرة والتوتر والشحناء ثیرا  األب أن تن الحالة اعتبر أل .ط ر  فضل الذ مما جعل ان 
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الغیرة  ة  معاملةن الإ .وخاصة الحالةلد البنات، ثیرا  یتأججالشعور  ها أوالي تالكبیرة الالتفضیل

ر بنه ااألب ال ر لم  لم تكنلذ ن ذو فائدة ولم ینجح في أ في محلها، خاصة أن هذا الذ

  . مجال

  ة م األسر   :الق

ورة مة ذ ر على حساب بناته لالبن األب وهي تفضیل : ق الوحید بین مجموعة ان  ألنهالذ

ة  ناث،من اإل ذلك رغ ر وجعله نسخة مصغرة منه األبو لذلك رغم أن اإلناث  .في وجود الذ

ة الحسنة بذلن جهودا إلحراز رضا األب عن طر التحلي ا التر لنجاح الدراسي، إال أنهن لم و

فعل یتم ه، خاصة أن هذا االبن ال  ر عند أب حظى بها هذا االبن الذ ة التي  ن من بلوغ المرت

ستح التثمین والتقدیر ة تجاه األب ت حالةوهذا ما جعل ال. الشيء الكثیر الذ  نظر نظرة سلب

ورة عموما التالي تعاواألخ والذ ة وتقف ضدها، و مة األبو   .رض هذه الق

مة األسرة أما  ة الق ان الثان مة  األبالتي تشدد علیها األسرة هي الدراسة حیث  عطي ق

ان .لجانب الدراسيل بیرة الورا إلىمتفوقین في الدراسة في الصغر  اإلخوة ل وقد  ، مرحلة ال

حد األختین التوأم ٕ ر وا انت تسعى  .استثناء الذ مة أ الدراسة لذلك  لفت لتبنت الحالة هذه الق

اه ال لحالة تحاول االهتمام بدراستها انت ا .همامما جعلهم یتنافسون ألجل الوصول لحب والدینانت

فضل البنت المما حب المتمیزن في المدرسة  هااأن أل عة جعله  ع  ألنهارا متمیزة في جم

رت .االتالمج أمر) أ الحالة(ذلك أنها  الحالة وذ ع اإلخوة  تمیزت  ه جم قم  مختلف والذ لم 

ة األمآوهو قراءة القر    .ن مما أكسبها مح

ات 2.2.2 ر اكرة الذ   : ال

 ر األولى تفسیر ر  أقدم( الذ  : )ذ

ام ا"  انت أول أ ام  ر في أحد األ ةنتف یوم ممیز نوعا . لدراسة أ في المدرسة االبتدائ

أن . ما ر جیدا أمي وهي تدعو لي  ذلك، أتذ نت  نت في قمة االستعداد ال أعرف لماذا ولكن 

من قبل فضلت تكرر  إخوتينفسها المعلمة التي درست  ابتدائيتكون معلمتي للسنة أولى 
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ااري تق"الدعاء  سة سعاد  سة سعاد ضك أن ضك أن ذهبت مع أختي الكبر  " ...ري تق

ة ر جیدا  .لالبتدائ سة سعاد هي من ستكون معلمتي  أتذ وحین وصلنا وجدت أنها  حقا  هي أن

قتي ألول مرة ان صد ر فتى یدرس معي إسمه. أني جلست مع ر  عبد هللاآدم  وأتذ

ر  اته وضلت تردد ان ال. .....عس اء ومعلمتنا أصرت على إس اعبدو" ف عن ال  خالص 

امل راهم ساكتین  ر أنه ص...." . شوف زمالؤك  وم أكثر تمیزا ما أتذ  "......اح ممیز و

راتهابدأ   التعبیر عن ذ ة لهامهم أحداثالتي تحتو على  ت الحالة  النس وقع لها و  ة 
ال إلىالحالة  ، وأبدتنفسي على الحالة ع  خالل سردها م  األمرنفسها  إلقناعتأكید المواض

" ظلت" و" تكرر" و" نفسها" و" حقا" و" أ"وتكرار والشرح المفصل من خالل استعمالها ل 

ر "و ثیراور مذال "أتذ ه اآلخرن إقناعفي  تهاذلك رغبمما یبین و . ة     .وشرح ما تقصده وتعن

ة"قالت  ام الدراسة أ في المدرسة االبتدائ انت أول أ ام  ر في أحد األ انطلقت  "نتف
ة الحالة  امأ"مجهول أ تارخ بفي البدا ان عد ذلك أأوضحت ثم  ،"حد األ ام الدراسة أولنه   .أ

ر محدد التالي صار تارخ اشرة و طرقة  االذ ام الدارسة للفتاة ةواضحم ومن  ،من خالل أول أ
ه وقع خاص على الحالة وله  أنخالل هذا نر  ان لد اة الحالة دورهذا الیوم   .مهم في ح

ام الدراسة لدیهم قدرة على الدخول في وضع فاألطفال رون أول أ ان الذین یذ ات جدیدة ولكن 
انت في قمة  ،"یوم ممیز نوعا ما"من خالل قولها  لدیها شعور غیر واضح حیث أن الحالة 

ذلكنت في قمة االستعدا"االستعداد  نت  اهذه ال ."د ال أعرف لماذا ولكن  ز بثالث رة تتمیع
انت  وهذا ما. ثم التأكیدالتعجب ثم االستعداد  :أفعال ةعبر عن وجدان الحالة أنها  من ردة  متعج

  .فعلها هذه

ر  انت تدعو لها أنأكدت الفتاة على قدرتها الجیدة على التذ ر  األم، وجود أمها  في الذ
الفعل فالفتاة هي الصغر في العائلة مما أد  ،األممدللة من طرف ن الحالة أ یوحي  الهتمامو
أن تكون معلمتها هي نفسها المعلمة التي درست أختها من قبل وهذا یوضح  األم بها والدعاء لها 
ة لألالمعلم أن النس انت هي األنسب  انت نتائجها جیدةأم و ة  قة للحالة  ما  ن األخت السا

ر جیدا اهتمام نجد هنا  .وجدناه في المقابلة انت و  ،بها األمالحالة تتذ من الواضح أن األخت 
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رت الحالة هذا  ان تكون نتائجها تنجح و  أنعلیها حتم  ألنه األمرمتمیزة في الدراسة لذلك تذ
ة لأل فمادامت .جیدة النس تجتهد  لمالتي للحالة  ز عسالة فهذا ت الحأخفق فلوم المعلمة جیدة 

الدراسةو  ار األمرهذا  أخذتلذلك  .تهتم  أو  األختجیدة  ان تكون نتائجهأ ، وصممتعین االعت
ة  ملحواضح و  األمتأكید  .منها أفضل أن تكون مرت الحالة  بیرة بتحق  تتملكهامما أد  ة  رغ
رت .األمدعاء  ا االحالة  وقد تذ ت نقاط ثملدعاء حرف ل على أن الدعاء ظل تد عده اتر

ة وحرص األم الشدید علیها .متواصال عنا شف عن شعور الحالة    .وهذا ما 

ة عندما ذهبت مع رت الحالة األخت مرة ثان ة األخت المدرسة وهذا دلیل على وطأ إلىها ذ
 ٕ الضعف ونفوذها وا ا درست عند نفس المعلمة األخت أل أمامحساس الحالة  نها أوال اكبر منها وثان

انت متمیزة في المد  ،جب التفوق علیهاالحالة تراها منافسا لها و  أندل رسة والمنزل مما یوثالثا 
ضا المقابلةاألمر خالل هذا قد وضحت الحالة و  وعند وصولهما للمدرسة وجدت المعلمة نفسها . أ

سة سعاد هي من ستكون معلمتي"فقالت    ."وجدت أنها حقا هي أن

قولها  ر  ر جیدا أن"واصلت الحالة سرد الذ قتي ألول مرةي أتذ ان صد  ."جلست مع ر
ن العالقات والصداقات و  شرعت فيالحالة خرجت من المجال المحصور و  أنهنا نجد و ر تكو تتذ

ر اسمهالمرة تج أول أنهاذلك جیدا  قتها وهي تتذ   .س مع صد

م ننا تقس ر  م إلى الشطر األول هو تحضیر الفتاة لنفسها للذهاب  ،طرشأ ثالث إلى الذ
المعلمة وهما لحالة ا علىین تجدید نتییشخصوفیها  ،لمدرسةإلى المدرسة وثاني لحظة ذهابها ا

قة   . تعجبهاسرعة وتقبلته رغم  األمراستوعبت قد ونجدها  ،والصد

ر ما الشطر الثالث أ ة للحالة  فهو مهممن الذ النس ر تفاصیله بدقة  ألنهاجدا  تتذ
ر فتى یدرس معي إسمه  :فقالت ر عبد هللا آدم وأتذ اء ومعلمتنا  ان ال. عس ف عن ال

اته وضلت تردد ا :أصرت على إس امل راهم ساكتین عبدو شو  خالص   ....."ف زمالؤك 
ع التالمیذ ساكتینالطفل أخذ اهت أنهنا نالح  ان جم ائه و  نولك ،مام المعلمة من خالل 

الذات ه المعلمة هو  اهتمام المعلمة  .اهتمت  انت ترد أن تحظى هي  انت  ألنهافالحالة 
انت المعلمة موضوع الیوم األول و  ،تدرسها أنترد تنتظرها و  أن تدرسها و انت أمها تدعي لها 
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اتحالة بل أصرت على ولكن في األخیر لم تعطي اهتماما لل ر إس أن  توقعالم ان .التلمیذ الذ
ت المعلمة تطلب  س اتهولكن المعلمة أصرت على . للمجتهدینها امهتمتوجه ا  ثممنه أن   .إس

تبت  من ثم حظي هذا .لم یتوقف مع وأنهثیرا  حاولتدل على أن المعلمة ت انقاطعدة  الحالة 
اال ة وحازالمطول  هتمامالتلمیذ  قه المعلمة ب عنا ما  .ا عن المطلوب أو المتوقعمختلف اأسلوتطب

اهحاز فوق ذلك  ع انت ان مح األنظار واالهتمام من طرف الجم   . التالمیذ له ف

ر قالت وم أكثر تمیزا ":وفي الجزء األخیر من الذ اح ممیز و ر أنه ص . ....."ما أتذ
له ممیز  ل تر أن الیوم  الممیز و اه  ألنهافالحالة وصفته  ة لفت انت ف تعلمت من الزمیل 

ة وتحق تدعي للحالة  األمانت ، حیث تمیزا األكثرذلك وصفته و  .والمعلمة اآلخرن  دعاءو أمن
قتها الجدیدةذلك و  لها، األم ا جدیدا وفعاال في  .تعرفها على صد ل ذلك لقد تعلمت أسلو وفوق 

لة اه وهو إثارة مش   .لفت االنت

ر أما  ورة في الذ ات المذ ان م األمنهم  ة من األشخاصنجد مجموعالشخص والتي 
الحالة واضح یدل على  فخوف  األمالحالة مدللة من طرف  أنو  ألم،الحالة ل عالقة جیدةاهتمامها 

اة یدل التي أخذتها للمدرسة األخت و  ،الحالةعلى  ظاهر األم على أن األخت تلعب دورا ما في ح
التلم أنمن المفروض  نجدهاالمعلمة و  .الحالة ر ولكن اهتمام المعلمة  طلة الذ یذ جعل لها تكون 

ة عند الحالة أ .دور ثانو عند الحالة ة األساس سلوك سلبي  نجدفما الشخص التلمیذ الذ قام 
ة للحالة بل لم  اء و قالنس أ فعل إال ال اهتمام اآلم  بدون بذل أ مجهود خرن لكنه حظي 

اهتمام المعلمة و  قة و . لم تعطي أ اهتمام للحالة التيو حظي  ل سرعالتي الصد ش رت    .ذ

طر على وجدان المف س اع الذ  ر حوص الموضوع األساسي هو االنط في هذه الذ
طن فتفاص ذلك االنفعال الم ر تدور حول دخول الفتاة و اع القو و  ،لمدرسةلیل هاته الذ  االنط

ات الجالالذ تخلقه  ر نجد  ة،دیدوضع ش في أفمن خالل هاته الذ انت تع ة نوعن الحالة   البدا
اكمن الفرحة  رت أنهلذلك في البد .في آن واحد واالرت ة ذ ولكن في ختامها  )نوعا ما(ممیز یوم  ا

رت أ ر ذ ت نقا للذ وم أكثر تمیزا وتر اح ممیز و ة فاألنه ص ق . مر تواصل واستمرللحدیث 
ننا  م ضا  رت عدة مرات دلیل على  أننالح  أنوأ انت تسعى  أنلمة التمیز والقمة ذ الحالة 

سي لل   .حالة وهو الوصول للقمة أ التمیزللتمیز ذلك الیوم وهذا هو الموضوع الرئ
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ة النشا الغالب  نإ ر نجده من خالل نوع ة ثرة األفعالفي الذ  الساكنة والمتحر
ة المختلفةالو  د درجة نشا  وهذا ما األفعال ملیئةالفقرة  أنمن الواضح  .جمل الفعل ، الحالةیؤ

اه  ر الحرف و  اآلخرون قوله لها  تحف ما أنهاوالملفت لالنت شف عن ما  ، وهوأعادته في الذ
الم وردة فعل  طول هذه المدة تف في ذاكرتها ها تحتدرجة جعل إلى اآلخرنعنایتها الفائقة 

الم  حیث ،مجرات الكالم ة لها و فهؤالء األشخاص مهمین  .أوال ثم المعلمة األمأعادت  من النس
بیرة لدیهما إحراز المهم انة  ضا  .م   . ن و اآلخر ن یرعاها أالحالة ترغب  أنوالمالح أ

ر  الذ طة  انت تتحدث عن نفسها  قبل ذهاب الحالة للمدرسةأن  نجداالنفعاالت المرت
ولكن عند وصولها للمدرسة مع االستعداد الجید  الشعور الغالب هو التعجبتحسه ف وتصف ما

حت الحالة تصف  ر انفعاال األحداثأص قة سلطت و  .تهابدون ذ اهها الجید ومالحظتها العم انت
اء لتلمیذ على ا ة أنه یوم أكثر تمیزاررت  .معها الذ یدرسال ي بل  أنهافي  في النها لم ت

انت متحمسة للذهاب للمدرسة تخطت هذه المرحلة بنضج عدما سألناها عن .حیث  إحساسها  و
ر رد م وأنا فرحانة بزاف وماما ثاني فرحانة  ":تدنحو هاته الذ ان الیوم مغ ر األولى  في الذ

ا صغیر  اسر تالمیذ وعبدو  نا في  د في القسم  صرا لینا وز عالجال ماما تفرح أل تغییر 
ي عرفتني وقاتلي الشعور یهبل مع انو والو و و  المعلمة  لقیت الفرحة لي و  فرحخت أ أنتفرحت 

  "توقعتها ماما

ش فرحة  أنهذا المتوقع  انت تع قها على في  بوضوحعنها  توعبر  بیرةالحالة  تعل
ر  مت .الذ م فالغیوم عند الحالة دلیل على السحاب والتمیز وخاصة عندما غ الیوم المغ ة   .بدا

انت تالح فرحة  انت تحضر  األمذلك الیوم هو أول یوم دخول الحالة للمدرسة و لذلك فالحالة 
حدث ألبنائها األمن ما أ ."قمة االستعداد"نفسها جیدا في  وجدت  ذلكل ،تفرح للتغییر الذ 

ي الحالة في المدرسة مثلما فعل ذلك التلمیذ و  .انت سعیدةف األمالفرحة المتوقعة من طرف  لم ت
طرقة مغایرة  اه المعلمة  التي درست عند  أخت فرح أنهاسبت المعلمة و بل حاولت لفت انت

  .علمةالم

ر  الم امع تتسالحالة انت  .هو السمعي لبغاال النم یوجد في الذ لمعلمة لدعاء األم و
رت قوله ،مالتلمیذ وحفظتهع ام اموعند االسترجاع تذ انت في  مما یدل على أن. ا حرف الحالة 



 الفصل اخلامس

ت و  تفسريهاعرض البیا  
 

 

 

162 

یز على   واكتفىلمة أ  تفوهلم ی تلمیذال أن ما الحظت. المعلمةاألم و  أقوالقمة االهتمام والتر
اء  المهافق ال ر ومن اهتما. حسب  ة مات الحالة المتضحة في الذ نجد موضوع الرعا

ة و  في الشطر الثالث من و  واتضح ذلك في حرص األم علیها ودعواتها المسترسلة، التمیزوالعنا
ر  ة للحالة " التلمیذ"الذ النس س  انت فالحالة هي من  ه،اهتمام المعلمة و وهو الحدث الرئ

االهتمام ة ترغب  انواام و لكن التلمیذ أخذ االهتم والرعا ع  الساكتین جت أن تواستن. ساكتین الجم
اه مه ین الوالهادئ س األشخاص الملفتین لالنت االهتمام ع هم وطرقتهم حظون  ان أسلو ما 
  .للتعبیر

ورة  ات المذ ةحق لها نوع من التالشخص زة حول ذاتها وتحب من یهتم  رعا فالحالة متمر
علمها أسلوب  والتلمیذ ،والمعلمة تدرسها ،واألخت أخذتها للمدرسة ،انت تدعو لها فاألم ،بها

ةمختلف إل ة و حققون لها نوع من  اانو فالكل  ،حراز الرعا ةالعنا   .الرفاه

 ة فسیرت ر الثان   :الذ

نت مرضة . سنوات األرعنت صغیرة جدا أ قبل الدخول المدرسي وقبل حتى سن " 

ل م أنيدرجة  إلى. دوما ودوما لي و ا أكره ش ع صغر حال بیرة إلىواض ر أنني . درجة  أتذ

فة  فة نح طني دائما منتفخ. درجة المرض إلىنت نح ر أ .و ام أتذ ابن خالي  نفي أحد األ

قوالن ا و ا عل ضح سة  ظال  ضةنولك" دالعة"ي لي حسام وأخته رم نت مر وذلك . ي حقا 

لة جدا   ما .الحمل أنهاسبب أمي قد شرت الدواء وهي لم تكن تعلم  نتج عنه أنني ولدت هز

طني منتفخة وخارجة ودائما  اب  مالاآلو طني من أجل أتفه األس  ....."یومنا هذا  إلىفي 

حتو على وصف الحالة لنفس إن ر  الضعف ها والتعبیر عن إحساسها مطلع الذ
دلیل  جملتین في شرحها،استعملت حیث  )نت صغیرة جدا(تفسیر جملة وأطنبت في  .والمرض

ا دلیل على أن تلك السنة التارخ وتحدیدها  .الفترةفي هاته ما هاالحالة عاشت موقفا  أنعلى  مجال
رة وتوصیل  وهي أرادت ،انت لها وقع خاص على وجدان الحالة ن ال لوم علیها في هذه أف

ضا الدخول المدرسيما  .المرحلة رت أ ة للحالة مرحلة حاسمة لها أمن الواضح  ذ النس ان  نه 
حت أقو     .ذلك عدوأص
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ة مرحلة نمو الحالة ع تحدید االنطالقة في بدا رات األولى للحالة نستط  ،فمن خالل الذ
 .عد ذلكحدث س ماتبرر أنها تحاول " صغیرة جدا"الضعف عندما قالت عن  عبروهنا نجدها ت

قسوة المرض لدرجة الكبر الوتوضح  اإللحاحتحاول فهي  اآلخرنسب عطف الحالة  تحاول
طین تجاهه علیها ونموها وحتى المرض أعاق تطورها ما أن  .ومعاناتها منه ومن ردود فعل المح

ون اآلخرنعالقاتها مع  عا لذلكذاتلصورة ال ااهتزاز لدیها ، مما  ل ما صارت ، ت یتعل  تكره 
غ و  نإ. صغرها ه الحالة نفسها الوصف البل الشدید دلیل على إحساس الحالة الشدید الذ تصف 

القصور من  اآلالم نإ .الضعفالقصور و  ة لد الحالة یدل على مقدار الشعور  و البدن والش
القصور من جهة أخر جهة وعن م   .صادر الشعور 

ة حالتهالتكرار وهذا دلیل للتأكید عن واستعمالها ل فة  وأنها ذاكآن الجسم درجة  إلىانت نح
ره ألنهاثر في نفسیتها أقلقها و أنه أح من الواض األمرالمرض وهذا  ذلك  .تتذ لالستهزاء  هاتعرضو

وأشارت إلى السخرة  على المرضت تأكیدها رر الحالة  ."الدالعة"وتشبیهها  قارباألمن طرف 
ون ألن ،التي تعرضت لها ثیرا وخاصة من تصرفات أقرائهم لهم وعندما   ون األطفال حساسون 

لم  وأنهاتبررات  إلعطاءا أد بها في ذهن الحالة مم راسخاقي هذا االستهزاء  .في نفس العمر
انت حقا مرضةلم تكن تمثتكن السبب في ذلك و   إقناعس من الضرور نه لأرغم و  .ل بل 

 أكدت .د عقدة النقص الواضحة لد الحالةجعل وجو  األمربذلك ألنه واضح ولكن هذا  األقراء
ست السبب في مرضها أنهاالحالة    . ل

ر  ر األولى اتضح لنا اهتمام دالل األم للحالة، ف جلى أكثرت من خالل هاته الذ في الذ
  ر صغال هيالحالة  أنوخاصة  ،سنا األصغرمن هم  منمتته ثیرا ما هاتاألم .وعنایتها األم

لم  األم أن اأعطت تبرر  الحالةأن  رغمو  .األمالمرض هو خطأ من سبب  ما أن .مرضةانت و 
حمل ةتكن تعلم  الحالة لما تناولت األدو ة الحالة بوصف ما  إال أن ها  عاشته من آالم نفس

ة والناتجة   .األم للدواء في فترة الحمل، فاألم هي السبب عن شرب وجسم

اب الى یومنا هذا " هذه الجملة تحمل الكثیر من المعاني لذلك " ....من أجل أتفه األس
تها في  ضا  خراآلتر  واآلالمفالحالة تأكد معاناتها مع المرض  ، لم تضع نقطة بل وضعت نقاوأ

سبب أخطاء  شها  ة نجد الحالة  اآلن إذا عدنالك السخرة من األقراء ذو  اآلخرنالتي تع للبدا
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انت صغیرة وأكدت ذلك مرتین و عند بدا رت أنها  ر ذ یومنا هذا  إلى":الفقرة قالت أخرفي ة الذ
ابتر الحالة أن  .زالت متواصلةاأ المعاناة مستمرة منذ الصغر وم ".... ضا  األس التافهة أ

اء الطفل  أكثر أنهاما  ،أثرت على الحالة اه  ا لالنت ر األولى- جل فهو سبب تافه  -في الذ
ثرة  "ددتصر وظلت وتر "لجعل المعلمة  اب الاإللحاحثالث أفعال تدل  ان لها ، فهذه األس تافهة 
  .لحالةد امدلول واضح ل

ورة ات المذ ر  الشخص  األقراءو  ،التي عاشت األلمالقصة و  ةطل الحالة وهي في الذ
الكره لذاتها من خالل السخرة و الذین غرسوا عقدة النقص لد الحالة وجعل ها حیث منها تشعر 

الخوف من نظرة الناس لها ولدوا لدیها  یرهم وحتى شعور  رونوالشك في تف ف  األم ولدینا .ابه هما 
رات الحالة  لة ومن المالح في ذ طالتحب ترك  أنهاسبب المش ر  خرآالقصة في  أ الذ

ز  ونهمو  تأثیرهم على الحالة لسبب   .هااهتماممر

سي والجوهر هو المرض و لمو ا أما رات حسب أدلر على ضوع الرئ  أناأللم فتدل هذه الذ
لمة المرض تكررت ثالث المرضون أكثر تسلحا لمواجهة األلم و ن سعى ألحیث المفحوص   ،

ارات  .مرات فة و وع ضا تكررت طني منتفخنح معنى أن لها نفس التأث أ یر ونفس ثالث مرات 
األطفال  أما. التكرار ونفس درجة األلم النقص مقارنة  ر هو األلم والشعور  الذ االنفعال المرت 

عد التشوه الجسمي الظاهر خاصة أن  .الذین في سنها عد األلم الجسمي و عدین،  مرضها ذو 
طنا(   ).نتفاخ ال

 التعبیر عن األلم لافعأي واضح ومن خالل التعبیر االنفعال في النص لدینا متواجدالنم ال
ا"و" أكره"  ي فا" ضح اب النم الحر أ ردة فعل ألوغ انت تحس لحالة هنا لم تقم   األلمنها 

سبب  ر هو المرض و االهتمام األ أما . خر األفق  مع  األلماإلحساس ساسي في هاته الذ
فاح ضد المرض  ،اآلخرناستهزاء   اآلخرنالحاجة للعطف من و مما جعل الحالة تدخل في حالة 

س االستهزاء بها ز اهتمامهم و  أنو  ،ول ة في ولد لد حیث ون لها العطفوفر ی أنتكون مر یها رغ
ز حول الذات و    .اآلخرناالبتعاد عن التمر

 ر الثالثةت   :فسیر الذ
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نت أدرس سنة "   ام  نا في المساء ندرس على الساعة . ابتدائي 5هههههه في أحد األ

قتي أن أعبر لها لكي نذهب إلى المدرسة مع 15:30 ومها قررت زهرة صد ا ومعنا لین و

قتي األقرب منها ني ت رغم أنني لست معتادة أن أمر لها ألنها تدرك أن أمي ال. صد أذهب تر

ان ان إال للین ور . لساعةفقمت بتغییر ا. أعبر لزهرةلیوم قررت أن ولكن ذلك ا. فق فق أل م

رسي وصعدت للساعة حت . أتیت  قارب نصف ساعة أ أص رغم  15:30وأضفت لها لما 

را بنصف ساعة قبل الوقت . فق  15:00أنها  ثم قلت ألمي ها قد حان وقت الرحیل وذهبت م

ر جیدا أننا أمضینا وقت ال ه من الضحك معا وأتذ للمنزل فوجدت  حتى عدت في المساء. أس 

الأمي على  اب تنتظر في رجوعي االستق رت لي جیدا وقالت هل عندما ثم نظ. بجانب ال

 ...."نت مع الوقت المحدد أم ماذا ؟ . ذهبتي

الضحك ووضعت عالمة تجعلنا نخمن  ر  ر  أنانطلقت الحالة في سردها للذ هاته الذ
ن ة و لمفرحة للحا ل على نوع من ذلك تد ،تشمل مغامرة من مغامرات الحالة أنهامن المم

شمل عدة معانيالشجاعة لد الحالة ضا  .سنفهمها أكثر الحقا ، وهذا الرمز الذ وضعته  وأ
ام المدرسة مهمة  ر المدرسة فهي تعتبر أ ام خاصة عندما تسرد ذ ة تقول في أحد األ للمرة الثان

أنها قصص  رها جدا لدرجة أنها تراها  ات تتذ ا مجهود  أنهاومن الواضح جیدا وح ام  حاولت الق
ع في هذه المرحلةلل اه الجم ر بدقة وهذا یوضح ، ففت انت م اهذا الع أنالحالة حددت تارخ الذ

ه الخامسة  انت تدرس ف رتنا األولى  األمرله وقع خاص على الحالة وهذا  ابتدائيالذ  یدعم ف
ر  أن ة هذه الذ ر دلیل على أهم ة سردها للذ   .ضحك الحالة عند بدا

ح أكثر دقة  ر في ، نالح الساعةالزمن و التحدید أص  الحالة  أن هذا الجزء من الذ
قتي ولكن قالت  قاتها خاصة ألنها لم تقل طلبت صد عطیها األوامر وخاصة من صد تحب من 

ة قررت وهذا الفع ه نوع من الجد ة  ،الفصل النهائيوالصرامة و ل ف ة قو قة لها شخص فهذه الصد
قتها تعلم أن أم الحالة ترفض أن  طلبها،وتأثیرها قو على الحالة ولم ترد رفض   ابنتهارغم أن صد

ان  إلىتذهب  قة أخر آم قة ظهرت ،خر وأل صد مؤخرا ورما  فهو من المحتمل أن هذه الصد
قت، وضحت الحالة أن هذا العام فق ة منها مثل لینصد ست قر قتها األولى ، و ها زهرة ل نجد صد
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ر األولى وه رتها في الذ ذلك التي ران  يالتي ذ رات الحالة و ة مهمة في ذ حت شخص أص
قتین في  رت الصد ثیرا و  ،الفقرة آخرذ كالم في ال تكرارتأكید و لمن المالح أن الحالة تمیل 

راتها قهاعدم والخوف من  ذ ذلك نالح  .تصد ثیرا على الحالة  األم أنو درجة أنها  إلىتخاف 
ن الصداقات الجدیدة  غ  غیر الخوف سبب اآلخرن الوثوق  عدملتخاف علیها حتى من تكو ّ المسو

ر األولى و  ظهر فيهذا الصغیرة في األسرة  ألنهالیها لسببین وتخاف ع ةالذ  ألنها ذلك الثان
ع  "نت صغیرة جدا"عبرت الحالة عن نفسها  قول أفرادورما ألن جم أنها أسرتها  ون لها ذلك 

ع صغیرةزالت الصغیرة و ام قى في عین الجم انت مرضةأوالسبب الثاني . ست  ،ن الحالة 
األصحاءالمرضى  أطفالهنكثر من أ نتتقر هاتاألمو  انت  الحالة أمننسى أن  الما . مقارنة 

س ا رئ الذنب تجاه  اسب ض ابنتهافي المرض لذلك تحس  ذلك تعو األمان و سها  ها وتحاول تحس
ه   .عن األلم الذ أحست 

قتها تحدت الحالة نفسها  عتها طاستجابت لها و االحالة فوخاصة األم وقررت الذهاب لصد
فة و  شعرت أنلم ترد و  قتها أنها ضع س لها صد هذا النوع من المغامرة جدید و  ،في المنزل رأل
قي راسخا في ذاكرتها  لىع الشجاع ألنهاالحالة لذلك  عأحست  ، ة عندما أرادت الذهاب رغم الجم

س شجاعة  األمرولكن هذا  قتها ل ع و  .بل مراوغةفي حق أنها دائما تط ذلك لم ترد أن تحس 
ة أو  اآلخرن س لها شخص ُ ن ل نفسها تشعر  نلم ترد أ فهي ،ولم تقل استجبت لذلك قالت قررت

ضا ع األوامر هذه المرة أ قة إلى األممن مر فق غیرت اآل هاولكن ،أنها تط ما أنها تخاف  .الصد
  .من نظرة الناس لها وخاصة المح المقرب

رسي أ وجدت وسیلة ولم تخف  أنهاالمدهش قامت بتغییر الساعة و  تراها األم  أنأتت 
ة ن أل ات الذاترغ قتها إث ة  لصد اكرا سو ن لدیها حل فالحالة لم  ،انت قو أتت  ،الذهاب 

رسي  ضة وسیلالحالة  ،عن قصور  تعو ونحن نعلم أن الحالة   طولها عن إدراك ساعة الحائ
النقص و  السمو والتمیز و لدیها إحساس  انت ترغب  وصلت  أنهاأ  "صعدت للساعة"قالت لكن 

ار بلغت السمو وأنهاوصعدت ولحقت  نت من بلوغ شيء عالي ال یبلغه إال الك وأضافت  .حین تم
ة للحالةوهذه اساعة  صفن النس انت مصیرة  نه حان وقت الرحیل وذهبت أبرت أمها ، وأخلمدة 

را  رت ، و بنصف ساعةم ة الذ ذ أنها تبرهن  "نصف ساعة"هاته المرة الثان غیرت  أنهاو
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رت  ان له تأثیر في الزمن والو  أنأكثر بخمس مرات دلیل على " الساعة"عقارب الساعة، وذ قت 
سیر الزمن تغییر عرقل تطورها لذلك فهي صعدت وغیرت عقارب الساعة أ قامت بنمو الحالة و 
قة ما یناسبها و  ات ذاتها أكثر وصلتوإلذهبت الحالة للصد مدة نصف ساعة ث   .قبل الوقت 

ة للحالة    ه ال"فاعتبرته  مرحلم تقضي الوقت الكافي لل أنهاالنس ن  "أس   أنهاومن المم
رت الحالة دوعند عو  .انت تتوقع األكثر معنى  األم أنتها في المساء ذ ال   أنانت في االستق
اه  ه نوع من الهدوء أ بدون ضجة وصراخ المراوغة طرقة فیها نوع من  األمالحالة لفتت انت وف

قتها  األمحیث أن الحالة لم تطلب من  ها تذهب لصد ن  أنهاتعلم  ألنهاأن تتر سترفض ومن المم
مراقبتها  أن طرقة  األمرولكن الحالة تجنبت هذا  .ومنعهاتقوم   أنهاتوضح وحاولت التصرف 

التهاتحتاج وقت أكبو برت     .ر لقضائه مع زم

أنها تع اب تنتظر الرجوع األمم أن لالحالة  ولم تبدو أ نوع من الخوف  ستكون وراء ال
اك و  ة لها و  ألنهالن تعاقبها  األمبل تعلم أن حتى االرت النس سببهاصغیرة  انتبهت . ذلك مرضة 

قةالالحالة لنظرة أمها  ة  أنرغم  ، وطرحت علیها سؤاالعم غ ة ولكن طرحت  األم تعلم اإلجا
رة للحالة أنها تع صال ف ل شيء و إ  األمر ت مع الحالة حولثتحد األم أن غیر. ترد الرد اللم 

  .األمرتعید ذلك  ال أنطلبت منها و 

ر  إن ات الموجودة في الذ طلة لدیناالشخص قتها زهرة ثم تأ، الحالة هي ال تي صد
قة  األم وظهرت. واألم وأخرات رات السا ان متوقع  يالتللمرة الثالثة من خالل الذ رها و تم ذ

ثیرا عند  أنها ق ماألمدللة  ةونجد صد رت للمرة الثان قاتها  أنمن الواضح . تها ران ذ صد
ة  عززون حققون لها نوع من الرفاه رة و اهحقا  ةوملفتممیزة  أنهالها ف   .لالنت

سي هو  في هذه  في تغییر الساعة فالموقف المعاش المراوغةالتحایل و أما الموضوع الرئ
 ، ر أسلوب مفتوح و الذ رات الحالة و  تواجدالم األمرهو انتهى   أنهاأنها تحاول القول في ذ

ة بدرجة أولىمت أنهاو زالت لدیها مغامرات أخر سنعرفها الحقا ام ر نالح  .الع ففي هاته الذ
قتها و  أن ة صد ة والنشا فهي حاولت تحقی رغ بیرة من النافع ان لها درجة  ة الحالة  تلب

بل اعتمد على  اآلخرنها نعی أنلم ترغب في و ة جدا مراوغانت بل ، األم من طلبها، ولم تخف
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ش حالة من النقص وتحاول  أنمما یدل على  حاولت االستقالل بذاتهانفسها و  اتالحالة تع  إث
ر ردت  أما، ذاتها ر هاته الذ ر فعندما سألناها عن شعورها عند تذ الذ طة  االنفعاالت المرت
ا عالجال ماما تخاف علي " :قائلة مو ف ح ما  نت د اتي،  صح شجعوني صحا خفت شو 

ةون ش نخالطو لبنات في القر اتيحس متح نت نغیر من صحا ماماهم تخلیهم یدیرو  عالجال ، 
حبو الشجاعةو  واش  ر نحس  ر هذ الذ   ." ي نتف

عقارب الساعة وتحایلت على الحالة تخطت الخوف و  أنوهذا هو المراد أ   ،األمتالعبت 
قاتها  أحستو  عض الغیرة من صد الحرة ألنهنب لذلك الحالة ) حسب قولها في المقابلة( یتمتعن 

ل الحواجز التي تضعها    .الحرةفي سبیل الشعور  األمتخطت 

ة نجد  أما ة والحر ة  أناألنما الحس ثرة من خالل أفعال الحر ي متواجد  النم الحر
ي الحالة نإ ...."عدت وذهبت و  وأضفتتیت وصعدت أو  وأمرعبر أ" ما . من النوع الحر  أنو

سي للحالة هو الص طة االهتمام الرئ ة في الو عود وتخطي العراقیل المح د و  .مراوغاتالرغ ما یؤ
سردون أدلر  ا األشخاص الذین  ان الغال رات هم أشخاص  طرهذا النوع من الذ س على  خوف 

ة وظهرت شعورهم  رات الحالة في نهم التخلص فيالرغ  .ذ

  عةتفسیر ر الرا   :الذ

نت أدر "  ة عندما  ام المرحلة االبتدائ ر في أحد أ . في المساء. س سنة ثالثة إبتدائيأتذ

ة السنفي  ان حار نوعا مابدا ة الجو  . رتد في رجلي حذاء أسود جمیل جدانت أ. ة الدراس

قتي في حصة اللغةنت أ یف  ال .ا أستاذ جد صعبان یدرسن. جلس مع سندس صد أدر 

ك رجلي دون قصد مما أد . وقعت غضب . حذاء انتزاع إلىولكن أظن أن سندس قامت بتحر

نا نلعب ان قد فهم الموقف بخطأ فهم أننا  ا  تصرف األستاذ أسوء التصرف . األستاذ أشد غض

ة لي قال لي  امل حذائك وأخرجي خارج القسم حملت حذائ احمليالنس ي في ید ومررت على 

ضحك القسم و  نة ومعقدة من هذا ...... الكل  یت یومها ولیلتها وحتى عامها ظللت حز

حوالني من هذه المدرسة لدرجة أنني طلبت من و . الموقف ولكنهم ...لى مدرسة أخر إالد أن 

حوالني   ....... "لم 
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ر  إن ل مرة تنطل في سردها للذ ام"نفس الجملة بالحالة في  رات ذالفي " في أحد أ
رات لدیها مدلول نفسي خاص على الحالة  أنو  .ةالتي تخص مرحلة المدرس أنهاهذه الذ تحس  و

ثیرا أن اتها  هذه الفترة مهمة  هالمد والدخولفي ح هذا دلیل على وقع خاص على الحالة و  رسي لد
ات ج ر  أنهاى حتو . دیدةتقبل الدخول في وضع رت تارخ محدد للذ    .في شهر سبتمبرذ

الشخص الذ  أنهذا یدل أنه جمیل جدا وأكدت على جماله و وصفت الحالة حذائها 
ن  ثیرا لدیها ومن المم هي من اشترت هذا الحذاء  األمتكون  أناشتر لها الحذاء محبوب 

ما أنها الجمیل ثیرا للذهاب ،  ر األولى نجدها استعدت  ثیرا ففي الذ مظهرها  تحب االهتمام 
انت في قمة االست ثیرا وحضرت نفسها فالحالة تحعداد و للمدرسة و مظهرها  ب االهتمام اهتمت 

  .المظهر الخارجي

قتها الجدیدة نالح   رت الحالة صد ل أنذ قات جدد لها ضیف ت مرة الحالة في  صد
ة في العالقات والالحالة  أنیدل ومما  ن الصداقات سطح  تحب التعم في الصداقات وتمیل لتكو

ة التي تحق لها منفعة ةذات ة والرعا   .، وهي الحصول على العنا

ان جد صعب وال أنوضحت الحالة  على  هاتأكیدو  ،مع التالمیذیتعامل بلطف  األستاذ 
ة األ ین نه حصل بینمن المتوقع أ ستاذصعو روه لد الحالة األستاذها و وفي الجملة . موقف م

ة نالح  یف وقعت"قالت  أنهاالموال ه والفاعلهنا حذفت " ال أدر  فالجملة مجهولة  ،المفعول 
ال  ة الحقاهمین و ؟ هذا السؤالین م من أوقع؟ و طرحنا السؤال ماذا وقع فإذاقل . سنتعرف على اإلجا
  .الفاعلتخفي  أنترد  أنها

ولكن الشك ولكن اعتبرته خطأ ودون قصد  هاثم عادت واتهمت زمیلتها سندس بنزع حذاء
قة ا"د تأشو غضب األستاذ  إلىمما أد . ملئ قلبها تجاه الصد هو وهو المفعول المطل " غض

الحالة و . نه مصدر لتأكید فعلهأمن خصائصه المعنى أو العدد و د تأكی من أجل المفاعیل أحد
ومن  الخطأ األمرن األستاذ فهم أو  ،اي وضعت فیهتال ةلوضعایناسب وصف  ألنهاختارته 
ه  األمرلم یرد حتى االستفسار حول  األستاذ أنالواضح     .بل اشتد غض
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ة لي  أسوءف األستاذ تصر " نضع خ  تحت  أنعلینا  النس ح ألنه"تصرف   مهول فالم 
طرد الحالة من  ما یردتصرف بل  مراأل مرورها و  "اخرجيو  حذاؤك احملي"قال لها القسم و وقام 

ضحك علیها حز في نفسیتها  أمام  أسوءهذا التصرف  أن واعتبرت .ایر ث هالموآامل القسم والكل 
سيقل لها  هو لمحسب قولها ف تصرف الخروج حذائك واخرجي  أل تحمل ذلك  هيو بل أمرها 

ة ثیرا و  آلملقد  .الحذاء الجمیل وتمشي حاف ع ونظرات االستهزاءنفسیها  وهنا  ،خاصة ضحك الجم
صورة  تتزعزعالتالمیذ أ األستاذ و  قبل مناالحتقار شعرت النقص للمرة األخر و  أحست

العادة و  ،الذات لدیها ت نقا  حرك ساكنا و  أنوهذا یدل على تواصل األمر و تر  أصراألستاذ لم 
طلب من التالعلى طردها و  ت یومها ولیلتها وعامها و ملم  ظلت حزنة یذ الكف عن الضحك، ف

ع ألنهاومعقدة من هذا الموقف  اشر من طرف الجم ر  ،مرة أخر تتعرض لالستهزاء الم ففي الذ
ة تعرضت للسخرة من طرف  اشر و  ألنه ألما شدأهنا  األمرولكن  األقراءالثان من طرف م

ة عالجم ة لم تكن مذن انت  ففي المرة ،وللمرة الثان قة  ة و  األمالسا انت هي المذن حتى هذه المرة 
قته ر فهي لمحرج للحالة و ما سبب هذا الموقف الصد رها في الذ ة بل  هاتحمل لم تعید ذ المسؤول

تصرف مما جعل الحالة تشعر  أسوءتصرف و  ئ للحدث،طاخالفهم  السبب ألنهحملتها لألستاذ 
ة العقدة ما صرحت  .لها اآلخرننظرة سمعتها و شخصها و  على بهجمات وشعرت الحالة ،النفس

ارة س من موقف األستاذ فق بل من ردة فعل أسرتها  أنها صرح الع ثیرا ل لم ترد  ألنهات 
قاء في المدرسة حولها لمدرسة أخر و  األبوطلبت من  ،ال الي بها أن  لم یهتم لما و لكن لم ی
ة  ألنهال العام ات طو  لذلك، لم یدافع عنهاتعرضت له ابنته و  االحتقار والدون من طرف أحست 

االة من طرف األسرة میذالتالالمعلم و   ،قف التي تحدث في المدرسةتنسى الموا ال فالحالة .والالم
ثیر و    .مدة عامل ات 

ر  نإ ات الموجودة في الذ طلة القصة  واألبالمعلم الزمیلة و الحالة و  :لدیناالشخص ولكن 
ل الطرق  حاولتالعادة هي الحالة  اه  حث عن مختلفة و اللفت االنت  أما. األنجعانت دائما ت

ة للحالة  أسوءفهما تصرفا  واألبالمعلم  النس   .الحالةمع  لم یتعاطفا ألنهماتصرف 

 تهاعقوو  ،ر هو تعرض الحالة لموقف محرجوالجوهر في هاته الذالموضوع األساسي  إن
اه على العناصر ال إليعن میل شدید  تشفو من طرف المعلم  روهة تثبیت االنت  السخرة التي م



 الفصل اخلامس

ت و  تفسريهاعرض البیا  
 

 

 

171 

بفي  النم الموجود أما. هاتعرضت ل ر هو نم انفعالي بدرجة  ة  ةر یالذ فالتعابیر االنفعال
سي للحالة  وأما .واضحة  طرقة  تلفت أنهااالهتمام الرئ اه  ة و مختلفة، االنت  أنضحت في البدا

سها واألبالتالمیذ سوء تصرف المعلم و حرارة الصیف وسواد الحذاء و  انت ع  . ل الظروف 

ر على الحالة  أما ته الذ ر والمعلم الموجه هو الكره االنفعال األساسي الذ تر للذ
شنفتعیف خلینا، " حیث قالت  ،خاصة حمص ومن یدخل وهو  عد  ،ستفزني و وغاضتني أل

  " من دارنا مدارو حتى موقف عالجاليالحدود وغاضتني 

  ر الخامسةتفسیر   :الذ

ام سنة " ر في أحد أ غداد 5أتذ ة یلقب ب ان یدرسنا أستاذ لغة عر ي أحد ف. إبتدائي 

نت أنا وزهرة ولین ام  قاتي في الشارع قبل الدخول  األ فرأیناه متوجه نحو . المدرسة  إلىوصد

مناداته  ا جدا معنا اسمهالمدرسة قبلنا فبدأنا  ان صع  في الشارع دون أن یدرك من نحن ألنه 

نا. ي القسمف انت لنا حصة معه وقد عرفنا من نحن بل . ظنا منه أنه لن یدر اح  وغدا في الص

و  نا نحن الثالثة من بین المش عضنا و نا من المتمیزات في الدراسة كشك في  .  فیهم رغم أننا 

نا نحن  الضرب و أخذوا نصیبهم  ل من شك فیهم ل ل من . من بینهمفناد أسماء  صعد 

انك أنا من قلت للین. اظللنا في أماكنن أستاذ إال أنا ولین اسمهناد  قي م فهو متحمس . ا

نجدا في ضرب  ذلك .سینسانيلذا أظن أنه  اآلخر نا . ان الحال  نا رغم أننا  ضر ولم 

ة   ..... ". ههههه........أساسیتان في العمل

ر نجد تار ر واضح و في هاته الذ رات األخر خ الذ الذ ه   یدلمما حتى المطلع شب

قول  إذاالحالة  أن ا"بدأت  ي على  فنتوقع أنها" مفي أحد األ   .المدرسةالتي عاشتها في فترة الستح

ر نجد أستاذ و  ةللافي هاته الذ ر حیث  متواجد غة عر ضا في الذ حأ ة  أص شخص
رات الحالة ة في ذ س  ،أساس نفس األستاذ الساب لكن الحالة لدیها اتجاه خاص نحو أساتذة ول
ة ومن المتوقع  ف أنهااللغة العر   .عل ماستقوم 
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ات ال ر تمثلت شخص قتو   في الحالة نفسهاذ ضا من . واألستاذ لینها زهرة و یصد وهم أ
ر  ضا في هاته الذ رهم أ ة هذه المرة فهي أعادت ذ ات األساس هذا األستاذ ن أنالح  .الشخص

ان صعب ولكن الحالة حاولت هي و  ضا  قاتها تعرضه للسخرة ظنا منهأ لن یتعرف نه أ نصد
ر أنها تحاول االنتقام من األستاذ علیهن،  ور في الذ قة  المذ ضا صعب  الذ السا ان أ

درس نفس المادة   . و

ه ناألستاذ ل أناعتقدت الحالة  ة لها أن یتغاضى عنهن  نیدر النس ن   ألنهنومن المم
شفع لهن األمري الدراسة وهذا متمیزات ف تعبر الحالة عن خوفها هي  أنومن المفروض . س

التها ذلك الیو  الخوف الشعور  أنقصتلكن روح الجماعة م وخاصة عندما شك فیهن األستاذ و وزم
قة أل ر السا الذ ن متأكدا منو  ،ة الوحیدةالحالة لم تكن المذنن مقارنة   حتى األستاذ لم 
ر بوضوح  أن، نالح التالمیذ الذین سخروا منه فالحالة الضمیر نحن ظهر في هاته الذ

قاتهاو  ه نوع من التالو  على سلوك سلبي نجتمعا صد   .عب والمراوغةف

أخذوا نصیبهم من العقاب وك فیهم ل مناداة التالمیذ المش  ، من المالح أن قام األستاذ 
ه ال تر ما ألنها "الضرب"الحالة لم تقل عقاب بل قالت   قام وأن األستاذ ،ستدعي العقاب قامت 

قة  في معاقبتها ر السا ر و الذ رت لكن في هاته الذ ة لها  الضرب  ذ النس من  أهون وهو 
ان جارحاالعق انها لین ت من زمیلتها الحالة طلب .لها اب الساب الذ  قاء في م سمعت قد و ال
طلة القصة ولها سلطة أنوهذا دلیل على  ،هاالم قاتها خاصة لین الحالة هي   بیرة على صد

قاتها السخرة من األستاذ فهي أرادت االنتقام من  أند ؤ من المو  الحالة هي من طلبت من صد
ة حققون لها أن مما یدل على الساب  األستاذ اللغة العر انوا  ة للحالة  النس نوع من الجماعة 

ة و  اتالرفاه ث ٕ اهلفت الذات و  ا   .االنت

ا الشخص و  لذلك لم تصعد ،الحظت تحمس األستاذ الزائد في ضرب التالمیذ ن الحالةإ غال
عمل شيء  ا المتحمس والمشغول  طةغال س وانشغال األستاذ  ما ینسى التدقی في األمور ال

الح عدم صعودهن رر مناداتهن مجددا ألنه لم    .واضحا ألنه لم 
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ثیرا ما أنالحظنا  استمرت الجملة لشدة فرح تضع النقا بین الجمل ولكن هنا  الحالة 
ه لهو  ،ن األستاذ نسي فعال أمرهماالحالة أل ع القسم  مالم ینت ثم وضعت النقطة لتبدأ وعاقب جم
ر و ح جملة نجا قتها ضربت من الجن أنهاالحالة في هاته الذ خططت  إن الحالة .هي وصد

قتها و  الفعل وقامت انها فهي  أنقالت لصد قى م الجولة مقابل خسارة  اآلنت ناجحة والفائزة 
ا و  التالمیذ مأما ارامتهحفاظها على أوال  .األستاذ ة، علینا األانت  أنهاثان ة في العمل  أنساس

نا أساسیتا"نضع خ تحت جملة  نا رغم أننا  ضر ة ولم  هنا " .....ههههه........ن في العمل
س لهم عالقة  ألنهاألستاذ  أمام فازتو نفذت من عقاب المعلم  الحالة وترك  األمرضرب من ل

س األستاذ الساب األساسیتان ة ع امها ب األمر، وهذا في العمل ثیرا في ق شجع الحالة  الت س تحا
عدها مجموعة قبلها مجموعة من النقا و عالمة الضحك و الحالة وضعت  .من هذا النوعأخر 

ثیرا أنمن النقا ومما یدل على    .الحالة ظلت تضحك 

سي للحالة هو السخرة من المعلمضالمو  إن خاصة و  المراوغةاستخدام و  ،وع الجوهر والرئ
قاتها فهي ال ما من العقابتخاف  عندما تكون رفقة صد ة الحالة تظهر في نشا و  أن،   أنهانافع

ه هي و  أنعملت بروح الجماعة رغم  قتها سلبي السلوك الذ قامت  " لضمیر نحنا" أن إالصد
قوة هاته المرة  اه ف اانو  فاألصدقاءان حاضرا و شعور الحالة في حققون لها تعزز للفت االنت

الفرح  ر مليء  س  االنتقامهاته الذ الع لم تكتفي الماكر درجة وضعها إشارة الضحك  إلىبل 
الوصول للتمیز النجاح والفوز و  یدل على إحساسهاوهذا  اإلشارة،قولها فق بل عبرت عنها 

ر  رها للذ اء"حیث صرحت عند تذ صح شجاعة ونخدمتهبل شجاعة وذ نت عاقلة   ، ،
ة لها،هو شجاعة المراوغة والتالعب و  نیتضح أحها ر من خالل تص ."لحناه وهو نسانا  النس

ضاو على فعلتها تعاقب  خاطئ في مفهومها للشجاعة فالفتاة لم الحالةمنط  إن قتها  أ حمت صد
معنى الكلمةمن العقاب أ طلة  انت  س و  تحایلت علىو  ،  أسلوب  هاد فالحالة من األستاذ 

یف تقوم  ر األولى تعلمت  ة لذلك اعتبرت نفسها خالل الذ طرقة ذ اه  انت  أنهابلفت االنت
ة في نفس الوقترزنة    . لكن مشاغ

ة  نإ ثیرا الجمل الفعل ةهي تدل على المیل للفعل و و الحالة تستعمل  وحتى تصرف  ،الحر
ة تدل على الاألفعال  ة الحر ض ثرة و  ،السمو وابتغاءللتمیز في السعي  مامها األساسيتاهو تعو
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ارات ال اتیدل على المیل ید تو ع  األمرحتى أفعال و ، فالحالة لدیها شك في قدراتها ،الذات إلث
قي"من خالل قولها لزمیلتها  التي غرضها النهي انك ا ة في  هي عالماتو  "م   . السموالرغ

 ر السادسة تفسیر   :الذ

ام سنة " ل أ ر في  ضرب أدم أن  5خامسة ابتدائي أتذ ان  ا مبرحاأستاذنا  رغم . ضر

ح ال ة إال أنه من شدة الخوف في السنة الخامسة أص اء الطفل في السنوات الماض  یدرك ذ

عد الحدود . رالكثی ستفزني ضرب األستاذ لهذا التلمیذ أل  لدرجة یوما أنه ضرني أنا... ان 

نت أتحدث مع زمیلتي لمة واحدة ال أنا . ذلك ألنني  قیت ساكتة لم أنط  قتي  ینوال لف صد

ضرها هي لمة . فق ضرني أنا. رغم أنه لم  فظللنا نحن االثنین صامتتین ولم نشارك ولو 

س أنا واحدة في الدرس لذلك الیوم ح هو . ظنا منا أنه هو الخاطئ ول حتى جاء المساء وأص

عض األسئلة ألن ة على  طلب منا اإلجا لمنا و و من  ان القسم في قمة الس ت ه حقا 

  ....... ". حین لم نشارك نحن االثنین . والصمت

ر  نإ ر الس سنة في نفسهاته الذ قة أ السنة الخامسة ابتدائي و الذ  أنمن الواضح ا
ص ارة ر الحالة لم تنس ذلك الیوم فهي عبرت  دم آعندما تلتقي بزمیلها خاصة عن ذلك، ح الع

قة، وصفت الحالة  ر السا ور في الذ غداد المذ ان خجول و آ أنواألستاذ  على خجله  أكدتدم 
عد الحدود و  ان له ثیرا وأل ر  أنهاخاص على الحالة لدرجة  تأثیرهذا الطفل  ان یجلس  أینتذ

التحدید   . الض و

ثیرا من طرف األستاذ، إن ان معنف  ا مبرحا رغم  فاألستاذ هذا الطفل  ه عقا  أنعاق
انت تظنالطفل  ي، و اء أن ذ شفع له دائما خاصة  هذ ا  ةاألساتذ أنس لتالمیذ ل میلون ما غال
اء اء ال ،األذ جعل  شدة الخوفوأن التلمیذ من  .حسب رأیها ینفع لكن خجل الطفل مقابل الذ

حثقته تهتز بنفسه   أنالتلمیذ المظلوم و  إطاردم في آالحالة تحاول وضع  إن، یدرك جیدا ال وأص
  . و الظالم وهذا األستاذ غیر عادلاألستاذ ه
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وك في عدالة المعلمالحالة تكره العنف و  أننحن نعلم     نع عانت ترد أن تداف لدیها ش
ة لذلكانت ترد االنتقام منه و و  ،عالتلمیذ ولكن لم تستط   .لكن لم تجد الفرصة المناس

بیرة و  التلمیذ حخطأ في أستاذ األ نإ ان ظالم جداألدرجة  ذلك أخطأ في ح  نه  و
ُ  وأنهاالحالة  ست هي من ت ان فادح و  فهي لن تقبل ذلك،ضرب ل غیر معقول ولكن خطأ األستاذ 
ست  معناه" لدرجة"قالت  ست هي من تعاقب فهي ل قبل الضرب والآل نجد أن ، و یتكلم دم الذ 

ُ  أنهامصدقة لم تكن الحالة  بل تحاول " ينضر"لم تكتفي ب  "ذلك أناضرني "رت فقالت ض
 ُ السبب و . تعود على الحالة" ذلك" أماالغیر معقول،  األمرتصدق هذا لم  هاأنرت و التأكید أنها ض
ة للحالة ال األمرهذا عنه، ف تتحدث تان واضح ومنطقي   .الضربستح  النس

الصمت ملفتة لالن إن ثیرا رغم ردة فعل الحالة  اه  تفضیل بنوع من الالحالة أحست  أنت
الحالة رغم من طرف  قتها مقارنة  عض أنهمااألستاذ لصد ما تحدثتا مع  لة استخدمت الحا أن، 

ثیرا   الرفض التام لسلوك وهوالحالة على الموقف الدفاعي الذ تبنته  مما یدلأسالیب النفي 
انت تحاول  القصور أشعرها مؤلمتعرضت لموقف ف ،وردة فعله األستاذ ٕ و  إرجاعف انتها ا ات م ث

ع مأمامرة أخر  ر  ،الجم قة ففي الذ لكن هاته المرة لم و  ،تعرضت للسخرة ولم تسترد حقها السا
قیت ساكتة و  األمرتتجاهل  تت معها شجعتها و تها في ذلك و ساعدتها زمیلبل  وصیل ت ألجلس

رة لألستاذ  ست  أنهاالف ستعادة ال الصمت المطول هو الحل أسلوب انو  .بل هي فردة آدمل
ار بإشعار  حاجة إلیها في تدرسه، وهذا األستاذاالعت ي أنه    .أسلوب ذ

حث عن عفوهنو  ح األستاذ ی وهي استغلت فرصة  ،في األخیر نجحت خطة الحالة وأص
انت تدرس جیدا ة فالدراسة  ،أنها  النس انت األسلوب الواقي الذ تستعمله لتتفاد العقاب ف

هانت تسعى  عاقبون وهذا ما الممیزون ال أنللحالة  مما یجعل أن  ،صمت في القسمالوهو  إل
ابها واضح اه بدرجة ف .غ بیرة مقارنة الحالة عنصر فعال داخل القسم وممیز فهي ملفتة لالنت

وت و و  ،زمیلتهاب انالس ة تتبناها الحالة في الصمت  ض ة تعو ال حر أمام  عجزحالة شعورها 
وت قمة" .غیرال عبر عن مصطلح ال وهذا" الس ور  متهاهي تسعى إلفالحالة المذ ات ق أنها . ث ف

الو  ها،ضر عید مرة أخر  لكي ال ادرسا قاس األستاذلقنت  ٕ ح القسم صامت ا ص تشارك  حین ال اس
ات طلاألستاذ و  .في اإلجا ح  عض األسئلة و أص ة عن  عبر عن حاجته أنه ب منهم اإلجا
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اه األشخاص الملفت أنقتناع الحالة المما أد  .إلیهن الضرورة األشخاص الذین ین لالنت سو  هم ل
ة ات المطلو السلو   .قومون 

العادة إن ر  طلة الذ رات و  ،الحالة  ع ذ قو الحالة فهو له تأثیر المعلم متواجد في جم
ة الحالة ضا هو التلمیذ الخجول الساكت على حقهآو  ،على تطور ونمو شخص والذ علم  ،دم أ

یف تدافع عن نفسه ر تعلمت  .االحالة   وال األشخاص نوعین نوع ساكت أنفمن خالل هاته الذ
الصمتالظلم و  یرضى نوع الو  ،ن نفسه سلبيیدافع ع ان هذا  إذاخاصة و  ،دافع عن حقه 

الكالم فع .الشخص مهم اه المعلم  الصمت فتلقت افق اقبهاالحالة لفتت انت  هتمام والحرصاالمت 
  .من طرفه

ر هو الظلم والقسوةإ عة الحال تكره الحیث أن  ن جوهر الموضوع في هاته الذ طب حالة 
ر  ،العنفالقسوة و  الذ طة  ضني "حسب قول الحالة هو الغ فاالنفعاالت المرت رهلوآغ  دم 

ان عاقل بزاف و اتو األستاذ  ضرو هذا األ  tellementح ان  فهمها عاقل  حب واحد  ستاذ و
رها. وهي طایرة العنف ارت  ."ذراع یجیني شعور العنف و الزم تقرا ي نتف شعور الحالة 

ة عنف ألنهدم آ والتحسر على ستو  ،ضح ان  س األستاذ    . الترغیبعمل أسلوب الترهیب ول

  :األحالم 3.2.2

ثیرا  األول، نحلمیالحالة قدمت لنا  هو الحلم األكثر تأثیرا علیها، أما الثاني فهو الحلم الذ تكرر 
  .في منامها

 رتفسیر الحلم المؤث:  

بیر" ام أنني قمت من النوم وأنا في فزع  ر في أحد األ نت صغیرة  أتذ من أحد األحالم 
اد اسمهاانت تدرس معي بنت . یومها عها لدرجة أنني  ،ال فكان حلمي أني ضغطت على أصا

نت في شدة الخوف یومها و رأیت عظ ٕ ما منه  قا ره جیدا لى حد هذه الدق   ......"ة أتذ

خاصة  ،لهاالخوف من الموقف الذ حدث  انفعال هذا الحلم هو األساسي في نفعالاال إن
رات .حدوثهانت هي السبب في أنها  ة ف: وقد تكررت في الحلم مختلف عناصر الذ الشخص
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راتالحلم الحاضرة في  ل الذ الت الدراسة في  ما حضرت زم ما . زمیلة في الدراسة، تماما 
ه رتبتها الصغر  نت صغیرة، والتي تعبر عن الدور الذ تلع ارة  ة  ظهرت ع اتها النفس   . في ح

 لنومالحلم الذ یتكرر في ا تفسیر:  

ثرة هو الجر " بیرة فدائما ما أحل. لد حلم یتكرر  سرعات  م نفسي أني أجر و

  ."......المطر ینزل علي و 

ة في الوصول و إن  ة ومحاولة التمیزالجر دلیل على الرغ وهو أسلوب جید في لفت  ،المواك
اه و  السرعة الكبیرةاالنت ل  .خاصة  عد والدته یجد أن  وهي میزة من میزات الطفل األصغر، الذ 

ه أن یجر  أنه البد عل شعر  ل شيء ف قوه في  جر لیلح بهماإلخوة قد س تضمن الحلم. و  و
ع نزول المطر على الحالة وحدها س على الجم افة دالة فالحالة ترد التم ول یز وهذه الرموز 

اه إن .هعل الفرح من خالل  المستخلص هواالنفعال  أمال الطرق و مختلف  أسلوب لفت االنت
ما نحلم روحي نجر "في المقابلة حول شعورها تجاه الحلم  قولها ا المطر د صب عل المطر 

ي صبت علي، ونشوف روحي وحد ة "نفرح نحس المطر تحبني  الشعور التمیز و  تظهر الرغ
ر دخولها . النجاح عوض وهذا الحلم یرت بذ أن الحلم  ان الجو غائما، و المدرسة حیث 

ر    .العناصر التي لم تكتمل في تلك الذ

اننتائج  تفسیر .3.2 ش استب  :منهاج الع

ان منهاج اخالل  من ش و استب اكرة و لع رات ال   لة لدیهاالحا أنوجدنا  ،األحالمتفسیر الذ
بیرة في التمیز  ة  ة فردة من نوعها أنهاو رغ اه الحالة تسعى ل إن ،شخص طرق  خراآللفت انت

ر األولى هذا األسلوبمختلفة و  ة في استخدامها لهذا األسلوب  ،تعلمته من الذ ولكن لم تكن نمط
انت تتفنن في استخداماته وفي المرة التي  اء فهي  ر (تفشل فیها تستعمل أسلوب ال مثال الذ

عة ر األولى تعلمت األسلوب من ) الرا ة ،التلمیذففي الذ ر الثان نجده في مرضها ولفت  أما الذ
ع من خالل  اه الجم ر الثالثة ، و هاضعفانت لتغییر الساعة  نجده في محاولتها في الصعودفي الذ

اه شجاعتها هنا حاولت لفت انت قاتها  عة ر الذوفي ، صد اه المعلم و  الرا رغبتها محاولتها لفت انت
اه  اء المطول للفت انت حاجة للعطف سب عطفهو  األبفي تغییر المدرسة مع ال انت   ،فالحالة 
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ر في و  اه الالذ ام حین زمالءالخامسة لفت انت لكن لم تحظى وسيء و  سلوك مشاغب هاق
طرقة مغایر في العقاب، و  ر السادسة نجد هذا األسلوب تكرر لكن  اه ة حیث قامت بلفت الذ انت

اهه مرة أخر المعلم و  انت من إن الحالة  .أسلوب مغایر فنجحتقام معاقبتها ثم حاولت لفت انت
ر نجدها للمن خالل تعبیرها  ثیراالتكرار  تستعملاو  ،اثیر  ثابرالذ یالنوع  تحاول الشرح ذ

ید و و  ات ألجل التكرارالتو   .ذاتها إث

ة حیث أن ما  ثیرا  أنهاالحالة لدیها خلل على مستو النزعة االجتماع ما تتحدث انت 
طلةمغامراتها و عن نفسها و  راتها تكون هي ال عض األصدقاء ، معظم ذ رها ل  واألموحتى عند ذ

بیرة في  ة  ة فهي لدیها رغ حققون لها نوع من الرفاه لك مثال على ذ( اآلخرنیرعاها  أننجدهم 
ر  لها تسعى لتحقی هدف غائي حتى المغامرات التي قامت و  .)"المعلمة"األولى الذ عید بها 

ةهذا و  ،عن التكافل ار في ظهر مثلما ،یدل على خلل على مستو الشخص فالحالة   MMPI2اخت
ة ة ذهان ففي المقابلة  .التمیزالذات وابتغاء السمو و  إبرازتسعى لتحقی هدف غائي وهو و  ،لدیها بن

ون في "قالت  ما نحاول ن ا د ة العل ر وفي  ."المراتب أعلىوأنا عند حب الرت ثیرا ما  اتالذ
ا  انت تكرر لها تسعى لتحقی الهدف الغائي و  ،"تمیزقمة وممیز و "مصطلحات الرتب العل
  . طرقة ما

راتو الحالة من النم النش  إن س في ذ ثف لألفعال التي  هاانع من خالل االستخدام الم

ة نحو الماضي نظرا ألن فرصها  ض ة التعو اتجاه الحر صرفت أغلبها في زمن الماضي ما یوحي 

اه لب حراز التفوق والتمیزو لوغ هدفها الغائي لفت االنت ٕ ذلك نجد النم و  .انت في الماضي ا

قولونه ألشخاصا خاصةالغیر و  سماعفالحالة تحب  سمعيال ة لها وتكرار ما  النس . لها المهمین 

ر مواقف  ،االنفعالي النم التعبیر نجد و  أسلوب تعبیر فالحالة تتذ شمل  مفصل الطفولة  و

صورة واضحة ة     .التعابیر االنفعال

الضعف الحالة لدیه إن القصور و ة (ا إحساس  ر الثان عةالذ ثرة  حیث) والرا  اآلالمنجد 

ة والجسد و النفس الك"المقابلة دعمتها  وقد .الذاتصورة الهتزاز ت أد التية والش ا انو  عال

طولي  ة المیتةال(ع ضا و  لها خراآلنظرة بالحالة تهتم  أنمما یدل  ،"خلینا منها تعقدني) ح أ
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عةو  .القصور الشعور ر الرا ع زمالئها أ أمامالحالة تعرضت لموقف محرج  في الذ شعرها جم

، هذه هي إحد الكلمات المأثورة عن "الشجاعة هي صحة النفس"إن  .عةلم تكن شجاالنقص و 

ة تقرأدلر ع األمراض النفس ا تعود إلى الخوف والنقص و ، ذلك أن جم داخل الفرد  صدرهامً

  )10ص .1927/2005 .ألفرد دلرأ( .وتتسبب في زعزعة نفسه

ر (المراوغة في و  تحایلتتبنى موقف ال أنحاولت الحالة و  ة اانت و ) 5و 3الذ لحر

ة  ض ةالمنفعة السلوك سلبي و التعو ما یخص أما . ذات ة ف حث فالنزعة االجتماع من نجد الحالة ت

نخالل  ةصدقاء على المنلأل هاتكو ة من ت نجدهاو  ،فعة الذات ة في تحمل المسؤول خلو من الرغ

ة ما"خالل قولها في المقابلة  ة في حد  أنحیث  ،"حتى حاجة نتحمل مسؤول الهروب من المسؤول

اذاته  ا وعقل ة وأحد خصائص األشخاص المضطرین نفس ما  .تعبیر عن نقص النزعة االجتماع

ة لها  أنالحالة اعتبرت  ة التي تتمتع بها مناس ات، الرت فالحالة ألنها تعفیها من تحمل المسؤول

ز حول الذاتلدی   .ها تمر

اه  انت تتفنن في أسالیب لفت االنت ة فالحالة  ة للقوة اإلبداع النس ع أسلوو أما   الم تت

ل مرة انت  حیث اواحد حث عن األفي  ة للو  .بین هاته األسالیب عنجت انت هدف الغائالنس ي 

عدم  حث عن الذلك من جهة األب واألخ،  األسرةداخل الرضا الحالة تحس  لعطف فهي سعت لل

أ وقد .حاجة لالهتمام م األبن صرحت  الي لها بل  ر الوحید رغم ان غیر م أن االبن لم یل للذ

الين  ه ال ی س ال ،ههتمام والد حث عن على احالة التي داومت ع ةل هذا و  ،واالهتمام الرعا

   .للوحدة أكثرتمیل  ا وجعلهاالرضعدم إحساس الحالة لأد 

ة و حالة تر نفسها الإن  حملها  هاناألكثر تمیزا ألاألكثر إنتاج  أفرادتحمل صفات ال 

تدخل  أنهالى مسمى و تراها اسم ع ألنهاثیرا فرح ها ختهي تمیل ألو  .فرح أختهاأسرتها هي و 

ل شيءالفرحة  عدا على الحالة هم األشخاص الذ أما .في  قومون  ال األشخاص األكثر 

ة الذ  اإلخوةسلوك المقارنة بین  أنالحالة على  تتحدث. مجهودات للوصول للمبتغى قتل الرغ
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حسون و في الوصول  تحب التفرد و  ه المقارنةفالحالة تكر  كالفشل لذل جعل أحد اإلخوة التوأم 

  .والتمیز

عض مشاعر الخوف من األصدقاء حیث أن الحالة زة حول  ونجد في أحالم الحالة  متمر

قةالدخول في عالقات من ذاتها فهي تخاف  ونظرته تخاف من ردة فعل المح و  ومطولة، عم

قتین فق مع و  .لها ا صد قتها لذلك لدیها حال مضا قوم  ذلك تنفصل تماما عن الشخص الذ 

متمثل في التالعب والمراوغة  ان دورهم سلبيو  .فق" وران لین"قات الطفولة صد أنهماالعلم 

  .والتحایل

ة للحلم المتكرر فالمطر أما ضح و سقو المطر على الحالة فق یو  ،التمیزعلى دلیل  النس

ة في الوصول ،علیها وهي تجر یتساق الحالة ل اختار أن المطر فالحالة  .والجر دلیل على الرغ

ا تن تكون األولى فهي فهي تسعى جاهدة أل ،التفوق تعاني من صراع التمیز و  حب المراتب العل

حراز اهتمام و لل ٕ اه الناستفوق وا   .لفت انت

ة في و  اآلخرنعالمات الشك في  أما التي ظهرت في  اآلخرنعالقات مع الالسطح

عة ة والثالثة والرا ر الثان رات الحالة وخاصة ذ  مؤشرات المرض الهذائي وضحالتي تو  ،ذ

ار البرانو ضا في نتائج اخت الظن الشك والمراوغة و  أعراضهمن و  ،MMPI2ي والذ ظهر أ

ة لكي تكون  اآلالمذلك و  .منه اآلخرنوسخرة  اآلخرنالسلبي في  ر الثان المتكررة في الذ

ة أ أرادتو  ،ترده من االهتمام وفرت لها ما فاألمدائمة االهتمام  ر الثان ة في الذ ن تكون ضح

ةالر و  عة لكي تستفید من هاته الوضع   .ا

ان  إن اهب مناسال فضاءالالقسم  ة للحالة للفت االنت عزل النس عن  هاوالشخص الذ 

ون  اه  ة للحالةقد محل لفت االنت النس ر الثالثة ف ،تصرف أسوء تصرف  قام األستاذ "في الذ

حققت ذاتها فرح الحالة  أخت أنما . الحالة من فضائها المناسبطرد  ألنه "تصرف أأسو 

ل وأحر  نها في  مة من خالل تم الحالة لل المجاالتزت الق اه أد  إلحراز خر آأسلوب فت االنت
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ات مضطرة حیث قامتالنجاح لتفوق و ا ة  سلو صح " :ما قالت في المقابلةوسلب نت عاقلة 

ر التلمیذ"اإلضافة لنموذج الطفل  ."منخدَّ  ر ففي  ،قدوتها الذ صار "ذ أن تعلمت  األولى الذ

ة أما  اء الطفل أد الهتمام المعلمة، ر الثان مزد من ل األم دفعالحالة مرض  تعلمت أنالذ

ة و وسیلة ناجعة إلحراز الالمرض هو  أناستنتجت الحالة و ا، هالهتمام با ة الرعا حق بعنا ها و

ةنوع ة للفردالمرض النفسي عند أدلر و  .ا من الرفاه النس فالطفل عندما  ،هو أسلوب حامي للذات 

ع أسلوب الفإنه منع من تحقی هدفه في التفوق   .1927/2005.ألفرد أدلر( .الحیلةمراوغة و یت

  )127ص

اكرة و  حوصلة نتائج .3 ات ال ر ة الذ   :DSM5في ضوء MMPI2تقن

اكرة في ضوء  رات ال ة الذ ، سوف نقوم أوال DSM5من أجل تسهیل عرض نتائج تقن

م حوصلة للنقا اكرة بتقد رات ال ة المستخلصة من تحلیلنا وتفسیرنا للذ والتي تقارت  .األساس

ار مینسوتا معها  ة التي اقترحها . MMPI2نتائج اخت ف م المعاییر التصن ا بتقد . DSM5ونقوم ثان

ة التي طرحها  ف اكرة في ضوء المعاییر التصن رات ال عرض نتائج الذ   .DSM5عد ذلك نقوم 

اكرة،  رات ال ة الذ ة لتقن النس ش ومأوال،  ان منهاج الع یلة ن خالل استب المشتمل على تش

رات و األسرة و  عض  األحالمتفسیر الذ   :التي تعاني منها الحالة األعراضنستخلص 

اهإلى التمیز أن الحالة تسعى  - ازات مهما الحصول على أكبر قدر و  للفت االنت من االمت

  .انت العواقب

ع أسلوالحالة أبدعت  - اه ولم تت حث عن  احدوا افي مواقف لفت االنت انت ت  األنجعفهي 

  .بین هاته األسالیب

اتمحاولة  - ید إث ذا اإلكثار منالمراوغة من خالل  أسالیب الذات والتو  إبراز نجاحاتها و

ر نفسها   ."أنا"ذ

ز حول الذات وهو العرض األساسي الذ استخلصناه من  - اكرة ألالتمر رات ال ن الذ

حث عن المنفعة الحالة دائما ما ة ت   .الذات
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ة لذلك فهي تسعى للتفوق  - والحالة تتهرب من الشعور تدني مستو النزعة االجتماع

ة قة و وعدم قدرة الحالة على تك المسؤول مزاج سطحي  ألنهان الصداقات العم  ةانفعالو تتمتع 

عد "حیث قالت في المقابلة   ."العاصفةهدوء 

الضعف و فهي  القصور لد الحالة الشعور ارتفاع مستو  - ة و تشعر  تدني صورة الدون

النفسالذات   .مع عدم الثقة 

ة تتمیز - ض ة التعو ان نش في المجال السلبي و الت النشا ولكن الحر ض  المشاغب عو

 .المعلماالنتقام من و  على األم والمعلم التحایل

راتوهو الغالب  التعبیر و الحالة من النم النش  إن -   .في الذ

اء ا -  .في حالة التعرض لموقف ساخرالدائم والمطول ل

النفس -  .لذلك تستخدم أسالیب المناورة والمراوغة عدم الثقة 

اكرة متمن خالل  إلیهامما سب نجد مختلف النتائج التي توصلنا  رات ال مع  قارةالذ

ارالنتائج  اخت  إن. اها في العنصر الخاص بنتائجهوالتي عرضن ، MMPI2المتوصل إلیها 

ة  شف لنا حالةاة الأسلوب حالتعرف على   واألعراضالكثیر من سمات والدالالت النفس

ة اكرة قامت ر فالذ ،ظهر بوضوح األداتیننتائج التكامل بین إن التقارب و  .المرض ات ال

عز . الطفولة منذ متواترال حالةالن عبتفسیر السلوك الصادر  اكرة ال لكون  وذلك  رات ال  الذ

ن  اة الفرد بل البد لها  ألسلوبتكون معاكسة  أنم ، فلو أن هدف ن تتف معها تماماأح

ر األمور الدالیان یتطلب من فرد" التفوق " رها و فواالستخ اإلذاللعلى  ةن تذ عندما اف سیتذ

اة الفرد  تغیر أسلوب ح راتهیتعدل و  – 108صص  .1931/2005.أدلر ألفرد( .ستتغیر ذ

109 (  

 ص في  : DSM5معاییر التشخ

اكرة هي نتائج  رات ال من أجل التحق من أن النتائج المتوصل إلیها من خالل الذ

ا  ة ومقبولة علم ة التصنیف الدولرتأینا أن نعرضها على أهم وأشهر معاییر اموضوع



 الفصل اخلامس

ت و  تفسريهاعرض البیا  
 

 

 

183 

ة وهو الدلیل اإلحصائي و لألمرا صي ض العقل مقارنة في سنقوم . DSM5التشخ هذا العنصر 

اكرة مع األعراض الواردة في الدلیل  رات ال ص اضطراب الحالة بواسطة الذ نتائج تشخ

 :صي حول هذا االضطرابالتشخ

ة اضطراب  1  : العام  الشخص

ص معاییر   :General Personality Disorder التشخ

اكرة رات ال التي عرضناها في و  ،بناءا على األعراض المتوصل إلیها من خالل الذ

ةقائمة اللألعراض المستنتجة ضمن  األعلى توصلنا إلى أن التصنیف المناسب قارب تت اإلكلین

ا ة الزوران مع ل في  Aضمن المحور DSM5 ة التي وردت في أعراض اضطراب الشخص

ة Aالمجموعة  ات الشخص التاليمن اضطرا   :، وهي 

  : Aالمحور -

ة الخبرة من دائم نمهو  ٍ  ینحرف والذ والسلوك الداخل ل  من متوقع هو عما ملحو ش

تجلى .در الف ثقافة ة المجاالت من )أكثر أو( اثنین في النم هذا و  :التال

 )واألحداث واآلخرن، الذات، وتفسیر إدراك سبل أ( اإلدراك -1

ةا - 2 ة مالئمة ومد وتغیر، وشدة، نطاق، أ ( لوجدان ة االستجا  )العاطف

ة العالقات في األداء - 3  .الشخص

طرة - 4   .االندفاعات على الس

ات من A المجموعة - ة اضطرا   :الشخص

ة اضطراب 1.  Paranoid Personality Disorder (F60.0): الزوراني الشخص
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A -  اب ة، سوء من أساس على دوافعهم تُفسر حیث اآلخرن في شامل وشك ارت  یبتد الن

اب هذا اكر لبلوغا منذ االرت تبد ال اقات، من العدید في و ه ستدل ما الس  أو( أرعة عل

 :ةالتالاألعراض  من )أكثر

 .یخدعونه أو ألذا بها یلحقون  أو اآلخرن أن في اف، أساسٍ  دون  شبهات، -1

ّغ غیر الخوف سبب اآلخرن في الوثوق  یتردد -2  ستستخدم المعلومات أن من المسو

ل  .ضده خبیث ش

ة وتهدیدات إهانات البرئة األحداث أو المالحظات من ستن -3 ّ  .خف

ات أو اإلهانات عن صفح الو  ةمتواصل صورة غائنضال حمل -4  .تتقارااالح أو األذ

ة سرع وهو لآلخرن ظاهرة تكون  ال سمعته أو شخصه على هجمات ستشعر -5  االستجا

ام أو الغضب   )243-242ص ص  .2014. الحماد أنور ( .مضاد بهجوم الق

ة،  ة الزوران اد للشخص ة التي  األعراض أننالح من خالل هذا الجدول الع األساس

اكرة للحالة هي رات ال ة استخلصناها من الذ ة الزوران   :نفسها للشخص

ة نجد في ال -1 ر الثان  فاألم ایخدعونه أو األذ ابه یلحقون  أنهم اآلخرن في شبهاتذ

الحالة والمعلم أواألقارب    .وآلموهالحقوا األذ 

شدة ألعالما -2 ز حول الذات ظهرت  یهددون  ألنهم اآلخرنن الحالة تخاف الوثوق ت التمر

عرقلون وصولها للتمیز والقمة   ذاتها و

رهت األستاذتحمل الضغائن الحالة  -3 عة عندما  ر الرا  ،تحب االنتقام وهذا واضح في الذ

ة،و  األمتنسى األلم الذ حققته لها  ومازالت ال ر الثان ر الخامسة  األقارب في الذ وفي الذ

ةعندما  ر السادسة عندما انتقمت و  ،انتقمت من أستاذ اللغة العر ضر دمآلالذ ان  ه عندما 

 أو اإلهانات عن صفحت ال أ(  متواصلة صورة الضغائن حملت ذ بدون سبب فالحالةاألستا

ات  )... االحتقارات أو األذ
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ة  ةسرع يوه لآلخرن ظاهرة تكون  الو  اسمعته أو اشخصه على هجماتب ستشعرت -4 االستجا

ام أو الغضب ر  .مضاد بهجوم الق ة و  وهذا ظهر في الذ عة ولكن لم تالثان ستجب بهجوم بل الرا

اء مطول دائم ر السادسة في و  ،ب تجاه  قامت بردة فعلأظهرت الحالة غضبها من األستاذ و الذ

  .وقامت بهجوم مضاد عن طر الصمت األستاذ وغضبت

ننا أن ن  م اكرة لمن خالل ما سب  رات ال ص ستنتج أن الذ نتنا من تشخ لحالة قد م

اكرة إلى نتائج متقارة  راتها ال ل ذ االضطراب النفسي الذ تعاني منه الحالة، حیث توصلنا بتأو

ار  انت النتائج . MMPI2مع اخت ة ومتوافقةما  لمعاییر التي وضعها الدلیل مع ا مستجی

صي الخامس  ة  حثبت نجاأوهذا ما . DSM5التشخ رات التقن ص اضطراب الذ اكرة في تشخ

 .هذه الحالة
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 ة     :الحالة الثان

انات الحال: أوال  :ةب

ة - انات الشخص   :الب

  .رةصا :االسم

  .نةس 26 :السن

  .أنثى :الجنس

مي   .جامعي :المستو التعل

ة   .عزاء :الحالة االجتماع

انات ال - ةاألب   :سر

اة :األم   .على قید الح

  .2007توفي  :األب

ور خوة الذ ِ   .ثالثة :عدد اإل

  .ستة :عدد اإلخوة اإلناث

ة الد الزمن ة الم عة :رت   . السا

  .جید :المستو االقتصاد

م الحالة -   :تقد

البیت، عزاء، سنة 26الحالة صارة فتاة تبلغ من العمر  ة ماكثة  ش في أسرة  جامع تع

ة ونة من تسعة أفراد ورتبتها  نوو ة التاسعة،م تعاني الحالة . 2007والدها في  توفي الزمن

ة المختلفة على رأسها الخوف والقل النفسي مجهول السبب والذ تفاقم  عض األعراض النفس
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ل نفسي حساسها الدائم ،عد تعرضها لمش ٕ ات  وا عض نو ش  الخوف من الموت فهي تع
اضو ضغ من  تعاني أنهاوأقرت  ،عب في حاالت موت أحد األقاربالر   ارتفعفي القلب و  انق

رة زازل عدخاصة  س ما أنها2016سنة ل الذ حدث في  عد  وفاةعاشت  ،  شخص قرب 

حدث لها وسبب هاته  .زادت حدة الخوف من الموت ذلك حث عن تفسیر لما  انت ت فالحالة  

  .األعراض

ا ة: ثان انات نفس   :ب

ار النفسي  .1 ة  -MMPI-2نتائج االخت   ": صارة"للحالة الثان
ار النفسي  1.1  :-MMPI-2عرض نتائج اإلخت

Si   Ma  Sc  Pt  Pa  MF  Pd  Hy  D   Hs  K   F  L   ؟    

29  15   26  21  16  29  22  33  26  14  15  13  5   9  NB   

/   3  15  15  /   /   6  /   /   8  15  /  /  /  V. A   

29   18   41  36  16  29  28  33  26  22  15  /   /   /   NBc  

50  48  59  62  72  57   61  74  60  45  51  65  51  /   NT 

ار  03جدول رقم  ة MMPI2یوضح نتائج التحلیل الكمي الخت   للحالة الثان

ةتفسیر مقای: أوال   :"صارة " س الصدق للحالة الثان

اس  شیر إلى أن الحا) 11<؟ ( وهي 9تحصلت الحالة على الدرجة ): ؟(المق انت هو ما  لة 

ة   .لدیها صدق الصحة النفس

اس الكذب  ارة تحصلت الحالة  :Lمق ة مع شیر إلى ) 64< ت( 51على درجة تائ وهو ما 
 ، قدر متوس ة صادقة وأداء مناسب  اس عما تشیر الدرجة المنخفضة للحالة صفحة نفس لى مق

األخطاء الصغیرةلى قدرتها لالإالكذب  ان المفحوص  .، وقدرتها على التواصل الجیدعتراف  رما 

الغ في تقدیر سوء  ة األحداثی ة السلب ات   .الح
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اس التكرار ةتحصل: Fمق ارة تائ ما یدل على خلل م )65- 50=ت( 65 ت الحالة على درجة مع
عض الجوانب  ة العمل، الصح(في  اة االجتماع اضطراب ذهاني .)لخإ...ة، الح ة   أو واإلصا

  .عصاب شدید

ح اس التصح ة  : Kمق ارة تائ شیر إلى ) 59–40=ت( 51تحصلت الحالة على درجة مع مما 

  .تكیف جید

ا ة نتائج: ثان س اإلكلین   :المقای

مثلث العصاب .1 ة الخاصة  س اإلكلین   :نتائج المقای

اس توهم المرض 1.1 ارة : مق ة مع ما ) 59 - 40=ت( إذن 45تحصلت الحالة على درجة تائ

 .المتوس ضمن األداء العاد و ى أن الحالة شیر إل

اس االكتئاب 2.1 ارة للحالة بـ قدرت الدرجة ا: مق ة المع  إلىتشیر و ) 69 -60=ت( 60لتائ
الغ فیها والحا ارجة لالمتثال واستعمال مقاومة م اة اذلك قل وعدم الرضو  اإلن  إجماال .عن الح

  .اكتئاب متوسذات و  ةقلقو  ةمنسحمفحوصة 

ا 3.1 اس الهستیر ة: مق ارة   تحصلت الحالة على درجة تائ  إلىتشیر ) 79- 60= ت( 74مع

ة م ٕ و  .مشاكل في النوم عأعراض جسد ار و ا اب و ضعف ن صار حول األس األعراض است
ز حو عدم النضج النفسي و مصدرها و  خفقان القلب  .ل الذاتتمر ة  او السومات مع تعدد الش

  . الرأس وأوجاع

مثلث الذهان نتائج .2 ة الخاصة  س اإلكلین  :المقای

ا 1.2 ارانو اس ال ةتحصلت : مق ارة تائ  إلىتشیر ) 70>ت( 72 الحالة على درجة مع

االضطراب الهذائياحتمال ة  ة و  ،ة اإلصا ة عال   .بانسحاغضب و وحساس

اس الفصام 2.2 ارة  :مق ة مع أداء  إلىتشیر ) 59–40=ت( 59تحصلت الحالة على درجة تائ

 . عاد ضمن المتوس
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اس الهوس الخفیف 3.2 ار : مق ة مع أداء ) 59–40= ت( 48ة تحصلت الحالة على درجة تائ

 .عاد

ة نتائج .3 الت السلو المش ة الخاصة  س اإلكلین  :المقای

اتي 1.3 و اس االنحراف الس ارة  :مق ة مع ) 75–60=ت( 61تحصلت الحالة على درجة تائ

 .أسرةمشاكل غضب وعدم تعاون و  إلىوتشیر الدرجة 

ورة و  2.3 اس الذ ار تحصلت ال :األنوثةمق ة مع تشیر ) 58–40=ت( 57حالة على درجة تائ

 . أداء عاد ضمن المتوس إلى

اس االنطواء االجتماعي 3.3 ارة تحصلت الحالة على در  :مق ة مع ) 59-40=ت( 50جة تائ

   .أداء عاد

اث تفسیر. 4 االس ارة تحصلت ا: ین ة مع على  تدل ) 74–60=ت( 62لحالة على درجة تائ
ة قل متوس الشدة و  ة احتمال س لیل الذات و  فتقاراو واب الذنب و الشعالثقة  الرفض ور  الشعور 

  .االجتماعي

اسین: لثاثا   : االعتماد على أعلى مق

ة أنمن خالل ما توصلنا له نجد  ا لدیهما أعلى درجة تائ ارة   الهستیرا والبرانو مع

ا و ) 74= ت(فللهستیرا    ) .72=ت(البرانو

ة تجاه  أنمما یدل على  ة العا فرادأالحالة لدیها عدائ الت جسد س ومش ئلة وقل 

ةو  ذلك نرجس  .الحالة غیر متعاونة و

ارتفسیر نتائج  2.1   :-MMPI-2النفسي  االخت

ار المنمن خالل  س على سوتا المتعدد األوجه تطبی اخت عض المقای الحالة وجدنا 

ا بنسب ودرجات متقارة ارانو اس الهستیرا وال ا  74فالهستیرا بدرجة  ،مرتفعة وخاصة مق ارانو وال

ة أن مما یدل  .72بدرجة  ة ونرجس الت جسد الحالة لدیها قل وغیر متعاونة وتعاني من مش
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ة في لفت اه و  ورغ ز االنت ذلك  حولتمر ة الذات والحاجة للعطف من المح و ة عصاب بن

  .بدرجة أولى

اس التكرار ة لمق النس عض الجوانب متفع فهو مر  أما  العمل، (ما یدل على خلل في 
ة  اة االجتماع االضطراب  إلیهاهذا یدعم النتیجة المتوصل و ) الخ...الصحة، الح ة الحالة  إصا

ة مع مشاعر عدم الرض أن الحالة ما .الذهاني أو عصاب شدید ة عال القل و  الدیها مزاج

عأحمد . (سلوك ذهانيتشوش في الذهن و و    )11ص.ب س . الشا

ة عموما أعلىخذ أ: المثلث العصابي ة أ هذا یوضح .الدرجات التائ الت نفس ن الحالة لدیها مش
اس ، وقل والخوف المتعدد وخاصة مع امن صراع داخليتعاني  وأنها رتفاع واضح في مق

اس االكتئاب یدل على الهستیرا و  ة  أنخلل واضح في مق الحالة لدیها نزوع واستعداد لإلصا

ةا ة عصاب  .ضطراب نفسي أ لدیها بن

بیر في الهستیرا یدل علىوجود ارتفاإن  ة وم ع   .النومشاكل في أعراض ومشاكل جسد

اس  ارمع استعمال اإلالحاجة لالمتثال و درجته تدل على وجود مقاومة و  االكتئابومق ووجود  .ن

اة اعدم الرضقل و    . اكتئاب متوسذات و  ةوقلق ةومنسح .عن الح

ا وحدها المرتفعة مما یدل على و  أننجد  :ذهانيلمثلث الا ارانو ة وغضب ال ة عال جود حساس

ة ب و اسحناو  اضطراب هذائياحتمال ة    .اإلصا

ةا الت السلو المش شیر  أننجد : لمثلث الخاص  اتي  و اس االنحراف الس غضب  إلىمق

 .ون ومشاكل أسرةعدم تعاو 

اا اثین س لتدل ع: لس واب ة وجود قل و الذات و یلى احتمال ة واالفتقار للثقة  الذنب ل الشعور 

 .ذلك الرفض االجتماعيو 

  ار مینسوتا المتعدد األوجه حوصلة نتائج   : MMPI2اخت

انات    :استخلصنا مجموعة من المؤشرات وهيالمعروضة أعاله والنتائج بناء على الب
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اس  - ان له ارتفاع مق اس  ما سجل .الهستیراوهو یخص :  أعلىالمثلث العصابي  ا مق ارانو ال
ة من درجة الهستیرا ة وقر ة تفسرانهاتین النتیجتین . درجة عال ة ذهان  .اب شدیدعص أو ببن

  :تحمل مجموعة من السمات والتي تظهر في

ة األحداثتقدیر  سوء - ة السلب ات  .الح

اة عمل، صحة(خلل على مستو جوانب  - ة، ح   .)اجتماع

الغ فیها في الحاجة لالمتثالمقاوم -  .ة م

ة -  .عدم النضج ووجود أعراض سومات

و  - ة وافتقار اقل و س لیل الذات والثقة لب الرفض  اآلخرنلثقة  الذنب مع الشعور  والشعور 

 .االجتماعي

ة  - ة وغیر متعاونأفراد العائلة وقل و  تجاهعدائ الت جسد  .ةنرجسو  ةمش

  .وتالعبيشخص مخادع  -
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اكرةنتا  .2 ات ال ر ة الذ   :ئج تطبی تقن

اكرة یتطلب جمع  رات ال ل النفسي المنهجي للذ ما بینناه في الفصل المنهجي، فإن التأو

ة  فحص عدة جوانب من شخصیتها والظروف الموضوع انات حول الحالة،  بیر من الب قدر 

طة بها ة المح ش. والذات ان منهاج الع  . وهذا الفحص یتم عن طر المقابلة واستب

انات من . 1.2 ةالمقابلة مع الحالة الب   :ثان

عةإن الحالة    ا واألخیرة األسرةداخل في التسلسل الوالد  هي السا في  أ الوسطى زمن

ة  .البنات ة بهذه الرت ارة أنها معج صرح الع ما   ."نحس روحي مدللة":مدللة فقالت ألنهاعبرت 
عض صفاتها توضح فیها  رت الحالة  ة بذاتها و  أنهاذ ة لها معج النس ة  اختارت الصفات المثال

ة"من خالل قولها  اد ة ف، قلیلة الخطأ، مسؤولةق ، لد ، میزتني ماما على خاوتيري الدا، مثال

ة ة قو ة انت. "شخص ست مشاغ ة األكثر أنهامتمیزة في الدراسة و  انت ،هادئة ول  ،إنتاج
عة و  س  المط أعمال الشغب ع قها أختهاتقوم  خت ذات األو  األسرةواألخ األخیر في  ،التي تس

عة فهم  ة الرا   .األسرةن داخل مشاغبیالالرت

انت في الحالة طفولتها  لخصت انت أنها  حقه الو مسالمة سعیدة حیث  إن  .اتطالب 

انت تحب اللعب،  رتالحالة  نت الفتاة العاقلة " :ي لعبت فیها مع أقرائها فقالتاكن التاألم وذ

ثیرا حقها وسعیدة ودائما ألعب ولم أضرب ف تطالب التي ال لعب في الشارع ومع أي صغر 

ن مع   .  "اللعب في وس المنزل الكبیرهم و بنات عمي والس

اأظهرت  ن طفولتها أصرحت و  .اللعبالمتعة و ها ملیئة نألفترة الطفولة التي عاشتها  إعجا

شه، من الوقت الحالي  أفضل المتعة و  حیثالذ تع اة فقدت اإلحساس  ة في الح  ألنهاالرغ

ثیرة و  لش أ حاجة عدت نحس روحي خا": نها فقدت من تحبهم فقالتأتعرضت لمواقف  سرة 

زة الزم تروح یر غیر c’est pour ça، عز   ." والمتعة لاألمفقدت إحساس منطقي و  عاد تف

قتها هي األقرب اتفهمها لها و  وصرحت الحالة أن أختها التي س ولكن في الطفولة  .حال
انت س حیث  ل شيء فقالت أفضلن الحالة شدیدة الغیرة من الحالة أل الع ثیرا وفي   :منها 
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ي تمشطلنا شعرنا تغییر عالجال " ا و  أنایف نحسها تغییر مني حتى  حتى خیر منها في لقرا

ن ر  أما ."في الز عدهاالذ عید عن الح الذ أتى   ال احال لكنو  ،تقارب السنالة رغم فهو 
اتهاتعطی ة في ح عدا األ فاإلخوةلذلك . هم أهم ور  اإلخوةعموما هم كثر   .صغر منهااألالذ

رت األختو  ة ذلك ذ ة و  ألنها ةالثالث ذات الرت ال تفهم الحالة  تحب المساعدة وال التحسها غیر م

بیرة حنان نحیها متفهمش:"فقالت ش عالقة أ نوذرار لخر. ومتحسیهاش  صغر مني معند

اسرب س صفات الحالة هؤالء ."یهم    . سرعة االنفعال صفاتهم ع

ار :ثالث إلىتنقسم تراها  األسرةأما التحالفات داخل  حلف الو  ،حلف البنات األرعة الك

ورو  ،وأختهاالثاني هي  قها متم أختها أناعتبرت و  .حلف الذ  هاتساعد وأنهانة من اللعب التي تس

لي وتحامي ":مقتدرة فقالت شجاعة و فهي ین بغمن األطفال المشاها ما تحمیودائ تعرف تلعب وتور

حة و  انت قب نا صغار وهي  ي     ."سهاأتسلك ر علي 

ر الخامس والذ اعتبرته  األسرةن الحالة تحب اللعب مع شخصین فق في أما  الذ

ات  ،ومسؤول األسرةداخل  األبلعب دور مثالي وحنون و  ل متطل عد  األسرةحاول أن یوفر 

ذ .األبوفاة  عغیر منحاو نه عادل ألك صرحت و  حب الجم قهاز بل    .، واألخت التي تس

رت الحالة صفات أبیها فاعتبرته       ة فقالتنه حاول أذ ة أبنائه على المثال ان حنون " :تر

ح و  حب یخرجهم وفي نفس الوقت قب ة  ار أحسن تر عامل خواتاتي لك ان    topمنظم و

قا صورة طب األصل من  أنتر  ."ومسؤول على خوتو ور سا  فهو له نفس األباألخ المذ

عد وفاة و  األب صفات الدرجة األولى فقالت األبخاصة  ح هو المسؤول  عطیلنا :"أص نحسو 

ا و  ا ة لتفضیل  أما ."نطلبوهاوفرلنا أ حاجة لحنانة نتاع   ألختالواضح الصرح و  األبالنس
عة و  ة الرا انوا المفضلین لد  ،ذلك الطفل األخیرالحالة ذات الرت ر األموهذا  ،األبفهم 

اشر وواضح و أوضحته الحالة  ان م لهذا  اإلخوةرفض لذلك خالل تصرفات األب  صرح مننه 

ان  االتفضیل  مدهالهم و :"فقالت اعدم الرضنوع من الغیرة و ب مصحو هي تاني أ حاجة یجیبها 

املتحبو بزا ثر منا  حبوش" :وقالت" ف    ."غیروا م
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رها لأما        ك نصائح عاقلة متفحنونة و ":قالت صفات أمها في ذ همة ومسؤولة تحاول تعط

عیدةو  ه ت الحالة أنو  ،"توعي لبنات على حاجة  لشخص وا .مثلهانصوحة  ألنهافي صفاتها  األمش
عدا عن  قا  األماألكثر  ورة سا ه والدها المذ عة لقول  ألنهاهي الفتاة التي تش عنیدة وغیر مط

ة للشخص المفضل لد  .أمها ان رد الحالة  األمالنس ي نمرض نشف ماما تقولي راكي  .أنا"ف و

فة متقدرلهاش و  ش روحكضع فة انت ألنهاعلى الحالة واضح  األمخوف  إن ."متعب  األمف ،نح

ضامنها  اإلخوةتخاف علیها مما أد لغیرة    .أ

الم  األب أنو  ،انا متوافقین اأنهمجیدة و العالقة بین الوالدین تراها  أما ار  عین االعت أخذ 

ه تحس الحالة و  ،ان ممیز األسر فعموما الجو  .قلیلة جدابینهما ت جاراالشانت و . األم ف

  .الراحة

ة ما تم مالحظته عن الحالةالمقابلة دوننا خالل و  ن أن تكون ذات داللة نفس م  :من عناصر 

  وت ا ون في حوارتحب الس  .لمطول وخاصة عندما ن

 ة دائما و ل ة تشاؤم ثیرااألمما تتوقع دیها نظرة غیب ة   .في حدیثها وحتى نظراتها ور السلب

  ار موت أحدهمتخاف عندما یرن هاتفها فهي دائما تنتظر األخ  .السیئة المتعلقة 

 أو تتهرب من الموضوع تحب التكلم عن أفراد أسرتها بتاتا الحظت أنها ال. 

 األمالممیزة في أسرتها عند  أنهاتمدح نفسها وخاصة  ثیرا ما. 

  طيء والهادهادئة  إنسانة أنها إظهارتحاول المها ال  . من خالل 

 اء لدی بیرة في ال ة   .وعیونها دامعةها دائما رغ

 ة الحادة المستمرر الحزن اظهإ المها واالنفعال  .في 
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شنتائج .2.2 ان منهاج الع       :استب

یلة  1.2.2 ةو  األسرةتش الد النفس ة الم   :رت

انتاالحالة  ة  ش لثان لكن تغیر الوضع الجدة و و  األعمامممتدة وس  أسرةوس  تع
ح ش داخل توأص ونة من والدین تع ة م خوة أسرة نوو ٕ انتوف األبلكن و  ،وا  13سنها  ي عندما 

ةالكبر و  األختبین  زمنيالفارق ال .رو ذثالث ة بنات و تسعدد إخوتها  .سنة هو والثالثة  الثان

عة وین و  ،عام عة السا بین أما، هو عامین الخامساألخ  األخت الرا هو ف) الحالة(دسة والسا

  .والحالة هي الصغر في البنات .عام

ة في المنزل مسؤولة و  أنهاة التي تتمتع بها و الرت إعجابهاعلى  أكدتن الحالة إ  ألنهاالمثال

عام بإخوتهاقلیلة الخطأ مقارنة  قها  ذلك  ،وخاصة األخت التي تس  إخوتهاتمیزها عن  األم نأو

ةو  ثیرا و التي ت أختها ماأ .ألنها رزنة تحملها المسؤول ة  انت مشاغ عام  قها  نها تغار من أس

ثیرا رغم  عهم ال األسرة أفرادن أالحالة  س  جم یف"میزون بینهم حتى في المال یف  سونا    ."یل

طف انت الأولتها أشادت الحالة  حقها و  نها   مفهي ل ،انت سعیدة بذلك أنهاتطالب 

شفي صغرها انت  أنها حیثثیرا تحب اللعب  .ثیرا األمتضرب من طرف  فراد أوس  تع

حقها و  اة العاقلة التي النت الفت"العائلة الممتدة  سعیدة ودائما ألعب ولم أضرب في تطالب 

ثیرا  ن معهم و لعب في الشأصغر    ."اللعب في وس المنزل الكبیرارع ومع بنات عمي والس

ان  أب إن        اان مرو  .تهمیفهو من قام بتر إخوتهثیرا حتى على  احنونو  مسؤوالالحالة 

عا ألوالده اجید ة حاجات أوالدهو  ،جم مجهوداته لتلب عد و  .قوم  حفاته و ر الك أص  ربیاألخ الذ

حاول  )الخامس( الوالد  أنهو من  ع ما خوتهإلن یوفر في أون    .طلبوه جم

عة لأل هانألانت منحازة للحالة  األم أما تحب  ال هالكن ،األم أوامرل  طبتو  ،مانت مط

ثیرة المرض ن الحالة إ .البنات إخوتهاس ع األمتسمع لنصائح  وأنها .األمالمظاهر والتصنع 

غارون  اإلخوةان و ، األمتهتم بها لذلك  ان تفضیلها "لهذا السبب لحالة من اثیرا ما  غیروا ماما 

  ."واضح
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 سر المناخ األ: 

اقبل وفاة ا ة للحالة وخاصة  اوممیز  االمناخ األسر هادئن ألب،  انا متالنس فقین أن الوالدین 

االطمئنان ش الحالة وس أسرة ممتدة واعتبرت أن الجو السائد  .مما أد لشعور الحالة  انت تع

انت تحب اللعب مع األقراء أوالد عمها وعماتها    .ان جید، ألن الحالة 

انبین اإلخوة األسر  جوال أما حیث تر  .ظاهر ومعبر عنه لد الحالة ا، وهوتنافس ف
غ ان اآلخرون  عض أبنائه و فضل  سببرون مناأن األب  ة ل .األب اتتصرف هم  النس لحالة و

أ جهد لذلكتانت تع انت ، بر نفسها أنها المفضلة عند األم فهي ال تقوم  ألن الحالة هزلة و
ان واضح ،مقارنة بإخوتهادائما مرضة لذلك اهتمت بها األم  فالحالة   .وصرحت أن تفضیل األم 

انة عند لدیها  ان یجلب لها غیرة األخت األصغر منها .األم بدون تكَّلف أو جهدم ضا     .وهذا أ

ة ل قها  األسرةلتحالفات داخل النس متمیزة  ألنهاانت الحالة تتحالف مع األخت التي تس

لي و تعرف تلعب " :في اللعب فقالت نا صغار و تحامي علوتور ي  حة و ي  انت قب تسلك هي 

عض اإلخوةأما  ."راسها ار مع  عضو  ،الك ور الصغار مع  انت تلعب مع  أنهاالحالة  أقرت. الذ
قها  ست متمیزة في  ألنهار من الحالة ااألخت تغ ألنثیرة التشاجر معها  وأنهااألخت التي تس ل

الحالة رارس الحالة و  أدواتهاانت تحب  الحالةو  .الدراسة  رارسها لذلك تقوم األخت بتمز 

  .تعلم مد حبها للدراسة ألنها

 ة م األسر   :الق

مة األسرة التي تشدد علیها  التي  األسرةالحالة هي الوحیدة داخل  .هي الدراسة األسرةالق

انت إذ ، واصلت دراستها في الجامعة مة لذلك  مةتسعى لتحقی و تبنت الحالة هذه الق حراز ق ٕ  ا

  . تحب الفتاة المتعلمة والمحترمة والمحتشمة ألنها األمخاصة عند الوالدین، 

ة هي الطاعة مة أخر ذات أهم انت لد األم ق رت . ما  أمرالحالة وذ  أنها تمیزت 

ه اإلخوة وهو  قم    . محبتهامما أكسبها  األملنصائح  االمتثالمختلف لم 
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اكرة .2.2.2 ات ال ر   :الذ

 ر األولى تفسیر ر  أقدم( الذ  : )ذ

نا نلعبو في دار جدّ درت فرني أحمر "  م نهار  ر عد رحنا ) verni(نت مع  في ظفار وم

امل مجمولین انو دارهم ودارنا  امل  للبیت  یتغداو وقلهم شوفو صارة واش دارت عادو 

و اعها هزني  ضح قولولو خرج علیها في ص ضاء وقلهم أنا ندّ صارة على خاو نا أو "طر ب

  ."نقولو حطني حطني

ة لها الحالة عتسترجا النس ر مهمة   ،ألن الحالة تحب اللعب في المنزل العائلي الكبیر ذ

ة مهمة لد الحالة إن انت رم شخص انت تحب  أنمما یدل  ،تلعب معه ثیرا ما حیث  الحالة 
الراحة و  فهذاالعائلة الكبیرة  أفراد تجمع سو  .معهم اناألمشعرها  والجوهر في  يالموضوع الرئ

ر  ر هو شعور الخوف من السقو آخرفي  نجدهالذ حملها خافت  ،الذ رم  عدما قام  فالحالة 

انت ال وأصرتمن السقو  . سقطها أنفهي تخاف من تث في من حملها  على النزول فهي 

ن  انت مح  أنهاومن المم الخجل خاصة عندما  قول ند صارة  أنظارشعرت  رم  ع و الجم

ضاو  حملها أ   .قام 

ر  إن الذ ر  خرآظهر في والذ  الخوف من السقوشمل  االنفعال العام المرت   الذ

ر قالت الحب" وعندما سألنا الحالة عن شعورها تجاه الذ   ."نفرح نحس 

صر و من الحالة إن  شمل المالح و النم ال انت مح الذ   أنظارالملحو فهي 

انت تالح ردة فعل  ع و ر نجد  إلىعند العودة ، و اآلخرنالجم انت تحب  أنمطلع الذ الحالة 

اه  رم و حیث  .اآلخرنلفت انت طالء انت تلعب مع  ار  أظافرهالم تواصل اللعب وقامت  الك
اه، األحمرن اللون أنحن نعلم و  .اللون األحمر رم ثم ذهب وهو لون ملفت لالنت ت الحالة مع 

ع  اه الجم اشرة للفت انت بیرة و  أنهام حت  طالء أص ض األظافرجمیلة  رت الحالة اللون األب ، ذ

ر عندما  ضا في الذ صارة  أنرم  أصرأ ضاء على  ألنهایتزوج  میزها  األمروهذا  اآلخرنب

ع بتصرح من عنأ رمضا عن الجم ثیرةأل ألعلىنحو افرفعها  د  ولكن  ،ن لدیها ممیزات 

طالئها  إعجابن أما . السقو النزول خوفا منأصرت على  ع  د من حماس زا لألظافرالجم
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ع أمام وجرأتهرم  رم  للفت الحالة وصلت .لتمیزعن ا فحملها تعبیرا ،الجم ع خاصة  اه الجم انت

محبته  هوفازت  ٕعجا   .كثرأ وا

اه وتننستنج أن الحالة استخدمت أسلوب التال ردة فعل  ظرتعب فهي تقوم بلفت االنت
ست المسؤولةو  ،المالحظین أنها ل ادرة في انت لكنها في المقابل و  .في األخیر تتهرب و م

ة اه نجحأما  .األولى الخطوات التالعب اه قربها  األنه ،ن أسلوب لفت االنت م قا حیثلفتت انت

ع و أمام ا حملهمساعدتها و  اهالجم ضا في لفت االنت   .نجحت أ

 ةا تفسیر ر الثان   :لذ

م(وقت لي زاد خوه انت " ر نت نلعب معاه هو ) أخ  ان في عمر ثالث سنوات  الي  ت

قولوليرة هجیرة و واختو لكبی ا و ا ورجل عد هزوني من ید ا  یدوحوا انو  نلوحوك نلوحوك م ب

ي ونقول ماما ) یرموني(اش یلوحوني  الخوف ون نت میتة  هم وأنا  من طاب ثاني من بلو

  ".ماما

ة للترتیب الزمني هذه النس ر األولى  رات، حیث أ الذ ة في ترتیب الذ  نولكن الثان

ر  ر لها وقع خاص على وجدان ال مطلع الذ عمر الحالة ثالث سنوات هاته الذ  .حالةمحدد 

رات الحالة فهي  أن ناحظوال ة مهمة في ذ ة على التوالي لرم شخص رهتلمرة الثان  الحالةف. ذ

ضا رم أ ر  انت تلعب مع  انت  أنهاوهذا دلیل  في الذ انت تحب اللعب معه ولكن هذه المرة 

  .سنا كبر منهأهجیرة وهي  أخته ومع معه

ة تتعرض  رمرفع للذلك للمرة الثان الرمي في هاته و  .من طرف  المرة تعرضت للتهدید 
مشاعرها لذن الطاب الثاني و ن یرموا الحالة مأمن طرفهم  الخوف  أحستلك انوا یلعبون 

رم    .وأختهالشدید من 

اء و  عنه المعبرصرح و الجوهر هو الخوف الالموضوع األساسي و  إن  ومناداةالصراخ ال

ر ز  إن .األم  .قرب الناسأضها للخطر من طرف الحالة وتعر رعت إحساس الخوف لد هاته الذ
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انت من ال صر المالح هاته المرة و الحالة  ت ان ألنهاالصراخ  إالردة فعل  ألم تقم نوع ال

   .ا علیهاتحالفحیث  ختهأهجیرة رم و  والسببفي موقف ضعف 

الصغر والضعف وعدم القدرة  وعبرتنفسها  الحالة توصف  مواجهتهم على عن إحساسها 

انت صغیرةمنها سنا و  أكثرو  أقو نهم أل دلیل على  "نلوحوك نلوحوك"واستعمالها للتكرار  .هي 

ف الحالة مما زاد من  ا"ها استعداد لرمی علىانوا  أنهمحیث  رعبهامحاولة تخو ن إ ."یدوحوا ب
ورة ات المذ طل لدینا الشخص الذین  األقارب من الرعبالفزع و التي عاشت القصة و  ةالحالة وهي 

ر هو جد في االنم المتوا أما .الخوف ها تشعرو غرسوا عقدة النقص لد الحالة وجعل لذ

الصراخ  تر انفعال الخوف الذ عب تجسد فياالنفعالي  اءو عنه    .األم ومناداة ال

سؤال الحالة عن  ر قالت  انفعالهاوعندما قمنا  رم  "تكرهني هجیرة"تجاه الذ ر  ولم تذ

أنهاتماما  ن له دخل و أتحاول تبرر الموقف له و  و  .ما حدثهي المسؤولة عن  أخته أننه لم 
الخوف الشدیدأنالح أن الحالة و  ه اشتد في هاته الخوف و هذا  أنو  حست  الغ ف اء الم ال

شدة وتناد  فصارتا برمیها قومس ها اعتقدت أنهماألنالمرحلة  اء شدیدو  األمتصرخ  ي    .ت

 ر الثالثة   :تفسیر الذ

ة  8 وأنا في عمر " تة قلب س انت فجأة  زة علي موتها  انت عز سنوات توفات عمتي و

ي جا  نا راقدین في اللیل و و ي خبر موتها  ي نضت في لیل نسمع غیر في ال انش  الضوء م

ا وظلمة   "ولع

ر ا ، ففي هاته السنة حدثت فاجعة سنوات نياثم بتحدید سنها نطلقت الحالة في سردها للذ

ان موتها مفاجئ عل غیر متوقع أ لم تكن مرضة بل توفیت ى الحالة حیث توفیت عمة الحالة و

ة لذلك  تة قلب خبر وقت الذ زاد في الموضوع حدة هو  راألمو  ،ر مفاجئ على الحالةاألم أتىس

ام وتلك الل أنوفاتها حیث  انوا ن ةالحالة وعائلتها  انت العتمة طاغ ن هناك ضوء و ، یلة لم 

اء والصراخ و فاتواس ان مصاحب للعتمةاقت الحالة على ال حیث إجتمعا علیها  لظلمة أ الموت 

  .المهما مخیف
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ات إن ر هي الحالة و  الشخص سي  ،العمة التي توفیتالمسرودة في الذ أما الموضوع الرئ
رات التي تحتو على الموت  أن أدلر وحسب. العتمةالمفاجئ والمصاحب للظالم و  الموت هو الذ

نشطة في  أولم تكن الحالة نافعة  .مثل هذه الظروف أمام إخفاق أوخوف  أوتدل على تقهقر 

ر  انها  لم تتحركو ة جامدبل  الذ فعندما استفاقت على الصراخ لم تستطع . نتیجة الصدمةمن م

ة أ شيء یز علىالظهور الظالم مما أد  إال رؤ ت أو  ،حدث لكي تفهم ما السمع تر ن أدر

  .توفیتالعمة العززة 

ر هو الخوف من الموت فعندما سألنا الإ حالة عن ن االنفعال األساسي في هاته الذ

ر قالت ي" :شعورها تجاه الذ اللیل ظالم فالحالة رطت الموت  ،"صدمةحزن شدید و . خفت. ن
ة ، والعتمة اء و ان الظالم حالك والعتمة طاغ  أدلرفحسب . خالصرامع الموت المفاجئ وال

ل استخدام الخوف  ش ل عام من أولئك الذین  ش رات هم  سردون هذه الذ األشخاص الذین 

شالنس   )266ص.1929/1944.ألفرد أدلر( .ة لهم عامال هاما في منهاج الع

ر  رات المخاطر أن یذ ْ  .الشخص موتا حدث في عهد طفولتهومن أنواع ذ رأوا شخصا  إن
ا جدامفاجئة أو موت میتة سرعة  قد یدخلون في اكتئاب وحداد وقد . حدث ذلك في نفوسهم أثرا قو

فاح  یدخلون ال شغلون أنفسهم على الدوام  عد ذلك في الموت و حصرون عنایتهم  ، لكنهم 
صورة ما  .، أ الخوف من التعرض لخطر)82ص.1929/1944.ألفرد أدلر( .المرض والموت 

ر نجد  اء واحالة قامت من النوم على الصراخ و ن الأفي هاته الذ عا لخبر  لظالم الموجودال ت
  .زرع في نفسیتها الخوف الشدیدمما  الموت

 عة ر الرا   :تفسیر الذ

نت نعقب في ا 13نا في عمر أو "  ا و ا ض في سنة مات  ام وهو مر طار لسیز السب

طار غاضني لي رحت وشفتو في  ردار هذاك الوقت ونهاالن یوم وحالة مدهورة في عشر  سب

ا مش راح ی ا ي رجعوحسیت  ي روحت لدار متغدیتش وقعدت ن حة   انت مش مل ، حالتو 

نا راقدین و على حالتو و وماما قدامي  ي نضت نلقى دار فیها الغاشي، ونهار لي مات  و
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ي  ي  يت ا ولحد اآل قعدت ن متني جارتنا وقعدت تصبر ف الي صو ح رة ماما ن مارحتش من 

ي وناس تصبر فیها   . وهي ت

نت هازة و  حتاجوهم و ید إختي في ألد ونهار الجنازة نتاعو رحت نشر في سرافت 

اك هذا  ا عد عطاني إلي مات قتلو إقالي مول الحانوت  سوسات قالسي ه قالي ري یرحمو وم

ي عدت خارجة قالي  ة هذاك الوقت أو ا من صدر خلعت وخفت لمز مس ف مني  رواحي ح

ي ومن هذاك نهار بو  صونالو ح   "رهتو وتمنیت نقتلو ولحدّ الیوم نتمنى نسبُّو رطابلو راح 

ر بتحدید سنها  انت تبلغ من العمرأانطلقت الحالة في سردها للذ سنة ذلك العام  13نها 

ضا فاجعة على الحالة ون  فالتحدید الدقی للحالة للعمر له مدلول نفسي خاصة عندما ،ان أ

امتحان  تان أنهاو  األبالعام بوفاة  تفهي حدد مهم، متعل بوفاة شخص  ،الثالثي األخیرتمر 

فترة مرض األبان  .مهمةفترة  يوه ضا  مر أ فالحالة من الواضح  توفي، ثم ةفي تلك الفترة 
عبرت الحالة عن مد تألمها  .أوال ثم حرقة وفاته األبلم تفرح بنجاحها بل تألمت لمرض  أنها

ة  ي على حالته لدرجة  األبعند رؤ قیت ت اء ئالم تأكل شی أنهافي تلك الحالة و   .من شدة ال

ر  م هاته الذ ننا تقس وتعبیر الحالة عن  األبثالث أجزاء الجزء األول هو مرض  إلىم

انت نائمة وعندما استفاقت وجدت  األبوالجزء الثاني هو وفاة  ،هعل تألمها ي  األمفالحالة  ت

مواساتها وهذا ما الناس والجیرانوحولها  اه لفت قومون  الحالة تعرضت لموقف  إن. الحالة انت

ه  انت نائمة وجاء خبر الوفاة شب قة فهي  ر السا الجیران و  األموجدت الناس و  عندما قامتفللذ

النوم و  ون لذلك رطت الحالة الموت  عضهمی اء مع  ن الحالة الجزء الثالث فهو مهم أل أما .ال
شعائع حیث تعرضت التعرضت لموقف سيء من طرف  یوم وفاة  جنسي تحرشاستغالل و  أل

الض   .والدها 

ورة نجد  إن ات المذ طلةالشخص ائع األمو  األبو  الحالة هي ال ذلك ال لهم . والجیران و

ر  ر هوو  .ان لهم دور فعال في الذ ة و  األبوفاة  الموضوع الجوهر لهاته الذ فقدان الحما

ه إال ساعات قلیلة عن وفاتهستغالل یوم وفاة والدها الذ لم تملالمع تعرضها  ، عبرت ر عل

ر  الذ طة  صة شعور خاو  االنفعالي انت من النم التعبیر  حیثالحالة عن االنفعاالت المرت
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ر  اء الخوف الطاغي في الذ ان له مدلول خاص األمو  الحالة و ع عنها  على  وتخفیف الجم
صر المالح أ .الحالة لهاحیث الحظت ما النم الغالب هو النم ال والحظت مواساة  األحداث 

   .الناس لألم

ة والخوف من االستغالل فقدان السند و األساسي للحالة هو ن االهتمام إ فالحالة الحما

ة عن انفعالها تجاه ما سألنا الحالة دفعن ،تعرضت لموقف خطیر مع موت الوالد وفقدانها للحما

ر قالت حسیت روحي  إنساننا تعرضت لتحرش وتخسر أحسیت ماما قعدت وحدها و ": الذ

ا ا ي مات    " استغلني وخاصة 

ر  اه والنم الهستیر  الحالة ظهرتومن خالل هاته الذ ة من بنم ملفت لالنت ، بدا
ائها وحزنها الشدید  اهلفت لخالل  ة التمظهر  انت ع وأثرت فیهم وهذا ما أثار في الحالة رغ الجم

  .األمالحزن وتقلید 

 ر الخامسة   :تفسیر الذ

حاولو " ر وأنا صغیرة مرتین وهوما  ان نهار ونتذ ي  ّ عني ولد عم ا  ا ستغلوني مرة من ولد عم 

ا حماد صغیر مني وقعد ی في صیف دیتلو خو عد طلقني قصلو في شعرو ح ه وم ا ل لض ف

ان دایر. وخفت أنا انت من جارنا  ة رحتلو نشر في طابلة و  ومرة  ع فیها أدوات مدرس ب

مني ثاني و  ة ح رسي األدوات المدرس عد وحطني في حجرو و هو قاعد في  ه وم ا ل لض ف

صح فهمت جاست لي دارهالي نت صغیرة  رهو    " .طلقني روحت وهذاك نهار عدت ن

ر نجد     مها على  في هاته الذ اشرة في ح  أكثرتعرضت لالستغالل  أنهاالحالة انطلقت م

ر  تدل التي عض المؤشرات وأعطت  ةانت صغیر  أنهاقالت و من مرة ولكنها لم تحدد تارخ الذ

قة  أكثرالحالة تعرفت على االستغالل  أنمن المالح و  ذلك،على  ر السا  األبوفاة  معفي الذ

رت مواقف االستغالل االستغالل  أن أشارتالمقابلة  أثناءلكن و  إلیهاالتي تعرضت  األخر  وتذ

   .ان األكثر ألما األبولكن وقت وفاة  ،مؤلم
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ر لدینا  رتهما في نف ألنهالهما نفس المدلول النفسي لد الحالة  جزئینفي هاته الذ س تذ

أ من قرب العائلة  أبیهاستغلت الحالة من ابن عم أُ ، ففي األولى الموضوعالوقت فهما لهما نفس 

انت اعتبرته ابن عمها أندرجة  إلى ة إ .همن طرفة الضح ف المسؤول ان لدیها الشعور  ن الحالة 

ادرة التي تقو ) حالقة شعره(الصغیر للحالقة  أخیها أخذتحیث  انت تحتاج فالم م بها الحالة 

ران و للدعم و  س االعتداء و الش قة لیوم .مجددا التحرش الجنسيل ة مطا  الذ  وهذه الوضع

ة للتحرش الجنسي تعرضت انوهو یوم  ف عائلتها وذهبت ت تحاول أن تساعد وفاة أبیها ألنها 

س االعتداء لشراء ما یلزمهم ه مساندة ول انت في موقف تحتاج ف   .فهي 

ر  إن ه اقعد یلض ف"قالت حیث  تعرضت له ذالتحرش ال ت سلوكالحالة ذ هذه  ."ل

ة للحالة عبرت عن االستغالل  النس لمة  تحمل ألنهاالجملة  تعبر " ایلض ف"الكثیر من المعاني 

رم،  .الضغ واأللمعن الشدة و  ر األولى عندما حملها  ة مشابهة ألحداث الذ وهاته الحر

رم وهجیرة ة عندما حملها اإلخوة  ه الخطر والخوفوالثان    .، ووجه الش

ضا من شخص  أنالجزء الثاني نجد  أما الحالة تعرضت لالستغالل والتحرش الجنسي أ

هالحالة ذهبت  أنحیث  قرب وهو الجار ة إل رت و  ،لغرض شراء األدوات المدرس هنا الحالة ذ

ر عبرت أمن الجزء الساب و  أكثرتفاصیل    .ضا عن مشاعر الكره له في الذ

ر نالح  اةا أنمن خالل مطلع الذ فالحالة انطلقت  ،لحالة عبرت عن وجهة نظرها للح

انت أنها انت في المراهقة مع وفاة الو  ،صغیرة تعرضت لالستغالل مرتین عندما  مرة الثالثة 

قولها ف .األب ر تدور حول فال ."خفت أنا"االنفعال هو الخوف فالحالة صرحت عن خوفها  ذ

ضا ظهرت  .المح القربالتحرش الجنسي الذ تعرضت له من طرف موضوع االستغالل و  وأ

ر النم  أما، و صرحت بها لألشخاص الذین استغلوهامشاعر الكره التي  ة في الذ األنما الغال

رات صر المالح الذ ظهر في جل الذ   .ال
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الخوف  إن النقص تجاه الطرف  عبر عنشعور الحالة  نظرتها  من خالل اآلخرإحساس 

طین لألقارب انت صغیرةألحاولون استغاللها  في أنهم والمح حدث  ،نها  ان  ولكن فهمت ماذا 

لما ن تسعى للتكافلأتحاول  ال لذلكتتعرض لالستغالل  حیث أنهامن حولها  ، وتتوقع األذ 

ان غالب  إن .حاولت التعاون  ر واضح فالخوف  . ضت لالستغاللتعر  ألنهامضمون هاته الذ

اة اف    .لحالة مبني على الخوفأسلوب ح

ضا نجد    ر أ ع نفس األسلوب أفي هاته الذ  ألنهاوهو التالعب  ،في المواقفن الحالة تت

أماهرة في هذا األسلوب التصنعي فهي تعرض نفسها دائما للخطر غیر  ا ،المه ة لها ولكن  لنس

   .أن الظروف هي من تخلقه

 ر السادسة تفسیر   :الذ

اتي، وفي "  ما العادة نقرا مع صحا اح  نت نقرا سنة الثالثة متوس رحت ص في جانفي 

ا وقالي اب نتاع المتوسطة جاني طفل ه قالي" صالح مات : "قرا معا " صالح مات: " قتلو وش

عد قتلو عاود ق قلي في لغز، وم ي شغل  قرا معانا ماتحسیت ألول مرة  . الي قتلك صالح لي 

انت الصدمة مصدقتش ض وثم  ان مر ه، قالي  وقتاش مات قالي نهار  ، قتلوقتلو واش ب

ان األ ي عدلنا  وأناللمتوسطة حد دخلت السبت وحنا هذاك نهار  مصدومة ومش مصدقة، و

ي عل ح ان أستاذ من أساتذتنا  اه نتحو العلم  يالصف  ي وأنا ن ح ، في ه وعلى أخالقو هو 

ة العلم  هذاك نهار عمر وال يدرت تح اك نغني في النشید ون نا حصة وحدة ما ه ، قر

ي دخلنا دخلونا ه  وخرجنا رحنا لدار الطفل الي مات و اشرة ل انت أول حطینو في بیت و  نوام

همرة  ي خرجت  ، حطیتنشوف میت مقدرتش نه ونسلم عل ستها و غیر إید على جبهتو و

همن عندو  ات عل نت أكثر وحدة  شدة  ه و یت  یت لماما عل عد روحت للدار وح أنا ، وم

حتو في ید قات حتى ر ي و ادر وحط، منسیتهاش طول دن   " .یناها فوق الصبورةرنالو 

ر نجد    ص ،الحالة لم تنس ذلك الیومفن التارخ محدد بدقة أفي هاته الذ ح ر عبرت 
ارة  قیت راسخة ا،لم تنساه أنهاالع یومها  الحالة بدأت، لها وقع نفسي خاصفي ذاكرة الحالة و  و
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ة للمدرسة  والحدث الغیر الجزء األساسي  أنایدل  وهذا) ،(ثم وضعت الحالة فاصلت العادة ذاه
ر األ .المدرسة لىإمتوقع بدأ فالحالة لم تدخل  اه حیث فهي تتذ طرقة ملفتة لالنت حداث 

اب نتاع المتوسطة جاني طفلو ":قالت جعلتها تظن  فاجعةالالصدمة التي تلقتها و أن ما  ."في ال
قول لها لغزأن  المرة وأصرت على  أنهاسب قولها فح ،الطفل  ه ولم تصدقه  مزح أقامت بتكذی نه 

ر الحوار الذ دار بینها و نهأما  ،معها شف النم الحوار أ النم ین الطفل ا تتذ وهذا 

الفعل و اللفظي فالحالة من النوع ا س  الكالم فق ول قة األمهذا لمعبر  رات السا ر موجود في الذ

ضا ررت الحالة مصطلحاتأ  بیرالها تع "مش مصدقة" و"مصدومة"و" مصدقتش"و"الصدمة" ، و
ان صغیر السن ن الطفل الذ توفي الصدمة التي لم تستطع تحملها الحالة ألو  مفاجأةالتدل على 

قاو  مرضه مس األشخاص المقرین لها من ن الحالة تعرضت لموت مجموعة من أما  ،لم تعلم 

بیرة  األسرةو  األهل انت    .خاصة أن زمیلها صغیر في السن لذلك الصدمة 

ة أخالقهانت  الذ توفي الطفل أنمن المالح  نى على أخالقه أثالمعلم  حتى ،عال

ه وتریته الحسنةو  ت ف ،أد ثیراثیرا الحالة عبرت عن حزنها و غیر أن الحالة لم تكتفي . وتأثرت 
ى ذلك  اء والحزن فق بل اجتهدت أن تكون أكبر شخص  عني أنها سعت للفت ال الیوم، مما 

طین موازاةً مع حزنها اه المح ما حدث لها . انت وهذا من المفروض أن یجلب لها المواساة والدعم 

  .وألمها في جنازة أبیها

قهممن المدرسة وتوجهوا خرج التالمیذ   اشرة للمیت فدخلوا لمنزل صد انت الصدمة و  .م

م  فهي لذلك خوف الحالة ظهرأول مرة تر فیها شخص میت  ألنهااألولى للحالة  لم تستطع التسل

ه قي تأثت نفسها ووضعت یدها على جبهته وقبلتهالكن تحدو  ،عل قها الذ ، و ر الحالة على صد

قیت رائحته في یدها حیث توفي  ت ألمها و وعندما سألنا الحالة عن االنفعال  .بداأولم تنساه ح

قي راسخا ن وعاقل تعبت بز ان زمیلي و " :قالت ،الذ  ه غاضني رز صغیر  نوأل اف ومرضت عل

مرض سرطان الحنجرةو    ."مات 

ر  ات المتواجدة في الذ ذلك طل هو الشخص الذ توفي و ال لدیناالشخص الحالة و

الخبر الذ لعب دور أساسي  المتوفيالشخص الذ أثر في الحالة هو  أما ،الصدی الذ أتى 
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ه الجسد ولكن حضوره المعنو أعمرغم  ا ة للموضوع األساسي  .غ النس طر على و س الذ 
ة مؤلمة وصادمة ل حالةوجدان ال ات س ألول مرة الموت عاشت موقف حیث  ،هاتعل بخبرة ح ول

أنهلو  ح  اكن تأثرت  ش خبرة الموت فألم الفقدان ظهر وتكرر لد الحالة لذلك أص أول مرة تع

  . ف من الفشل واإلخفاق من المواقفلدیها الخو 

الحزن الشدید إ قها المتوفي فارت ذلك  ة صد انت واضحة لذهابها لرؤ ن مساهمة الحالة 

اء الحرقة لنم ما اأ ،الحالةظهر لد  الخوف من الموت والمیت أنما  ،عد الصدمة وانتهى ب

صر  ظاهرال ة لالهتمام األساسي لد الحالة هو موت شخصا في عهد و .هو النم ال النس

سرعة و  فاألطفالطفولتها  ُ عندما یرون شخصا توفي  ة لهم فجأة  النس بیرا و حدث ذلك فاجعة  ألما 

ا   .ووقع نفسي وأثرا قو

ر ن    تبدفالحالة المأساو  يالتمسرحمؤشرات األسلوب ستدل على من خالل هاته الذ
ة الحادة تجاه المواقف نوع من ا اء الشدید الملفالنفعال اه مع ال اء الهستیر  وهوت لالنت ال

  .الحزن الشدیدو  والتصنعي

  :حالماأل .3.2.2

  .الحلم المؤثر وهو حلم مطول، والحلم المتكرر وهو قصیر :الحالة لدیها منامان

 تفسیر الحلم المؤثر:  

مة في دار جد " نو من قبلشفت روحي في بیتنا القد نا نس ن  ي مع و ختي أ، نح

ا حماد عد جا خو ه قالي   قالي دار أمینة ماتووم ، دار أمینة ماتو طاحت علیهم الدارقتلو وش

طو و  امل لوس الدار نع الصتو وعدت نقول واش أخرجنا  نا حسیتها راهي صح قلبي طار من 

عد عدت نقول في ق يراح ندیر نقول غیر ر  اح ري لبيیرحمها، وم  .عالش یخلع فینا على ص

لنا قاعدین في الحوش نتاع د عد  ماتو والد دار ناصر قعدلو غیر  مر جد قالي خالي راهاوم

نت نخط  فاه  یلهم  اش نخطبو لخوها ل أناالصغیر وقعدت نح مات وقلت ماما یخي ي وأمینة 
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ي سمعت قلت ماال أنا قلتلكم صح  راهو قلبي مقبوض وفي هذاك لمنام  ح نلح وراهم  این را

 ."ینساوني نورمال راهم

قة ومن خالل هذا الحلم نجد أن الحالة متعلقة     رات السا البیت الكبیر وهو نظرا للذ ثیرا 

ثیرة  ،بیت الجد رات  ان له وقع خو  ،عنهلدیها ذ اص على الحالة فمطلع الحلم یوضح ذلك الم

ضا و . نها عاشت وس أسرة ممتدةأ ر أمن المالح أ انون غائبین إنها أول مرة تذ خوتها الذین 

رته اكرة ولكن ذ رات ال استثناء م في األفي الذ ه سرعا في إخوها حماد حیث أشارت أحالم  ل

رات إحد الذ أنالحظنا و  ،الذ ثیرا  أنهذا الحلم شبیها   ر السادسة حیث هناك من أخبرها 

قتها ماتو أهل و في الحلم توفي  اشخص را لذلك  أنها ما .لهم اصد احا م انت سمعت الخبر ص

بیرة   .ضرات القلبشدة تزاید قلبها طار من  أنخرجت للصراخ وعبرت  ها أنهاردة فعلو الصدمة 

قي حي بناالن أو  ،وتأكید الخبر من طرف الخال ع ماتو و  في العائلة الصغیر فق من  ن ، إاالجم

قتها  صد انت متعلقة  االحالة  عد لذلك تخاف و  ن تموت والأنت لدیهم مخططات لم ینجزوها 

ه تنجز ما ثیرا من  هيو  .تحلم  حتى ها و زمیلذلك ن األقارب من حولها و ألن تموت أتخاف 

قتها ماتو  ضا عرضة للموت ولف ،اصد ت أن الصغار أ ر السادسة أدر ار من خالل الذ س الك

ثیرا  .هذا موت الغفلةفحتى الغیر المرض فق بل  أخذ المرضال الموت و  .فق هذا الحلم أثر 

ة الحالة لدرجة  حت الحالة  "راهو قلبي مقبوض وقلت ماما یخي قلتلكم" :قالت أنهاعلى نفس أص

ضة القلب تتوقع أنه س ق روهلما تحس  ه في مالحظتنا أثناء  حدث م وهذا ما تمت االشارة إل

ثیرا  .حول فزعها وتشاؤمها حین یرن هاتفها المقابلة فدها فالحالة تخاف من الموت  خاصة أنه 

ه ف انتها واالهتمام الذ تحظى  ون علیها م اتهم من فورا  هاسینسونو إذا ماتت سی شون ح ع و

ع الذین ماتو جد ما حدث مع الجم   .من قبل اید 

صر المالح إ نها على أا ر تعبی "شفت روحي" حلمقالت في مطلع ال ن الحالة من النم ال

ي وتصرخ  ة هيدائمالردة فعلها و  ،األفعال تقوم الو  ،عاشت موقف وهي تالح فق الصدمة وت

ة لالنأ. "اش راح ندیر نقول غیر ري یرحمهاوعدت نقول و "حیث قالت  النس فعال الكامن هو ما 
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ل الخوف من الموت لدرجة الخوف من الموت و  اء فالحالة تعاني من مش نه ظهر في أالحزن وال

قي  ثیرا على وجدان الحالةحلمها و ة و  .مؤثرا  عند الحالة تجاه الحلم في النوم و  النفعالالنس

قا قالت الحالة  خ وقعدت في نفس اإلحساس "االست في المنام  يإلنضت قلبي مقبوض و

الي ونضت رحت لماما قلتلها   " القران عليَّ  أقرا وعییت نقرا القران ومراحتش من 

ن الحالة تر أل" ینساوني راهم" ن نضع خ تحت جملةعلینا أ هذا الحلم والجانب المهم في

حدث  لكن الو  ،انتهىه و مصیر ن المیت لقي أ ة لها تعتبر  حولهیر ما  النس لذلك  أسوء المواقف هاف

اهن تمو أخافت من  اه و أل ،ت وتفقد قدرتها على لفت االنت  إالعلى الحالة ن المیت هو الملفت لالنت

ار أسلوب ال اه   الهستیر اء الشدید و اخت   .والتمسرح اآلخرنلجذب انت

 تفسیر الحلم الذ یتكرر في النوم:  

عني نت" مة  ما نشوف في روحي في دار خالتي هي دار قد ما نشوف اع طیند ، د

ي شغل هوما راهم ما حایرة روحي فیها  ي نوض د ما نشوف  مازالو ساكنین فیها و عالش د

ك الدار   ".فیها هذ

" نشوف في روحي" صر في قولهامن النم الن الحالة أن مطلع الحلم یوضح فعال إ  
ان حتى في الحلم الو  ان المعتاد آمتكرر تر الحالة نفسها في م ه خر غیر الم ثیرا الذهاب إل

ة انها والذهاب لمنزل الخالة و في الحلم جد االستغراب ن، لها النس ننا . الخوفمن تغییر م م فما 

صة في هذا الحلم  ة في تجمع العائل أنتلخ ة مرة أخر فهي تحن لبیت الجدة  الحالة لدیها رغ

  .ومشاعر الطفولة المعاشة

ة النفع قا في الحلم قالت النوم و  ال الحالة تجاه الحلم فيالنس یجیني شعور "عند االست

ما نروح عندهم نت د ة على مشاعر الحالة فهي  إن" الحیرة صح قبل  اد ة في التحرر  الرغ

ش حالة الخوف النفسي المتعدد    .تع
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شاتفسیر نتائج  .3.2 ان منهاج الع  :ستب

ات مختلفة ید النم الحالة من ن أ لتعرض الحالة للتحرش مرات عدیدة وفي وضع

ة رغم  خر،ثیر للجنس اآلتسغرائي الماإل التهرب لتترك المسرح طلة أنهاثم تقوم   تتر هاولكن .ال

ستغلونستغل خرناآل ه ون ها و ر أ نوع من المقاومة أو  الموقف الذ تتواجد ف حیث لم تذ

 .أو التعبیر عن االنزعاج خالل الموقفاالعتراض 

ان م اكرة و ن خالل استب رات ال ش وتفسیر الذ ةالمقابلة و  األحالممنهاج الع اد وجدنا  ،الع

قاء تخاف  هيالوحدة ف الشعورو  خوف متعدد المصادر الحالة لدیها أن لوحدها لذلك تحب من ال
ر ف ة،سر األ للَّمةا اكرة األولى و في الذ ةات ال الممتدة ظهرت بوضوح  األسرة أننجد  واألحالم الثان

ن وس و عفرغبتها الكبیرة في ال في في الذات و تعاني من عدم الثقة ، و واضح الكبیرة األسرةدة للس

النفس فحسب علم النفس الفرد  ،اآلخرن صورة مخففة من القل  عبر عن نفسه فيعدم الثقة 

ِ الذ  ّ ع من نه م التجنب جم ة  هر و عشن أو  لالتواص أش أنه مختلف عن یجالدون حس  عله 

ففي . )233ص  .1927/2005 .ألفرد أدلر( بهم ةثقال نمو  همه من التواصل معمنعو  اآلخرن
ر  طر ان ملمفاجئ الموت اموضوع ف من تحبهم، ن تفقدأ مناكرة ظهر خوف الحالة ال اتالذ  اس

رات   ألنها األبعند وفاة هذا الخوف قد تفاقم و  .منأالالتشعر الحالة مما جعل على الذ

انت صغیرةلالتعرضت  ثیرا عندما  رضت عت األبیوم وفاة  ففي. في نفسیتها أثر مما ستغالل 

ذلك  األبلموقفین وفاة  ة و و لموقف التحرش الجنسي من طرف  التعرض ثم ،اناألمفقدان الحما

انت تتوقع منه العطف جار  ائع الذ  استغل ذلك  أنهغیر  ،ضعفحزن و موقف  في ألنهاها ال

ان من الجارحین لها لدرجة  عة  أدلرفحسب  .منهم االنتقانها ترد أالضعف و ه الطب تا في 
شرة ات  أن ال اة  أیبدالطفل الذ یدخل عالم الصعو ات الح الما مفي وضع متطل  خطرشعره 

عدم أفي  ه نحو التعوض عن شعوره  فشل في سع عند تعرضه  خاصةان و األمنه سوف 

ة لفشلهلالستغالل م ه نظرة تشاؤم ح من ما یولد لد ات شخصیته وضوحا هو كثر ممیز أ، وتص

الخوف الفردو ، شعوره   يسعالو ألحصول على المساعدة ل إلى السعيالخائف  ؤد هذا الصراع 

اه   .)269–268ص ص.1927/2005.ألفرد أدلر( لجذب االنت
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حملها ألنهاالخوف من السقو  شعور ن الحالة تعاني منأما  س لدیها ثقة في من  -  ل
ةا ر الثان شمل الصراخ و لذلك تتبنى الن - لذ اء و و  األممناداة م االنفعالي الذ  تدافع  لكن الال

ة الحر ع أدلر أفحسب " عن نفسها  ستط ن یتهرب من األوضاع عن طر استخدام أن الطفل 

حتميالخوف فهو یجر   تستعملاو  .)267ص.1927/2005.ألفرد أدلر( "أخرشخص  ل

اه اآل بهدفاالنفعالي  سلوباأل ر األولى في ما اتضح ،خرلفت انت ة و  .الذ لكن لم تكن نمط

اه قربها ومحاولة أ في استخدامها لهذا األسلوب فهي هرادت لفت انت ذلك  تحققعندما و  إعجا

ع  اه جم ضاحونج األسرة األفراداتسعت الرقعة في لفت انت  عندمار األمتطور  ثم .ت في ذلك أ
رم  هو تخاف من السقو  ألنها الصراخ انفعلتحملها  س لدیها ثقة ف ر  نإ .ل تارخ الذ

قة ثانالمسرودة  ر األولىا هو في الحق ر  نأصغر سنا مانت الحالة ألن  أقدم من الذ الذ

ة تعرضت الحالة للتهدید من طرف  .األولى ر الثان رم بین منقارها و أفي الذ  أنحاولوا هم 

ون نادت أمها مما تكَّ و  ت وصرختالضعف و الخوف و  أحستي فالحالة یرموها من الطاب الثان

الحالةإرادوا أنهم من ألشعور الالأ في رم خافت من السقو عندما حملها  لذلك ،لحاق األذ 
ر األولى  ان یرد تمییزها الذ ظهاررغم أنه  ٕ ه وا عأمام ضاء جمیلة و  أنهاها ل إعجا ، رغم الجم

ضاء بل أقل سمرة من أفراد أسرتها ست ب قة ل   .أنها في الحق

رات ن الحالة من اإ ع الذ صر ففي جم صر هذا ظهر لنا  واألحالملنم ال النم ال
ة والمشاهدةنوع من األشخالحالة ا، فو الملحوأالمالح  الرؤ إن حاسة  ،ص ال یهتم سو 

نز ثمین حقا صر  ح عصابال ص ن أن  م ل ا عندما یختبئ خ، لكن نشاطها  لفه الفرد ضد 
رغب فيالنشاطات األخر  ع طوال الیوم شهیته للنظر ، و ش ص .1929/1944.ألفرد أدلر( أن 

ضا النمو  .)80 اكرة و  الحوار في الذظهر أ ن الحالة من أحالم مما یثبت تى األحرات ال
اء الشدید فق دون تحرك ساكنالنم ال الصراخ وال  ال حیث أنها خامل حیث تدافع عن نفسها 

أ رد الخطر أمامفعل  تقوم  ي ضد من تشعر    .حر
رات الحالة و الملفت لمن المالح و  ضا في ذ اه أ اب التام  األحالمالنت   .واإلخوة لألسرةالغ

ثیرة اللعب معأوحتى في المقابلة قالت  ربنات العم ول نها  نت الفتاة ":حیث قالت اإلخوة م تذ
حقها و  العاقلة التي ال ثیر تطالب  لعب في الشارع أا سعیدة ودائما ألعب ولم أضرب في صغر 

ن معهم و  حقها  الو مهمشة  أنهاو  ."اللعب في وس المنزل الكبیرومع بنات عمي والس تطالب 
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ع  تومة اإلخوةجم سب عطف هي تحبو  .بل  اه و ي نمرض أ"حیث قالت  األم لفت انت نا 
فة متقدرلهاش و  نشف ماما تقولي راكي ش روحكضع رت قدو  ."متعب ة  هاذ ر الثان نها أفي الذ

رت و  .ن حاولوا االعتداء علیهاالذیقارها أانت تناد أمها لتحمیها من   بإشارةمرة  األمذلك ذ
ر في العادة فق  إلیها اه الحالة من  ت األملفت حیث ،األبوفاة ذ ائها وحزنها انت ما خالل 

ع اه الجم طینلفتت انت ة واالهتمام والعطف من قبل المح قياألمهذا  .، وتلقت العنا في  راسخا ر 
اء و نتااللفت  نبهها إلىو ذاكرتها  أسلوب ال هذا األسلوب للفت  بنىمما جعلها تت ،الحزن الشدیداه 

ضا واختارته  اه هي أ اتهل أسلوبانت الحزن و  .اح ع وتحب تستفالحالة تحب التظاهر  عطف الجم
عا أنظارتكون مح  أن ضا االنفعالي ظهر النم  .لجم رات  نألأ ع الذ طر على جم الحزن س
اتها و  األحالمو  الض عدت": حیث قالتظهر في ح طالغ و نحس  ما مخلوعة ...  ةض عدت د

ي ما ن ما مقبوضة و  ... ود حة عاد تجینيعدت د نحس روحي  ... نسنى في حاجة مش مل
زة الزم تروحخا لش أ حاجة عز ه السلسلة من هذو  ."والمتعة لاألمفقدت إحساس ... ، سرة 

ة   . لد الحالة النم االنفعالي تبرز بوضوح التعابیر االنفعال
اب الواضح إن  عض المشاكل األ أنیوضح  األسرة ألفرادالغ عبرت عن و  سرةالحالة لدیها 
أختي " :فقالتعض المشاكل للحالة  سبب األمتفضیل  أن الحالة أقرت حیث المقابلة ذلك في

سي تجي تقطعهم حوایجي وماما تضرها وهي لي تقطع رار  ، هنا تظهر غیرة"لي عارفة نحب 
ضا و  .ي عانت منها الحالةاألخت الواضحة الت أ ردة فعل بل تناد  ن الحالة الأنالح أ تقوم 

ذلك هذا .أمها هي التي تضرب األخت ه مصلحة ن حب الحالة لألأ شف  م غرضي وف
ضا ة للحالة حیث قالت أ ولم أضرب في صغر "وقالت  "میزتني ماما على خاوتي": شخص

ة و  ."ثیرا الد رت انت جعتلها التي تتمتع بها الحالة الم مدللة من طرف مدللة فهي لم تعاقب بل 
راتتوهذا  .األم اكرة أكد من خالل الذ   .الخطر وفي حاالتالطفیف  األمظهور حیث ال حظنا  ال

ة لغیرة األخت  أما سونا دارنا " :قالت منها فالنس انت تغییر مني و ضو و ما نتقا نا د
یف یف حاجتي وتقولهم تعطوها خیر مني و  انت تعجبهالتوأم و ي ا یف  یف  سونا  ل

ا وحتى في  نا خیرأي تمشطلنا شعرنا تغییر عالجال  نحسها تغییر مني حتى منها في لقرا
ن   " الز

ر ال ة تذ أختها و وللمرة الثان رم حالة أنها جمیلة مقارنة  ضا تفضیل  ر األولى أ في الذ
شرة، ألنهالها  ضاء ال والتفوق التمیز  شعرتجعلها  فعال نها ممیزةأالحالة تشعر  وهذا ما جعل ب
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س المساواة معهم ،أفراد العائلة على ضا  خلصستومما جلعنا ن .ول هو غیر متعاونة الحالة  أنأ
رات أنها في اكرة  هاذ ر ق ال عمل جماعيمنها قاألم تذ طین بها ت   وهذا ،أو تكافلي مع المح

ةأعلى یدل  صفات في المقاو  .ن الحالة لدیها فقر على مستو النزعة االجتماع بلة وصفت نفسها 
ة  ة، مسؤولة، قلیلة الخطأ": فقالتتفوق اد ة في الدارق ، میزتني ماما على خاوتي، لد ، مثال

ة ة قو ر ، "شخص حث عن افالشخص  التعاون أو مشتقاتهصفة ولم تذ ةلنرجسي هو من ی  المثال
زة على الذات    .رهیباعتفي المتمر

عض إ ة األعراض ن الحالة تعاني من  غصة في القلب فمن خالل القل و السومات حساس  ٕ ا
بیر في القلب یجعلهاالذ تخاف من سماع خبر الموت  أنهاالمقابلة أصرت على   تشعر بخفقان 

ر السادسة سمعت خبر  .وغیرها خةدو الو  ، هو مازال في صغرهزمیل لها و المفاجئ لوفاة الففي الذ
الموت ة  التالي حتى هي معن أتي في أ سن، و ن أن  م   .مما جعلها تدرك أن الموت 

ُ إن  ثف لألفعال التي ص شف التوجه السلبي رفت أغلبها في زمن الماضي االستخدام الم

ة لل ة نحو الماضي لبلوغ هدفها الغائي حر ض اهلفت االفي تعو حراز التفوق و  نت ٕ  عن طر ا

ة ات السلب اء و  السلو ن السعي للتفوق أ دلرأفحسب  .الحزن الشدیدو الخوف المتعدد و الضعف ال

قالملحوظا بزادة الحزن الشدید و غدو  ورة سا تقلص لألف هو لواقع فالحزن في ا ا،مشاعر المذ

ن النفسي للفرد و  ا عن النفس و  االفرد من تحقی الرضمن خالله یتم أنه ارتفع شخص الشعور 
صر فالحالة تحب و  .)266ص .1927/2005.ألفرد أدلر( خرنوق اآلف ذلك نجد النم ال

سعون دائما  فاألشخاص ،همردود أفعالمالحظة الغیر وخاصة  اه  حاولون لفت االنت الذین 

ة لهم المراقب ومالمالحظة الغیر أل النس عتبر  لما  ردود فعلمن أفعال هي  نهعصدر  ن الغیر 

ٕ و  .فعلوه القصورا انت و  الضعفو  ن الحالة لدیها إحساس  الخوف فهي تعرضت لالستغالل عندما 

عة تعرضت الحالة لصدمات و  .الجیرانو  قارباألقرب الناس من أصغیرة من  ر الرا في الذ
ة ة و ألح الضرر بنفسیتها و  األبفموت  ،متتال ضاان األمفقدانها للحما ذلك ف ،أ ي یوم واحد و

عد وفاة ستغالل و تعرضت ال ظهرت و . األبتحرش جنسي مما جعلها تخاف من المستقبل المبهم 

الخوف یزداد وافتقارها  اتها في مدة قصیرة مما جعل شعورها  عض التغیرات في ح لد الحالة 

الثقة في النفس والثقة في  اقي الفرحطمع النجاح و حالة لم تحس الحتى أن  اآلخرن،للشعور  ة 

   .عامها الدراسينجحت في  اعدماألطفال 
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اة و  مأماشل الفاإلخفاق و  تعاني من الشعورة الحال إن الخوف الشدید المتعدد مواقف الح
رات و  ،عدم الثقة شعورو  ع الذ ان شعور الخو ن أنجد  األحالمفجم طر على الف  رات مس الذ

ر ففي ال .ااتهموضوعو  ر األولى نجد الخوف من السقوذ الرمي ، والذ ة تهدید الحالة   الثان

فها ر اسوتعرضها للخطر وتخو نتجت ت، والثالثة الخوف من الموت والظالم حیث في هاته الذ

اء و  أن سمعت  حینالموت المفاجئ والخوف من  ،الصراخالموت مصاحب للظالم والعتمة وال

عة نفي ساعة متأخرة من اللیل، و  اتهاوفو وفاة العمة رغم صحتها الجیدة  خبر ر الرا ن أجد الذ

ضا ظهر و  ة األممعه الخوف من االستغالل مصاحب لفقدان الخوف من الموت أ ان والحما
ة أم اتها امثل تهدید الموتإن  .بیرة لوتعرض الحالة لخی ما أكد التجرة هاته ف ،بزعزعة ح

الخوف من مجرد  أدلر ا  خرآشخص ذهب لعالم  أنتولد لد الفرد شعور  مجرد أو سواء قر

ر )115–114ص. 1931/2005.ألفرد أدلر(صدی  الخوف من  أنالخامسة نجد  ، وفي الذ

ض النقص و االستغالل ظهر أ اتها ا مما ولد لدیها الشعور  ثیرا في ح فة  ألنهاأنها استغلت  ضع

ر السادسة تعرضت للصدمة مجددا نتیجة لوفاة زمیلها الذ و ، اآلخرنمقارنة  ة اأما الذ فته المن
ثیرا ت الحالة  أخالقه  شهد  ع  بله رغم خوفها الشدید من ما أنها أول مرة تر میت وتق ،والجم

ضا س الذ فالخوف. الموت ومن المیت أ رات، ومن  ظهر ان الموضوع الرئ ل الذ في 

  .مصادر متنوعة

ة لألحالم نجد أن شعور ال ضا، فخوف ظهر النس ثیرا من الكوابأ انت تعاني  س الحالة 

الموت األحالمو  قا أن  األحالممن بین  .المتعلقة  ور سا الموت نجد الحلم المؤثر المذ المتعلقة 

عد، حیث خافت زمیلتها توفیت وهي صغیرة  ضا و أولم تحق أحالمها   الكل ینساهان تموت هي أ

ة فقالت واما نس ع حیث استفاقت مرعو خ وقعدت في نفس :" الجم نضت قلبي مقبوض و

الي و في المنام وعیی يللااإلحساس  اقرا  نضت رحت لماما قلتلهات نقرا القران ومراحتش من 

ضا "علي القران أنها ستموت هي أ ح مصاحبها على الدوام   وهذا الشعور الدائم للحالة حیث أص
ار الحظت أن الموت لل ألنها ع  حت تت تحدیدأصحاء بدون مرضى و و  اصغار و  اجم  عقو لذلك أص

  .الموت وتخشاه
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النقص ظهر في  إن تعرف أختي " :ةلبالضعف فالحالة قالت في المقاحساسها إالشعور 

لي و  نا صغتلعب وتور ي  حة و تحامي علي  انت قب هي تلك  ختهذه األ "تسلك راسهاار وهي 
قا منها الغیورة التي وصفتها ثیر  ألنهاانت تدافع على الحالة  ، لكننا نجد أنهاسا  ألنهاا و تخاف 

أختها فة مقارنة    .ضع

انت  ة فالحالة  ة للقوة اإلبداع النس فالقف امو الفعالها تجاه أردود  انحصارتعاني أما   ةمخ

ة لها  ةالنس ة السلب ات االنفعال رات الذ وف لخاستجابتها لف. في االستجا طر على الذ س

اه ل سعیهاو  لها لفت االنت اءانت    .والصراخ والحزن وغیرها عن طر ال

ض فیر أ ة للتعو النس ون الفرد عاجزا عن " أن أدلرما  حدث عندما  الحزن الشدید 
ض عن التجرة التي  ، وهذا الشعور مامنه فقده أو حرم الحصول على تعزة على ما هو إال تعو

اره للتعاسة والضعفاشعر بها الفرد خالل  قة  .خت مته تكون مطا وفي هذا الخصوص فإن ق

مة ثورة الغضب و  موقف مختلف واسلق  1927. ألفرد أدلر( خدام الفرد لطرق مختلفةتتكون ممیزة 

ة لهذه الحالة . )266-265ص .2005/ النس الغ وسائل ف اء الم ان إظهار الحزن الشدید وال

ة اه في المواقف االجتماع سب لفت االنت ة لتحقی م   .إبداع

اب  نإسب  مامن خالل  اه مع غ ة حادة ولفت االنت ة انفعال الحالة تعاني من شخص

اء التالعبي من النم المسرحي المأساو و  أنهاما  الهستیر والخوف الهستیر  التعاطف وال
اه عة والخامسة و ف .لغرض لفت االنت ر األولى والرا الموقف الحلم األول نالح تكرار نفس ي الذ

ع األسلوب اإل المواقف واألشخاص حیث تقوم غرائي و فالحالة تت عدما تنجح و  اإلغراءالتالعب 

اقي للغیر تهرب وتتركت ة النم الهستیر و  .ال رات الحالة، ةالهستیرالشخص  ظهرت في ذ

راتاعتبرت و  ون هو الملفت لالنتألالمواقف  أسوءمن ها ذ عة ن المیت  طب ر لذلك األماه 

اء  ة الحادالشدید اتخذت أسلوب مغایر وهو ال اه مع االنفعال فالحالة لدیها قدرة  ،ةالملفت لالنت

حدث من  ال تر إذا ماتت سوف  ألنهاخوف من الموت لتعاني الحالة من او . على التصنع ما 
توقف األسلوب الذ عه لغرض تحقیحولها و اه والتالعب هو لفت الغائي و  اهدفه  تت االنت

سرعةالمواقف   .، وأسوأ ما تخشاه في موتها هو أنها سوف ینسونها 
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اكرة و .3 ات ال ر ة الذ  :DSM5في ضوء  MMPI2حوصلة نتائج تقن

اكرة في ضوء  رات ال ة الذ ، سوف نقوم أوال DSM5من أجل تسهیل عرض نتائج تقن

اكرة رات ال ة المستخلصة من تحلیلنا وتفسیرنا للذ م حوصلة للنقا األساس والتي تقارت  .بتقد

ار مینسوتا  ة التي اقترحها . MMPI2معها نتائج اخت ف م المعاییر التصن ا بتقد . DSM5ونقوم ثان

ة التي طرحها  عد ف اكرة في ضوء المعاییر التصن رات ال عرض نتائج الذ   .DSM5ذلك نقوم 

اكرة، فم رات ال ة الذ ة لتقن النس ش أوال،  ان منهاج الع المشتمل على ن خالل استب

یلة األسرة و  رات و تش عض  األحالمتفسیر الذ   :التي تعاني منها الحالة األعراضنستخلص 

الغ والضعف و و  ددشعور الخوف المتعالن الحالة تعاني من إ -  .العجزالم

اهه ال ألنها تخاف من الوحدة -  .تجد من تلفت انت

اه إ - اءن الحالة تسعى للفت االنت  .الهستیر  أسلوب ال

ة  - عیدة عن التعاون و تدني مستو النزعة االجتماع ز وم ،التكافلفهي   .هاحول ذات ةتمر

ة و القصور ل الشعور ارتفاع مستو  - الضعف والدون تدني صورة د الحالة فالحالة تشعر 

النفس الغیر الذات مع عدم الثقة   .و

ض عن طر الحزن الشدید   ظهور -  .تالعبأسلوب الهدف السعي لبلوغ الذلك و التعو

روه في المستقبل - ة من خالل توقعها دوما حدوث م  .ظهور النزعة التشاؤم

صر إ -  .الحوار ذلك من النم االنفعالي و حو و الملالمالح و ن الحالة من النم ال

اب ال - ة عاطفة غ ق ة الحادةالحق  .مع ظهور االنفعال

ة الحادة - ة االنفعال اء الهستیر في المواقفعب و التالو  التمسرح مع ظهور الشخص  .ال

اكرة ولیها من خالل إمما سب نجد مختلف النتائج التي توصلنا  رات ال لها   MMPI2الذ

اكرة قامت بتفسیر السلوك ر فالذ .األداتیننتائج بین  قاربالتیوضح متشابهة مما  أعراض ات ال
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لدیها میوالت هستیرة وتحب حیث لحالة ل رد الناتج من تراكمات في الطفولةالصادر من الف
اهلفت و  تمظهرال اء االنت النقص والضعفد و الحزن الشدیو  الهستیر  عن طر ال  .اإلحساس 

ةاألعراض ظهور  ما سجلنا وسومات ا تعاني من  ألنها الس ضة الصداع النصفي و حال الق

اه ضا وسیلة للفت االنت ن أن تكون هي أ م    .والضغطة، وهذه األعراض 

رات  طر هو الخوف المتعدد واألحالمعند تحلیل الذ الغ وجدنا أسلوب المس تجاه  الم

قا األسالیبالمواقف مما جعلها تتبنى  ورة سا ة الحادة و  ،المذ اه ومع وظهور االنفعال لفت االنت

اب التعاطف و  ة لها أسوء المواقف ألالذ أنما  ظهور الخوف الهستیر غ النس ن المیت رات 

اه لذ ون الملفت لالنت ع أسلوب مهو من  اغلك تت ة متناسب مع الهدف الغائي ایر وهو أسلوب ح
ز مح األنظارللحالة اه واحتالل مر ن  أدلروحسب  .، المتمثل في لفت االنت هذع تكون  أنم

ة الفرد األعراض  فصل نفسه أنتیجة لرغ اةعن ن  ة  وهذه سمات ،مهام الح ة التشاؤم الشخص

  ) 234ص . 1927/2005.ألفرد أدلر(

  ص في  :  DSM5معاییر التشخ

اكرة هي نتائج  رات ال من أجل التحق من أن النتائج المتوصل إلیها من خالل الذ

ة لألمراض  ا إرتأینا أن نعرضها على أهم وأشهر معاییر التصنیف الدول ة ومقبولة علم موضوع

صي  ة وهو الدلیل اإلحصائي و التشخ ص  DSM5العقل مقارنة نتائج تشخ سنقوم بهذا العنصر 

اكرة مع األعراض الواردة في الدلیل التشخصي حول هذا  رات ال اضطراب الحالة بواسطة الذ

 :االضطراب 

ة اضطراب - ة الشخص ون ستر   Histrionic Personality Disorder (F60.4): اله
اكرة، والتي عرضناها في  رات ال بناءا على األعراض المتوصل إلیها من خالل الذ
ة تتقارب  األعلى توصلنا إلى أن التصنیف المناسب لألعراض المستنتجة ضمن القائمة اإلكلین

ة  ا مع أعراض اضطراب الشخص التاليDSM5الهستیرة التي وردت فيل   :، وهي 
ةاالنفعا منفر ثابت نمهو  اه، وجذب ل اكر البلوغ منذ یبتد والذ االنت تبد ال  في و

اقات، من العدید ّ  ما الس ه ستدل ة التظاهرات من )أكثر أو(  بخمسة عل   :التال
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 .االهتمام محور فیها تكون  أو ون  ال التي المواقف في مرتاح غیر .1
اً  .2 ٍ  إغوائي جنسي سلوك اآلخرن مع عالقته في یتسم ما غال ل  سلوك أو مناسب غیر ش

 .مثیر
اً  وتعبیراً  تحوالً  سرعة ظهر .3  .العواطف عن سطح
ه .4 فتقر  )ذاتي(  التعبیرة في مفر الكالم في أسلوب لد  .التفاصیل إلى و
ات یبد .5 ة حر ة تمثیل الغاً  وتعبیراً  ومسرح ه م  .العواطف عن ف
ه .6 ة لد حاء، قابل  .الظروف أو اآلخرن سهولة یتأثر أ لإل
ة أكثر عالقاته عتبر .7 م ه هي مما حم   )248ص . 2014. ،أنورالحماد (.الواقع في عل

عضأمن خالل ذلك نجد  بین تقارب ظهرت مما یدل على وجود األعراض  ن هنالك 

ار اكرة واخت رات ال ذلك MMPI2 الذ اكرة وتفسیرها  أنوهذا دلیل على  DSM5 و رات ال الذ

ة ار الشخص اخت ة جیدة مقارنة    . DSM5و  MMPI2 ان لها فعال

ة الهستیرة،  اد للشخص ة التي  األعراض أننالح من خالل هذا الجدول الع األساس

اكرة للحالة هي رات ال ة ال استخلصناها من الذ   :هستیرةنفسها للشخص

ة عموما نفسهااألعراض ن أنالح  -1 ل و   ةالهستیر للشخص رات  نجد  األحالمففي الذ

ة عالمات المرض و  ة نجدها غیر مرتاحة في المواقف اضطراب الشخص سترون ) ئزجناال(اله

قا التي عاشتها و  رنا سا اهتكون محور االهت ال ألنهاما ذ  .مام بل المیت هو الملفت لالنت

رر من طرف األقارب أما  -2  اإغوائ اأسلوانتهاجها  یدل علىن تعرضها لالستغالل الم

اشر ل غیر م عة والخامسة  .ش ر الرا دائمة  أنهاوهذا ما ورد على لسان الحالة في الذ

اه  تستخدموقد ا .تتعرض لالستغالل ر األولى ماالمظهر الجسد للفت االنت  ،ورد في الذ

  .خرنلتالح ردة فعل اآل تتهرب في األخیرثم 

ة الحإ -3 ة االنفعال الشخص ة تجاه المواقفشصرف تت أنهادة أ ان الحالة تتسم   دة انفعال

ا عن العواطف تظهررغم أنها   .تحوال وتعبیرا سطح
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ر السادسة والحلم المؤث اآلخرنثیرا  تتأثر أنهاما  -4 ر وظروفهم وهذا ما ورد في الذ

حاءحیث أنها لدیها  ة لإل  .قابل

استمرار األ -5 ات التمسلوب المسرحي و تبد الحالة  ة و الحر الغ فیها عنثیل ة الم  المسرح

اه االنفعاالت و  طر التمسرح عن  األشخاصالتالعب و  ،أوالالعواطف الزائفة للفت االنت

ا رات فالتالعب أسلوب ممیز لد الحالة .المأساو ثان    .وهذا ما ظهر في الذ

ورة التي حددها  عة المذ ص  DSM5إن توفر خمس أعراض من األعراض الس في تشخ

ص الحالة أن لدیها اضطراب  قودنا إلى الوصول الى تشخ ة  ة الهستیرون إضطراب الشخص

ة ة الهستیرون   .الشخص

نتنا من  اكرة لهذه الحالة قد م رات ال ننا أن نستنتج أن الذ م من خالل ما سب 

ص اال اكرة إلى تشخ راتها ال ل ذ ضطراب النفسي الذ تعاني منه الحالة، حیث توصلنا بتأو

ار انت النتائج متفقة ومنسجمة مع المعاییر التي وضعها .  MMPI2نتائج متقارة مع اخت ما 

صي الخامس ص اضطراب . DSM5 الدلیل التشخ اكرة في تشخ رات ال وهذا ما یثبت نجاعة الذ

 .هذه الحالة 
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 الحالة الثالثة:  

انات الحال: أوال  :ةب

ة - انات الشخص   :الب

  .أماني :االسم

  .سنة 24 :السن

  .أنثى :الجنس

مي   .جامعي :المستو التعل

ة   .عزاء :الحالة االجتماع

انات ال - ةاألب   :سر

اة :األم   .على قید الح

اة :األب   .على قید الح

ورعدد  خوة الذ ِ ور 2 :اإل   .ذ

  .واحدة أخت :عدد اإلخوة اإلناث

ة الد الزمن ة الم   . كبر ال :رت

  .متوس :المستو االقتصاد

م الحالة -   :تقد

ش  انت ،، عزاءالصحة إطار، تعمل في سنة 24الحالة أماني فتاة تبلغ من العمر  تع

ضم الجد والجدة واألعمام  ممتدةالحالة وس أسرة  ولكن تغیر  .في البیت العائلي الكبیر الذ 

ش وس أسرة  حت تع ة ولدیهاالوضع وأص أصرت  .هي الكبر بین اإلخوةو  ،نو أخت وأخ نوو
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ةمن أعراض الحالة أنها تعاني  ثیرا ما تذهب للطبیب حیث أصر الطبیب وأ ،ومشاكل جسد نها 
ة بل أمور ألعلى أن تر أخصائي نفساني  ة أو أمراض مستعص س لدیها مشاكل جسد نه ل

طة وتحتاج أكثر للذهاب إلى أخصائي نفساني   .س

ا ة : ثان انات نفس  :ب

ار النفسي .1   : "أماني"للحالة الثالثة  -MMPI-2نتائج االخت
ار النفسي 1.1  :-MMPI-2عرض نتائج اإلخت

Si   Ma  Sc  Pt  Pa  MF  Pd  Hy  D   Hs  K   F  L   ؟    

24  17   24  25  17  29  92  31 39  17  17  12  7  2  NB   

/   3  15  15  /   /   6  /   /   9  17  /  /  /  V. A   

42  20   41  36  16  29  28  33  39  26  17  /   /   /   NBc  

65  52   68  73  75  62  74  69  87  75  55  67  60  /   NT 

ار  04جدول رقم   للحالة الثالثة MMPI2یوضح نتائج التحلیل الكمي الخت

  :"أماني" س الصدق للحالة الثالثة مقای نتائج: أوال

اس  شیر ) 11<؟ ( وهي 7تحصلت الحالة على الدرجة ): ؟(المق انت إلى هو ما  أن الحالة 

ة   .لدیها صدق الصحة النفس

اس الكذب  ارة  :Lمق ة مع شیر ) 64< ت( 60تحصلت الحالة األولى على درجة تائ وهو ما 
قدر متوسة صادقة وأداء صفحة نفسإلى  ما تشیر الدرجة المنخفضة للحالة على مناسب   ،

اس الكذب على ق األخطاء الصغیرةمق ان درتها لالعتراف  ، وقدرتها على التواصل الجید رما 

الغ في تقدیر سوء األ ةحداث المفحوص ی ة السلب ات   .الح
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اس التكرار ة: Fمق ارة تائ مما یدل على ) 79–65=ت( 67تحصلت الحالة على درجة مع
اضطراب ذهاني  ة  ذلك  أواإلصا ة ومنحرفة و رة غر عصاب شدید وعند المرض معتقدات ف

ة ومشاعر عدم الرض ة عال ن وقل وال امزاج   .سلوك المفحوص التنبؤ م

ح اس التصح ة  : Kمق ارة تائ شیر ) 55–40=ت( 55تحصلت الحالة على درجة مع إلى مما 

ي ومتحمس ومت تكیف جید م متوازن ومستقل وذ   .نوع االهتماماتوتقی

ا ةنتائج : ثان س اإلكلین   :المقای

مثلث العصاب .1 ة الخاصة  س اإلكلین   :مناقشة المقای

اس توهم المرض 1.1 ارة : مق ة مع ) 79 -60= ت( إذن  75تحصلت الحالة على درجة تائ
شیر  ة و إلى ما  او جسد ات النوجود ش ة ومتطلبو صعو وغیر راضي  م وضعف الطاقة الجسد

او  ثیر الش  .و

اس االكتئاب 2.1 ارة للحالة بـ: مق ة المع ة اإلإلى تشیر و ) 78>ت(87قدرت الدرجة التائ صا

ا االكتئاب اد ل دال ع   .ش

ا  3.1 اس الهستیر ارة : مق ة مع إلى تشیر )  79- 60=ت( 69تحصلت الحالة على درجة تائ

ة مأعراض  اره مشاكل في النوم و عجسد ن ٕ اب و  ضعفو  ا صار حول األس مصدرها مع عدم است

خفقان القلب و  ة  او السومات ز حول الذات مع تعدد الش   . الرأس أوجاعالنضج النفسي وتمر

س  نتائج .2 مثلث الذهانالمقای ة الخاصة   :اإلكلین

اس ال 1.2 اامق ارة تحصلت : رانو ةالحالة على درجة مع إلى وتشیر ) 70>ت(75 تائ

االضطراب الهذائي  و احتمال ة  ة وغضب ومنسحبة اإلصا ة عال   .حساس

اس الفصام 2.2 ارة تحصلت ال :مق ة مع إلى وتشیر ) 69–60=ت(68حالة على درجة تائ

بداعيالطاقة و  مليءشخص نش  ٕ  . ومخادع ا
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اس الهوس الخفیف 3.2 ة : مق ار تحصلت الحالة على درجة تائ أداء ) 59–40=ت( 52ة مع

 .عاد

س اإلكلی نتائج .3 ةالمقای الت السلو المش ة الخاصة   :ن

اتي 1.3 و اس االنحراف الس ارة  :مق ة مع ) 75–60=ت( 74تحصلت الحالة على درجة تائ

ة جدا وطاقة  أسرةمشاكل عدم تعاون و غضب و إلى تشیر الدرجة و  ة عال ساط ة وان واندفاع

ة   .وسهولة االنفعال مع عدم التعاون حر

ورة و  2.3 اس الذ ار تحصلت الحال :األنوثةمق ة مع تشیر ) 74-60=ت(62ة على درجة تائ

ة ندرة في االهتمامات إلى  ورةاحتمال ة أو الذ ة  األنثو  . التقلید

اس االنطواء االجتماعي 3.3 ارة اتحصلت الح :مق ة مع ) 74-60=ت( 65لة على درجة تائ
الذنبإلى تشیر  شعر  تئب ومنطو  االهتمامات مقموع ومحل الثقة وغیر  یلوقل ،شخص م

ه مستقل و  اللد ة    . لذات وخجو ثقة متدن

ااثالس نتائج. 4 ارة تحصلت الحالة عل: ین ة مع على  تدل ) 74–60= ت( 73ى درجة تائ
ة قل متوس الشدة و  ة واالفتقار احتمال س لیل الذات و إلى واب الذنب و الثقة  الشعور الشعور 

ةالر    .فض االجتماعي والنزعة الكمال

اسین االعتماد على أعلى: ثالثا   : مق

ه أعلى د أنمن خالل ما توصلنا له نجد  ا و االكتئاب ولد ارة والبرانو ة مع التوهم رجة تائ

ا و اوال ،)87= ت( فلالكتئابدرجة، المرضي  لهما نفس ال مما یدل  ).75= ت(المرض توهم رانو

اح جسد أنعلى  ة وضعف الطاقة وقلة األمل وعدم ارت  .الحالة لدیها عدائ

ارتفسیر نتائج  2.1   :-MMPI-2النفسي  االخت

ار ال س  علىسوتا المتعدد األوجه نممن خالل تطبی اخت عض المقای الحالة وجدنا 
ا وتوهم المرض بنسب ودرجات متقارة ارانو اس االكتئاب وال فاالكتئاب بدرجة  .مرتفعة وخاصة مق
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ا وتوهم المرض لهما نفس الدرجة  87 ارانو ة و  على أن مما یدل 75وال ضعف الحالة لدیها عدائ

اح جسدأمل و الطاقة وقلة    .عدم ارت

اس  ة لمق النس ة فهو مرتفع لد الحالة و  التكرارأما  ارة تائ مما یدل على  67درجة مع
اضطراب هذائي أو عصاب شدیداإل ة  ة و  ،صا ة عال ة ومنحرفة ومزاج رة غر لدیها معتقدات ف

  ) 11ص. ب س .عالشاد أحم. (ل وتشوش في الذهنالقو  الرضيمع مشاعر عدم 

ة   أعلىخذ أ: المثلث العصابي إن الت نفس ة عموما وهذا یوضحان الحالة لدیها مش الدرجات التائ

الصراع ضده وخاصة مع ارتفاع واضح و الخوف من المرض ، وقل و وأنها تعاني من صراع داخلي
اس االكتئاب یدل على  اضطراب نفسي  أنفي مق ة  اهو الحالة مصا اد ل دال ع ش  االكتئاب 

ة ومشاكل في النوم مع ضاأعراض ومشاكل جسد اس توهم المرض أ   .، مع ارتفاع مق

ة وغضب ومنسحب  أننجد : المثلث الذهاني ة عال ا مرتفعة مما یدل على وجود حساس ارانو ال

اضطراب هذائي  ة  ة اإلصا  .مخادعالو  الحالة من النم اإلبداعي ،عصاب شدید أوواحتمال

التا المش ة لمثلث الخاص  اتي  أننجد : السلو و اس االنحراف الس شیر إلى غضب مق
اس االنطواء االجتماعي فنجد أنها تدل على شخص  وأما، اون ومشاكل أسرةوعدم تع ة لمق النس

الذنب وقلة االهتماما شعر  تئب ومنطو و الذاتم ة  ه ثقة متدن  .ت مقموع ولد

ا اثین ة للس ة : النس الذات والشعور تدل على احتمال ة واالفتقار للثقة  س لیل واب وجود قل و

ذلك الرفض االجتماعي ومقموع   .الذنب و

  ار مینسوتا المتعدد األوجه حوصلة نتائج  :MMPI2اخت

انات والنتائج المعروضة أعاله   :استخلصنا مجموعة من المؤشرات وهيبناء على الب

اس  ان له ارتفاع مق ااالوهو یخص : أعلىالمثلث العصابي  اد ما سجل  .كتئاب الدال ع
اس  ا توهم المرض و مق ارانو عصاب  أن الحالة تعاني من هاتین النتیجتین تفسران. مرتفعةدرجة ال

  :تحمل مجموعة من السمات والتي تظهر في .شدید
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الغة في سوء تقدیر  - ة األحداثالم ة السلب ات  .الح

رة - ة ومنحرفة و  لدیها معتقدات ف ة ومشاعر عدم غر ة عال وجود مع  وقل الرضاذلك مزاج

خفقان القلب  ة  ة و ....معدة الالرأس و  وأوجاعأعراض سومات او الجسد ات في صعوالخ والش

ة  .النوم وضعف الطاقة الجسد

ز حول الذاتعدم ا -  .لنضج النفسي والتمر

ة  - تئ ة وغضب وانسحاب دائم م ة عال  .منطو و لدیها حساس

الذنب و عد - النفس والشعور   .االجتماعيالرفض م الثقة 
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اكرة. 2 ات ال ر ة الذ   :نتائج تطبی تقن

اكرة یتطلب جمع  رات ال ل النفسي المنهجي للذ ما بینناه في الفصل المنهجي، فإن التأو
فحص عدة جوانب من شخصیتها والظروف  انات حول الحالة،  بیر من الب ة قدر  الموضوع

طة بها ة المح ش. والذات ان منهاج الع   .وهذا الفحص یتم عن طر المقابلة واستب

انات من المقابلة مع الحالة ال. 1.2   :ثالثةب

صرح  .أ الكبر  داخل األسرة التسلسل الوالد األولى فيهي إن الحالة الثالثة  عبرت 

ارة أن هذه الرت اقي الرتب و هذا مو  مسؤوالون أن  صاحبها لزمة تالع ن أا یجعلها مختلفة عن 

ة  مثا ابهما حدأتكون  ة في ": فقالت ،الوالدین في حالة غ أن أكون قادرة على تحمل المسؤول

اب أحد  ة أم ثااألبحالة غ مثا ن وأن أكون  ة وأب ثانيو عض صفاتها و  ."ن رت الحالة  في ذ

ةأنها عنیدة  ةعنیدة" :وتحب الجلوس لوحدها وأنان سة، أحب الجلوس ، أنان ة، تع ة، مزاج ا  ،

انت و  ."......وحیدة  ثیرا الحالة  التعاسة  سألها  والتحس   ،من النوع الصامت ألنهاتحب من 
س  عدهاأختها ع رغم أنها أختها ومتفوقة دائما مقارنة  متمیزة في الدراسةالحالة و  .التي تأتي 

ة أكثر الحالة أن ما. مجتهدة ومداومة على الدراسة ة داخل  تر البنات هن األكثرو  ،إنتاج إنتاج

أعمال الشغب  الهي و  .األسرة ور تقوم  ا داخل الذین همثل الذ وخاصة ، األسرةم األكثر عقا

ورالذ األخ الثالث    .هو األول بین الذ

انت  أنها  ست م ،سةطفولة تعما وصفت الحالة طفولتها  اقي تول انت " :األطفالمیزة 

ونشفى على روحي " لعمةاالعم و  األقاربانت تتعرض للتعنیف من طرف و . "طفولتي تعیف

رة س ي جینا ل قى أنا وأختي قماطة في الدار و ي نخرج  ن ش عمومي نلعب وعماتي  میخلون

دخلوني من شعر للدار ضروني و ما  اب الدائم وعاشت الحالة في طفولتها ال ."نلعب د غ
ن قى الحالة مع  ،سبب عملهما لألبو انت ت عة في المنزل لو  أختهاحیث  حدهما الصغیرة الرض

ان غالب وقتهما في " :طوال النهار مض انا  اقي األطفال، أبي وأمي  لم تكن طفولة ممیزة 

قى وحیدة مع  نت أ شت ."ختي في المنزلأالعمل و ة بین  ما عا وخاصة  األهلالمشاكل العائل

   .العماتعمام و واألاألم بین 
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عدا عنها عدها التي أختها أن صرحت الحالة   ،في حالة صراع ادائم ألنهماهي األكثر 
س األخ الثالث  العناد و  ألنههو األقرب لها الذ ع اع الحالة  اء الدائم و له نفس ط التقرب ال

س الحالة  أختها بینما. األبمن  اع ع عدها تحمل صفات وط  تفضلالحالة و  .تماماهند التي 

حة جدا" بینما هذه األختالكتمان  ها  ال یجعلني تكتم أ سر أبوحه لها وهذا ما ، الصر أشار

ح  ، وتانيفي أ أمر ة وهي وجها صح ا سي تماما، أنا  ثیرة  ."....قرعاجة وهي ع انت  و
انت تلعب معها و  .التسل علیها ألنها الصغر الشجار مع أختها هند وتحب   أخیهامع ورغم ذلك 

ذلك  إذ یوجد جیران  ال ألنهلعب معهم على المجبرة انت اعتبرت أنها لكنها  ،بنات عمهاالثالث و

ان معزوالأن  ة البیت  قومان بوضع خط انت تحب اللعب مع عمها الصغیر ألو  .في غا نهما 

ه    .)جدها زوجة(الشغب لزوجة أب

رت الحالة صفات أبیها فاعتبرته  ان أاألم أكثر من  حب أوالده نهأذ ة  امثال احیث  النس

اب انزعاجها و عن الحالة  عبرتو  .للحالة سبب عمله المتواصلألمها من الغ إذ  ،المتكرر لألب 

غیب طوال األسبوعأ سافر یوم السب حیث نه  ي  ،ت في اللیلأتي یوم الجمعة و انت دائما ت و
حضر  هعندما تراه  ه الحالة أنها تر  .للسفر مجددا حقائ ل األب تش ثیرا سواء في الش

ة األخت  أما .للوحدة اهمخاصة في میللصفات و او  س فهي الثان جهر األب  .تمامااألب ع و

ع والصغیر في الصرح  هتفضیلب ن هذا التفضیل أما اعتبرت  ،خر العنقودآ ألنهاألسرة لالبن الرا

س مهم أل   .األصغر فق ألنهفضله  األبن ل

ة و " :أنهاصفات أمها قالت وعن  تومةحنونة وعصب ست  فالحالة  ."قلوقة وتكره الكتمان ل
ة األم الشبیهة  بینما األخت .األماألكثر اختالفا عن  هي تومةا ألنههي األخت الثان ست   .ل

فضفض لها األم و  اتهعن تحب من  حة وهذا ما، أل أختي هند": فقالت یوم جعل أمي  نها صر

اتها على أحد والأتحب  الحالة الفي حین أن  ،"، هي هدارةتفضلها عليَّ  تحب البوح  ن تسرد یوم

أسرار ": سرارها فقالتأ ة لألختاألم تفضیل  الحالة الحظتما  ."أكره البوح  ذلك و  ،الثان

عد البنتین  ألنهالصبي  رت الأ ،ختي وأخي الثالثأ" :قالتحیث األول  ما ذ تخفي عنها  ختي 

ان تقعد هي وأنا و  ثر، والصبي الثالث أل ختي تأشیئا و عض  میلو ل نه األول لقایهم هي وأختي 
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عد البناتبین  ور  الغیرة تجاهأ ."الذ ثیرا هما موقف الحالة من هذا التفضیل تشعر  ما وتنزعج 

انت دائمة الشجارات معهما تجاه   .ذلك و

ما بینهما، نما العالقة بین الوالدین تراهما متفاهمیأ عض النقاشات  مع ف سبب وجود 

ي دائما خوفا من تطور األ .في شؤونهمتدخل المستمر لعماتها ال ثیرا وت انت الحالة تخاف  مر و

اب سبباألسرة هي التي تتخذ القرارات داخل األم و  .شجارإلى    .لالعم نتیجةب لأل الدائم غ

ة ما تم مالحظته عن الحالةالمقابلة دوننا خالل و  ن أن تكون ذات داللة نفس م  :من عناصر 

  وت المطول  .خالل المقابلةتحب الس

  ثیرا مع أصدقاء العمل التفضل الجلوس لوحدها و  .تحب التواصل 

  اب المتكرر ضا وعن الجلسات عن عملهاالحظت الغ اء سبب ذهابها أ  ألنها. ثیرا لألط

ة ةو  مرضة وتعاني من مشاكل جسم التحالیل الطب  .تقوم 

 اء لدی بیرة في ال ة    .تحدثنا عن جدتها إذاخاصة ها دائما رغ

شنتائج . 2.2 ان منهاج الع   :استب

یلة : 1.2.2  ةو األسرة تش الد النفس ة الم   :رت

شت حالوضع و  ولكن تغیر .والجدة األعمامممتدة وس  أسرة في الحالة ع ش  تأص  فيتع
ونة من والدین ة م ة الد الحالة خوة، واإل أسرة نوو ةأخت تأتي في الرت بین  الزمني لفارق وا لثان

ة واألخت  الحالة ة سنوات 3هوالثان ة الثالثة ذوخ األو ، واألخت الثان والفرق  الفارق بینهم عام، الرت

ة الثالثة الزمني بین    .سنوات 7هو غرخ أصاألو األخ ذو الرت

ة أن الحالة أكدت ة وخاصة في حالة  )الكبر ( هذه الرت المسؤول یجب أن یتمیز صاحبها 

اب الوالدین شعر بنقص  ال أنو  ،غ ة أخطأإذا  ألنهیترك أحد اإلخوة  ما  .هو من یتحمل المسؤول

ثیراعدها  التيأختها  أنوصفت  ة  ثیرا األم صرحة جدا مما جعل و  انت مشاغ تمیل لها 

تومة جدا وتفضلها عن الحالة أل قاء و ن الحالة     .وحدهاتحب ال
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انت انت  أنهاطفولتها الحالة  وصفت اقي األطفال بل  سة ولم تكن متمیزة  طفولة تع
ذلك و  األعمام طرف من معنفة ةثرة العمات و قى في المنزل مع و . المشاكل العائل أختها انت ت

ان للعمل فقالت والدیهاو  ،الصغر  ا یروحو": یذه ا ما نقعدو وحدنا في الدار ماما و یخدمو  نا د

خلونا وحدنا ونشفى على رو  قى أنا وأختي قماطة في الداو لعب أن ت جبرةم الحالة انت "رحي ن

ار  ألنه ،العم ناتو  وأخیهاأختها مع  س لدیها خ انتآل ش في منطقة معزولة  خر فهي  تع

ضع ألنهمااللعب مع عمها  إعجابها، لكن أبدت )الجیران(   .زوجة جدها ضدن الخط اانا 

ثیرا  إن ان حنون  حبهم أكثر  فهيأب الحالة   أنهاذلك تر إلى إضافة  ،األممن تراه 
ل شيء في الصفات  ل الخارجيالو تشبهه في  تشبهها  ألنهاألخت الحالة تمیل انت ألم ا أما. ش

عبر عن مشاعره تحباألم ف ،لصفاتافي   فضلفالحالة ت. مو تحب الكت وال لها الشخص الذ 

أسرارها لنفسها   .لهااألم میل لسبب شعور الغیرة لد الحالة تجاه األخت ولد  وهذا. االحتفا 

  األسر المناخ: 

س جیدا بینمناخ  ان ل ة مما هم ،خوةاإلالحالة و  األسر  س ل جع حملون صفات ع

األخت  القسم الثانيو  ،ن لهما نفس الصفاتاألول الحالة وأبیها أل القسم قسمینل إلىسرة تنقسم األ

اب دائم جعل الحالة ت ما أن األب في غ ة واألم، و ضا تتحالف أالحالة انت و  .للوحدة قىالثان

حت هذا من  انسحبت أنهاالحالة  أقرتو  .زوجة جدها ضدمع عمها    .وحدها اآلنالتحالف وأص

 ة م األسر   :الق

مة األسرة التي تشدد علیها  الكبر ومتفوقة في الدراسة  فالحالة هي .هي الدراسةاألسرة الق

الورا وهي  اتأوتعمل في  الصحة قطاعتعمل في  اآلنوتحصلت على شهادة ال  .حد المستشف

ه الدراسة رغم السعي و زة دائما في وتر نفسها أنها متمی أن  ، إالأختهاالمجهود الزائد الذ تقوم 

  .األسرةالحالة دائمة متفوقة في 
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اكرة 2.2.2 ات ال ر   : الذ

 ر األولى  تفسیر ر  أقدم(الذ   : )ذ

ا التي ال أنسى ت"  ر راسخة في ذهني والوحیدة تقر الد أول ذ عد م انت  فاصیلها أبدا 

ة لجدتي مع أخي ار صدد أخذ صورة تذ نا  ر یومها أننا  الجدید حینها طلبت من  حفیدها، أتذ

ارهجدتي أن تدعني أحمل أخي فرفض عمي هذا األمر إطالقا  خائفا على أخي من أن  اعت

ل ... سق من ید  ة على وجهي جعلت  ثیرا لیوجه صفعة قو ت على األمر  إال أنني أصر

األحر جرأته ؟ ،ف لفترة من الزمن، صدمت من فعلته هذهمن حولي یتوق شيء یف یتجرأ ! أو 

ظن نفسهو ا لحد الیوم  ؟صفعني بهذه القوة ؟؟ من  والعدید من األسئلة التي لم أجد لها جوا

ةو انت تلك المرة األ ...  ضرني فیها شخص بتلك الوحش ار -  !! لى التي    .-حسب إعت

عتبرها أ أحد مجرد  ت في نفسي أثر ال أنهاإال ) تافهة(لطفلة  gesteقد  ینسى  تر

عد مرور  أدق تفاصیله حتى  سنة ال 21لدرجة أنه  و هذه الحادثة في ذهني  یزال السینار

نا نرتدیها حینها ال س التي  یر  المال القدر الذ  ،تزال مصبوغة في تف األلم  لم أحس 

ة األمل أح ا و خی اإلح ه    "سست ف

ر لها تأثیر قو على الحالة إن  ر راسخة في ذهني " :ألنها قالتهاته الذ أول ذ

ا التي و  ة لها هاته  أنحددت الحالة  ."ال أنسى تفاصیلهاالوحیدة تقر النس ر مهمة جدا  الذ
الد و  عد م ر ال أنو الجدید  أخیهاانت  عد بنتین حسب قولهاذ ر  .جاء  الد األخ الذ م  ترت 

انت معهم ا معه صورة ألخذحیث ذهبوا  دیدالج الحالة تعتبر  إن، الجدید حفیدها التي تحمللجدة و

ر الج ات المهمة في الذ ضا  أنونجد  دة من الشخص ر محور ال ةالشخص هياألخ أ ة في الذ

تعرضت المساعدة ولكن الحالة حمل األخ و  أرادت .صورة مع الجدة ألخذ أخذوهخاصة عندما و 

بل من رفض صد واللل ة األخ لذلك أصرت  ةساعدمفق  أخیهاتحمل  أن أرادت ،العمقِ في رعا
الرفض التام من العم و على طلبها وو  قف عند ذلك بل تعداجهت ذلك  ة جدا على علصف اهلم  ة قو

بیراوجه الحالة    .أثرت في وجدانها تأثیرا 
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س إن ظهر في ل يالموضوع الرئ ر  ة التي لذ فالحالة أوال عبرت  .عاشتهاالصدمة النفس
الد  ضا خ .هصورة مع ألخذوا ذهبحیث ه األسرة اهتمام و األسرة جدید في  أخعن م وف العم وأ

ةصفع الحالة صفعة و  ،على المولود الجدید نتیجة  أمامهاالعالم توقف  أناعتبرت حیث  قو

من تصرف العم المفاجئ وخاصة  الستغرابهاطرحت العدید من األسئلة في ذهنها نتیجة  .الصفعة

ةانت تلك المرة األولى الت": عندما قالت ضرني فیها شخص بتلك الوحش انت "ي  ، فالصفعة 
بیرة على الحالة حتو هذا التعبیر عن إحس ،صدمة  الصغر والضعف وعدم القدرة و على اسها 

ا هي بنت أوال صغیرة  ألنهامواجهته والعجز    .وثان

ر  إن الذ مع األلم النفسي الذ االستغراب الذ عاشته الحالة هو  االنفعال العام المرت 

ة ل .حققته الصفعة الد األخ فقدأنه لحالة النس انتها عند الجدة تعند م  تعزز العم صفعة و  ،م

ب  بإحساسأحس " :قالتذلك  ننيغر م ا شدی ألنهوصفه  ال  ة إح مثا د، فقد عوقبت ان 

ة ننتقم عالجالأنني لم أخطئرغم  ضني روحي حالة  ، حا اه ننتقم  نستنىتغ ه یجیب طفلة  ف

صح مانقدرش( اسر) راني نقول فیها  ان حنین علي وعمي غیر ،یت  صح عمرو ما  عمي 

ل . في الضرب ر هاذ  رهنشوف ما الذ ا تصو والحاجة لي قعدت  نشوف دموع في عین

ت فهاته الذ ."راسخة هو الكف ة الحالة لدرجة أنها لم تنسى ذلك الحدث  أثرار تر ا في نفس قو
ة حیث شعرت  ا وخی اتها الضعفو  األملاإلح ل حیث ل تفاصیل الحادثة  ر  انت تتذ  .و

ه المساعدة وأرادت أخیهامهتمة الحالة  انت ة  عم مما جعلها ال من طرف صدتلكن و  ،في العنا

ر ال أنذلك نالح و  ،تتخذ موقفا تجاهه یزال  سنة ال 21عد مرور" حالة لم تنسى تفاصیل الذ

نا نرتدیها حینها ال س التي  أدق تفاصیله حتى المال و هذه الحادثة في ذهني  تزال  السینار

یر    . "مصبوغة في تف

ر و  ظهر النم االنفعالي هفي الذ ما شعرت  رت  صرحت  ذلك نجدها ف في الموقف و

ن أ ر الناس  عتبر أننه من المم صفعة من طرف العم فتافهة الذ تافه  أمرمجرد ضرب طفلة 
ستصغرونهو  ر حیث ما أن  .فتاة ألنها س ة الذ ة ونشا الحالة نجده في بدا الحالة  أننافع

ة في لولد والصفع الصد  أنإال  اآلخرنحاولت مساعدة انت تتحرك نحو التكافل و  دیها رغ

رها ل .االنتقام ، من خالل تذ صر س موازاة مع هذا ظهر لد الحالة نم حسي هو النم ال لمال
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ل مرة للصورة فقالت تها  ذلك عند رؤ سونها، و انوا یل رهنشوف ما ل :" التي  نشوف  تصو

ا   ".دموع في عین

ر إن جوهر األحداث في  ة االنقالب الفجائي لمجرات هاته الذ األحداث من یبرز خاص

ا واأللم ر في انطلقت أن الحالة  فنجد. السرور والفرح إلى اإلح ة السرد ذ سارة  حداثأبدا

الد األخ و  ارة معصأخذ هي م ر ال هاألخ الجدید تخلیدا لهذ هذا ورة تذ سرعان ما  أن إال .ذ

ات القصة ضد الحالةانقلبت األمور و  حت  ،فق حیث ر مأساة وموقف حداثأوأص  صادما االذ

األلم النفسي و عا اشته الحالة مليء  لها ضدها من فرح او ، اإلح حزن إلى نقلبت األجواء 

بیرة   .وصدمة 

 ة ر الثان   :تفسیر الذ

األحر " ر أو  ة  ثاني ذ ق انت الصدمة الحق ة جدتي التي  اكرا على أمل رؤ نهضت 

عد أن ستعود من مستشفى قسنطی ان هذا ما روته عمتي لي قبل (شفیت تماما من المرض نة 

سرطان الكبد أنهاأكتشف  أن ة  ل الغرف ) مصا الناس في  عج  ة بیتنا  لم ... فوجئت عند رؤ

یر وهو حبیبتي جدتي  شغل تف ان  ل ما  الي إطالقا ألن  ان على أن .... أ ل م حثت في 

ع أبيجأة لمحت ف.. أجدها  عانقان  اء شدیدضهموعمتي  ة  ل منهما في نو ..  ا وقد غاص 

قة المؤلمة ت الحق انت في نظر : حینها أدر قدوتي في  -العالم نساء  أقو أن المرأة التي 

اة شيء إال أحضرتهالح ة التي ال أكن أطالب  ا عن  –لي  ، عصا السحر قد غادرت نهائ

اة انت تلك المرة األولى التي أتذوق فیها مراالح ة أغلى ،  انت الضح رة الموت و لألسف 

  .... إنسانة على قلبي 

رهت عائلتي  اة  رهت شیئا  ألنهموفاة جدتي جعلني أكره الح رهت المرض  ذبوا عني 

عد شهر فق  أما ...إسمه مستشفى قسنطینة  منذ ذلك ... ما زاد الطین بلة هو وفاة جد 

لمة موت ألنني  ع تحمل وفاة شخص أخرلم أعد الحین صرت أخاف من  ، خاصة وأن استط

ان أنها الموت  نت أحبهم و   " ... تقصد فعل ذلكت تدور حول من 
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ر محدد إن ر هاته  أنبجملة تدل على  مطلع الذ ة الذ النس ة  ق . للحالةصدمة حق
ورة نجد الجدة و  ات المذ ة اتظهر مجددا و الشخص ر الفي ألولى تحتل المرت د على مما ، ذ یؤ

انت م سرد  .الجدةهتمة أن الحالة  ة  أحداثانطلقت الحالة  سرعان ما تغیر وصف الحالة و عاد

انت تعالج في ف، للموقف الذ حدث ات الوطن و  حدأالجدة  ستعود ذلك  وأنهاا شفیت تماممستشف

انت الحالة في  .الیوم ة و تها، إال أن الحالة على أماشتاقت للجدة و  وأنها انتظاروضع ل لرؤ

الناس فوجئت  ة الغرف ملیئة  ان لكنبرؤ األمر ألنها  الي   ثتحف ،ت تنتظر الجدةالحالة لم ت

ان حینها و  هااأوالحظت  في الغرف ثیرا تعمتها ی قة :"فقالت األمر أدر ت الحق حینها أدر

انت في نظر : المؤلمة اة -نساء العالم  أقو أن المرأة التي  ة قدوتي في الح ، عصا السحر

شيء إال أحضرته لي  اة –التي ال أكن أطالب  ا عن الح  أنوهذا یدل على ."قد غادرت نهائ
بیرة لد الحالة مة  انت لها ق انت تعتبر  ،الجدة  ة في العالم  هافهي  ولكن صدمت المرأة القو

قة  ل  أنهاالحق ة لها شيءفقدت     .النس

ر هو  إن ة موتالموضوع األساسي في هاته الذ ألول  أنهاو  ،الجدة وفقدان الحالة للحما

ر هو الحزن نتیجة لفقدا إن ،مرة تذوق مرارة الموت الذ ة، و الالجدة و  ناالنفعال المرت  ره رعا

لم تتوقع فقدانها  ألنهاالحالة عاشت الصدمة ف، ةحجة أنها صغیر  عند وفاة الجدة ذبوا علیهاالذین 

انت " : سب نظرها أقو نساء العالم وقالتح ألنهایوما ما  ي  ان ذب أقرب وحدا ل  و علي وماو

ش بلي عاد تموت و  نت نستنى فیها قالول الحاجة لي قعدت راسخة وفاتها والصدمة عالجال 

صح جا نعش تاعها  تجي عالجال   " قالولي ارقد راهي غدوة تجي 

صر المالح إن انت من النوع ال ل تفاصیلهافال الحالة  ر  ذلك  ،حالة تسرد الذ و

عضهما والعمة األب مالحظتها لوجود  عانقان  ع الغرف حثها عن الجدة خالل في الغرفة  في جم

حث اعتمدت علىهي ف انت تعبر .نظرها في ال عن  ذلك الحالة من النم التعبیر حیث أنها 

راتها  قة و طذ ر رقة دق أسلوب  .التفاصیل أهمتذ ما أنها استطاعت التعبیر عن مشاعرها 
د و ) ةحسب المقابل(لجلوس لوحدها تحب الكالم وتفضل ا انفعالي رغم أن الحالة ال  أنمن المؤ

ة  تا رات جعلها تنفس عن أسلوب  ر هو تعرض االهتمام األساسي في  إن .انفعاالتهاالذ الذ

ةالحالة لفقدان  اة، االعصو  الحما ضا زاد األلم و  السحرة وقدوتها في الح عد حین توفي الجد أ
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ة أنبرت واعت .شهر من وفاة الجدة انت ضح ة فقدان المرضالموت و  جدتها  ، وهي صارت ضح

ة ة والعنا    .الحما

ر  إن جوهر هذه قتها مبني على االنقالب الذ المفاجئ لألحداث ضد الحالة، مثل سا
ر ع أحداثسرد  تنطلقا حیث ة ذ ع  وأحداثاد ة تحدث للجم سرعان ما تغیر مجر  ثمیوم

حفأث احداأل ر مأساة عاشتها الحالة وخاصة  تص صین عززن علیها فقدت شخ أنهاهاته الذ

  .، وفقدت بهما التعوض األساسي عن مشاعر القصور والضعففوجئت بوفاتهما

 ر الثالثة   :تفسیر الذ

عمل أبي " ان  بیرة أین  ة  ه غا ش في بیت معزول بجان نا نع ر أننا   وأميأتذ

ر في یوم ما تر عةوعماتي وأعمامي أتذ العادة مع أختي الرض نت نتني أمي  لعب وحد ، 

اب و  عد فرمیت ال نت فیها مقدرتش نحلوومن  ي جات ماما اش نخرج من الغرفة لي   ،

اش نغسل روحي سقساتي على لقاتني موسخة ، قلتلها بلي أختي لي فرمات عاله مخرجتش 

دلتلي حة و اب ووقتها عطاتني طر ا ال ا یتها ل عد روحت ش   ."حوایجي وم

ر یتضح لنا    ش  أنمن خالل مطلع الذ انت تع ة  فيالحالة  بیت معزول وس غا

عمالن األب و األم  أنو ، بیرة ان الحالة و طوال النهار انا  تر عة لوحدهأختها و ا في مالرض

ثیرا األمرهذا  وأن ،المنزل رته في المقابلة عندما وصفت طفولتها  ألنهاالحالة  على أثر  لم أنها ذ

عة ألنهاتكن ممیزة  قاء وحدها في المنزل مع األخت الرض ة ال الحالة لم تحدد  إن .تحملت مسؤول

،في خ الزمني التار  ر ن فارق أل، سنوات سن الحالة في ذلك الوقت هو حوالي أرعولكن  الذ
ننا  السن الففي هذا األخت ثالث سنوات و السن بین الحالة  ة األخت نحملها مسؤو  أنم ل

عة تني " :الحالة قالت أن ما الحظناهو  .الرض رت " أميتر ر األم أوال ذ ة الذ حسب و  في بدا
صارع من أجل إحراز أوطفل مخلوع  أوالطفل مدلل  أنیدل على  هذاأدلر  انة لد طفل  األم  م

عة للحالة المتواصلاألم مما یدل على دوام ترك  "العادة مع أختي الصغیرة" تقالو    .مع الرض
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ات الموجودة في الذ إن طلة القصة و الشخص عة و األخت ر لدینا الحالة هي   ،األمالرض
سي هو  أما انت تلعب  حیناب الغرفة  تغلقبترك أختها وأ لحالة قامت فا الترك،الموضوع الرئ

ابحتجزت و واُ  یف تفتح ال   .لكنها تلقت العقاب من األم. لم تعرف 

ُ  أنهابوصف  الحالة انطلقت ت هي و ت تني...( هذا الفعلو  ،الصغر أختها ر له  )العادة..تر

بیر على وجدان الفتاة  انت تترك الحالة دائما، وهذا وزن  ه  ما قامتما جعلها تقوم بنفس فاألم 

ت األم  اتهامها و ذهبت للعب وحدها في الغرفة و أختها وتر اب أنهاقامت  هنا . علیها أغلقت ال

هم دائما  ت الحالة وحیدة، بینما األم التي تتر تعرضت الحالة للعقاب من قبل األم ألنها تر

ر نجد الجمود االنفعالي يف ان غائب لنم االنفعاليا إن .العقابوحیدتین ال تتلقى   وجود .الذ

ة النم ا ي لوجود أفعال الحر    ."، رحتنخرج"لحر

ر نجد  ما فعلت الحالة قامت  أنفي هاته الذ تها لوحدهاحیث . األمبترك األخت  مع  تر
عةاألخت  س انت ترغب في اللعب و  ألنهالة الحا أزعج األمرهذا  .تهاحملتها مسؤولیو  الرض ل

ة ة الحالة ألنها لم تهتم  المنزلإلى األم زاد األمر سوءا عند عودة  وما ،األخت رعا معاق قامت 

قضاء حاجتها على نفسهاو  ،أوال هاختأ اتهامقامت و  أختها ا قامت     .ثان

رات حیث ر األسلوب المماثل هظ ة في  أناقي الذ سرد أحداث عاد الحالة انطلقت 

ة ولكن سرعان ما انقلبت  واألمر .األمعوقبت من طرف  أنهاضد الحالة لدرجت  األحداث البدا

ننا  م ة  أن استخالصهالذ  لم ترد االعتناء  ألنهاالحالة لدیها خلل على مستو النزعة االجتماع

ما فعلت  األخت تها(األم بل فعلت  ضا ) تر   .اتهمتهاوأ

 عة ر الرا   :تفسیر الذ

ر أننا " ان أبي  أخرمنزل إلى  انتقلناما أتذ ام  ة وفي أحد األ ان یدعى القر في م

نت مع أمي في المطبخ) في الحوش(نائما  سرعة ، و  ألر وفجأة سمعنا صوت صراخ خرجت 

صرخ متألما من لسعة العقرب انت المرة األولى التي اسمع فیها أبي  ت حینها أبي وأدر أنین، 

ه شعر    " شدة األلم التي 
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ر  ة  انطلقت الحالة في سردها للذ ان  خرآانتقال لمنزل  أنهماأحداث عاد  خرآوم
ة و  ع صورة طب ها ثم نجد ،في المطبخ حالةالو األم و  ،مسترخي ان األبانت األمور تسیر 

عدها انطلقمعنى انتهاء الشطر األول من الفقرة ) ،(وضعت فاصلة  ة  تو في سرد أحداث األساس

ر حیث قالت  الثاني بهذه الكلمة وهذا یدل على أنه حدث أمر  انطلقت في الشطر "فجأة"في الذ

ة للحالة وهو صراخ  النس   .تألمه نتیجة للسعة العقربو األب غیر معتاد 

ر  م هاته الذ ننا تقس الحالة في مع األم وجود  األول هو الجزء ثالث أجزاءإلى م

 لألمروالثالث هو وصف الحالة  ،نتیجة للسعة العقرب وتألمه األبالثاني سماع صراخ و  ،المطبخ

ورة إن  .األبللمرة األولى التي تسمع أنین  أنها ات المذ طلة الحالة و  لدیناالشخص . األمو  األبال

ر هو في الموضوع الجوهر  إن وصدمتها الكبر عندما سمعت صراخ للخطر  األبتعرض  الذ

ثیرا صفات هي للمرة األولى التي تسمع صراخهف األب رت  توم جدا و األب ، ففي المقابلة ذ أنه 

  . تألمهصراخه و ثیرا عندما سمعت  مثلها لذلك تفاجأت

ر وصفت  النم التعبیر  لم تكن من إن الحالة ة في  األحداثففي هاته الذ األساس
ر فق طن  ولكن .الذ للخطر والخوف من األب نتیجة لتعرض الخوف  هاشعور و االنفعال الم

ا ال"قالت فقدانه  ا طة نتاع  الحاجة ليعلي و  یروح یت بزاف خفت على  قعدت راسخة هي الع

ا ا لم تعبر  فالحالة، "ا ر لفظ ا  ،األبصرخة عقب عن مشاعرها في الذ ت ی(بل عبرت سلو
لموقف خطیر  أبیها تعرضیتمثل في االهتمام األساسي للحالة  إن .نتیجة خوفها من فقدانه )ثیرا

رات ترت ف .والخوف من فقدانه سردون ذ ل عام األشخاص الذین  ش عتبر مواقف خطیرة هم 

ش  ة لهم عامال هام في منهاج الع النس    .)266ص.1929/1982.ألفرد أدلر(الخوف 

قة، تجد  رات السا ر  تسرد الحالةل الذ ة الذ ل طأن في بدا ش عي األمور تسیر  ب

ح یتغیر األمر و سرعان ما لكن و    .ساو مأ األمرص

 ر الخامسة   :تفسیر الذ

عد ذلك ال"  ر شیئا سو أنني في منزلنا في مدینة  و ان  قسنطینةأتذ ام  وفي أحد األ

شدة في الحي من أجل أن ترافقني جدتي إال أن  ي  نت أ ر أنني  صدد اخذ للطبیب أتذ أبي 
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ض  عدها رأیت جدتي تر ة لرغبتي في  اتجاهناأبي رفض ذلك إطالقا و ائتها تلب س ع وهي تل

  " الذهاب معها 

اشرة فيالحالة انطلقت  ل  سردها م ، التي حدثت لها األحداثأنها نسیت  ر  قبل الذ

ة للع رت فق موقف حدث لها عندما انتقلوا مرة الثان  .قسنطینةمدینة  فيش في منطقة أخر وتذ

ر  نت ":ولكنها قالت همجددا رغم أننا سألناها عن ولكنها لم تحدد تارخ الذ الض  ال أعلم 

   ."خالصصغیرة و 

ات إن ورة  الشخص والجدة وهم األشخاص المفضلین عندها ألنها األب الحالة و  لدیناالمذ
راتها ل ذ رتهم في  صدد األب ف. ذ انت الحالةخذ الحالة للطبیب أان  ي رغ ف  ذهابفي  ةت

السرطان وهذا حسب رفض أل لكنه ،الجدة معها انت مرضة  رتهن الجدة  لكن  ،في المقابلة ما ذ

ثیرا على ذهاب الجدة معها ة رغبتها حب الجدة للحالةو  .الحالة أصرت    .جعلها تأتي راكضة لتلب

ر ن الموضوع األساسي و إ هو إلحاح الفتاة ورغبتها الكبیرة في قدوم الجدة الجوهر في الذ

حث عن السند و الطبیب فالفإلى معهما  انت مرضة وت لذلك  ،الجدةذهب معها ت أنترد تاة 

ة ونشا التدني  إن .معها للطبیبقي واألساسي للذهاب اعتبرتها السند الحق  حالةدرجة نافع

حث عنولم تكن نشطة بل خاملة  ن و اآلخر في أن یرعاها  تهاظهرت في رغب زة و  االهتمام ت متمر
الذ أما، حول الذات اء و االنفعال المرت  ر نجد ال ة الذ على عدم ذهاب الحزن ر في بدا

األب من الواضح أن  ."ألن أبي رفض إطالقا"حیث قالت  األبخاصة عندما رفض الجدة معهما و 
فقدان  ضا ألنها أحست  ات الحالة لذلك عاندت وأصرت هي أ ن من النوع الذ یرفض طل لم 

ةال دما رأت فرح عنالإلى  األمرلكن سرعان ما تحول لك زادت إلحاحا على ذهاب الجدة و لذ رعا

ي راحت  ":ر قالته الذاعن انفعالها تجعندما سألناها . الحالة الجدة تنفذ طلبها نفرح بجداتي 

ال  انت مرضة  ا مخالهاش تجي في لول عالجال  ا ا وفرضت رایي و مر ، واألcancerمعا

ا و اه تروح معا ر جداتي تجر  ا من ید وهي تقولو الراسخ نتف ر ف ر ا  اأا  ."سنا راني جا
یر االهتمام األساسي هو خوف الحالة من فقدان التدلیل وفرض رأیها وهذا األمر تحق في األخ إن

اء   .عد الصراخ وال
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ضا نجد  ر أ ع نفس األسلوب في المواقف وهو أنفي هاته الذ التعرض لألذ  الحالة تت
ة لها أن الظروف هي من تخلقهاو  ة ثم  تق، انطللنس مجرات تغیرت سرد أحداث ومواقف عاد

ر على غیر العادة  القصة ضد الحالة ة سعیدة انتهت الذ   .الجدة مرافقةفي ها أیفرض ر بنها

 ر السادسة تفسیر   :الذ

نت في منزلنا من وفاة جدتي عد مرور شهر" ر یومها أنني  ، توفي جد أب أمي أتذ

انت أمي في بیت أهلهامع عم عا . اتي بینما  منزل جد إلى وعند سماعنا للخبر ذهبنا جم

شدة وأردت أن أدخلمليء وعندما وصلنا وجدنا المنزل  ي  نت أ للغرفة التي  الحشود، وقد 

هلقي النظوضع فیها نعش جد أل  ، منعتني خالتي الكبر وأخذتني بین أحضانها رة األخیرة عل

  "! ....زلتي صغیرة على هاد الشيء  قائلة ما

ر    ر األولى هاته الذ عد وفاة الجدة توفي الجد  هي تكملة للذ من و ) األم والد(حیث 
ارة ن الحالة لم تنس ذلك الأالواضح  صرح الع زاد الطین بلة ألنها  األمرهذا  أنیوم فهي عبرت 

 .مرة أخر وضاقت ألم الفراق مجددا عاد الحزن توفي الجد و  ،ليفقدت شخصین عززن على التوا

قیت راسخة في ذاكر لم تنس انطالقة  لها وقع نفسي خاص، فالحالة بدأتحیث  تهااها و ر  الذ

ة انت  عاد  لبیت جدها مسرعین واقد انطلسمعوا خبر وفاة الج إذْ تجلس مع عماتها لألمور حیث 

ر األولى وجدت الحشود مرة أخر ف   .ما في الذ

ات الموجود طل  ةالشخص ر لدینا الجد  الحالة والخالة الكبر التي منعت و القصة في الذ

ة الجد للمرة األخیرةال طر على وجدان الو . حالة من رؤ س  األمر هنا تعل حالةالموضوع الذ 
ة مؤلمة وصادمة للحالة ات شعور  تولد لذلك خبرة الموت وألم الفقدانلحالة عاشت فا ،بخبرة ح

سي و  .خوفال ر هو الوفاة و  فيالموضوع الرئ یجة الموت مجددا في فترة وجیزة الفراق نتهاته الذ

سعى أل حسب أدلرو  رات الفراق تجعل المفحوص  ون أن ذ  .تسلحا لمواجهة الموت أكثرن 

األشخاص المهمین  خبرة موتت عاشألنها  الصحة العمل في قطاع اختارتلذلك نجد أن الحالة 

قي راسخاوعندما سألنا الحالة عن االنفعال ال .اكرةعندها في سن  ثیرا على  الحالة ت ،ذ 

ذلك الجدو ق الجدة افر  ُ ، و عنعت م شدة لوفاة ": قالت .آلخر مرة جدها المتوفي من تود تأثرت 
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س فق لوفاته بل ألنني فقدت  ثیرا ل بین لي في فترة وجیزة والحدث جد وحزنت  فردین قر

قي  انوا في دوامة الحزن وخاال راسخا منظر أمي و الذ  ائهم الشدید، وزاد طین تي حینما 

ة جد للمرة األخیرةبلة أن خالتي م   " نعتني من رؤ

ة  إن انت واضحة لذهابها لرؤ الحزن الشدید ارت ،المتوفيجدها مساهمة الحالة   .ذلك 

ة الحالة و  وت اشتدالخوف من الم أنما  بیرا نتیجة لرفض الخالة أنخاصة في نفس ان   األلم 

ة الحالة  ما زعزعهذا  .جدها للمرة األخیرة ترك الحالة تر  فو  غامضا لغزاالموت  قيو نفس  امخ

ة لها صر  لنم الغالب هواو  .النس ة لالهتمام األساسي لد الحالة هو موت  أما. ال النس

حدث ذلك فاجعة  فاألطفال ،في طفولتها مهم شخص سرعة وفجأة  عندما یرون شخصا توفي 

حدث ذلك  ة لهم و بیرا ووقعالنس ا انفس األما    .وأثرا قو

عض ، االكتئاب النفسيمؤشرات  ظهرت  ر  لألذالمفاجئ تعرضها من خالل  في الذ
ر قالت  أنهاحیث  ،الحزن و  ة سردها للذ عد شهر  أنعند بدا حیث من وفاة الجدة، الجد توفي 

ضابوفاة  لتتفاجأ. الجدة فقدانمع  أقلمتبدأت تانت قد ها أن ر  ذهه لذلك نجد .الجد أ الذ

قاتها تبدأ ة  سا   .إلى مأساة فجأةاألمور ثم تنقلب أحداث عاد

  :حالماأل 3.2.2

  :الحالة لدیها منامان فاألول

  : تفسیر الحلم المؤثر: أوال

انت " نةدخلت لدارنا  اشرة للكوز ولقییت عجوزة مترعة  ظلمة على غیر العادة دخلت م

انت واصلة  ه ووقتها  انت شادة ساطور في یدها وتفصل ف ا متكي علیها و ا في األرض و

  " .لصدرو

ثیمن خالل ا   قة وهذا الحلم نجد أن الحالة متعلقة  رات السا ر األب را لذ وخاصة ذ
عة(العقرب  ر الرا الخوففي الحلم  فخوف الحالة عن أبیها تجسد )الذ محاولة و  ،ورطت الظالم 

ثیرا  زاد من خوفقطع جثته أطرافا تو  لألبقتل العجوز  لم تر ذلك المنظر أبدا في  ألنهاالحالة 
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اتها و  ثیرااألب  حدث علىفي المنام  رأتهح فعال الكامن هو الخوف من نالفا. لذلك خافت 
صر  إن .الموت والقتل ان ف الحالة من النم ال ان مظلما فشددت نظرها في الم ان  عاشت الم

األفع اء ،الموقف وهي تالح فق وال تقوم     .وردة فعلها دائما الصدمة وال

اءاالخوف من الموت والحزن و إن شعور  ل الخوف من  ظهر، ل فالحالة تعاني من مش

قي هذا الحلم أالموت لدرجة  ثیرا على وجدان الحالةنه ظهر في حلمها و ة النفعو  .مؤثرا  ال النس

قا قالت الحالة الحالة تجاه الحلم في النوم و  ي نضت رحت "عند االست ي ونزه و في الحلم ن

ا ا دا، "نحضن في  ة  انت ة الحلمو ثم ، دت المنزل مظلم على غیر العادةدخلت ووج ألنهاعاد

انت الصدمة دخلت   .للمطبخ و

اكرة و  نإ رات ال سرد ،في السردلهم نفس األسلوب  األحالمالذ أحداث  فالحالة تنطل 

ة ثم تحدث  ر إن  .مفاجأةعاد ه بذ ن  ،عقرب وصرخة األبالهذا الحلم شب  أولن أنومن المم

عةالحامل للموت هاته العجوز هي العقرب  أن ر الرا  في العقرب ولسعتها هاظهر التش. في الذ

انت تقطع أ العجوز التي  ذلك سم الألب  األرجل ووصلت لألعلى وصوال للصدر و ها بدأت 

صعد  ضا في رجلهمن األسفل العقرب الذ    .إلى األعلى حیث لسعته العقرب أ

  :تفسیر الحلم الذ یتكرر في النوم

ره والذ ر " ان ... یته مرارا وتكرارا أالحلم الوحید الذ أتذ هو أنني أقف وحد في م

أعلى صوتي وأناد لجدتي أو مظلم    " )أمي أم(صرخ 

بیرا للجدةالحالة فعال  أنالحلم یوضح  هذا إن   ال  والدة ( جدةن الأومن الواضح  ،تمیل م

ثیرا )األم عد ، انت عززة على الحالة  الذ جعلها ) والدة األب(المؤلم لجدتها فقدانها خاصة 

ش ان مظلم أنها الحالة ظهر في حلم  وهو ما ،الوحدة في ظالم تشعر أنها تع قیت لوحدها في م
ا ،االنفعال ظهر في الصراخ والخوف من الظالم أوالإن  .ومخیف ولكن األهم هو  ،والوحدة ثان

اب الجدة وعندما سألناها عن شعورها تجاه الحلم قالت ق :"غ ة و عادة ما أست يمرعو انا أ ". أح

وأصرخ  أقف"في قولها خامل الذ یتصرف بجمودمن النم ال في هذا الحلم الحالة لم تكن

ة  عن الصراخ في المنام هو التعبیرو  ."وأناد ةلفي االرغ ة والعنا   .حصول على الرعا
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ر األولى ألنها أحست  الذ ه  ل شيء الوحدة، إن هذا الحلم شب ومن  .وقف أمامهاتو
ر األولى) أم األب( الواضح أن الجدة ة أو الدفاع عن الحالة في الذ وهو  ،لم تتدخل في حما

ان مظلمالذ  االنفعال نفس قیت وحیدة في م   .ظهر في الحلم وأنها 

اننتائج  تفسیر 3.2 ش استب  :منهاج الع

ان منهاج ا اكرة و من خالل استب رات ال ش وتفسیر الذ  أنوجدنا قابلة لماو  األحالملع
یز الدائم على و  والمرض خوف من الموتالحالة لدیها  لوحدة تمیل ل ذلك .لألذ هاتعرضالتر

ها و  .ألنها عاشت طفولة وحیده زل وتغیب طوال النهار ألجل لوحدها في المناألم دائما ما تتر

ر  ،العمل عة األم  أننجد  ثالثةالففي الذ تذهب طوال النهار و انت تترك الحالة مع األخت الرض

أنها .للعمل ان ما وظهر في الحلم المتكرر للحالة  ان و  .تر نفسها وحدها في م حتى في م

قاء لوحدهاال العمل ما قاتو  ،حظناه أنها تحب ال س لدیها صد ار  ل  لذلك ثیرات الكالم هناعت
قى لوحدهاو  ننسحب دائما عنهت ة  في وحتى .ت انت عالقتها سطح ةعالقاتها مع إخوتها   إلزام

شون في منزل واحد ع ةفهي تعتبر االنسحاب  ،ألنهم  من النم  الحالةإن  .هي الحل واالنطوائ

صر  رات الذ ظهر فيال ة والمشاهدة  جداهتم ت الحالةف ها،أحالمو  هاذ وخاصة في الرؤ

اتال تشارك في عرضها لألحداث نجدها  المشاهدة وردود الفعل الخاملة قفالمو  فعال  ،بل تكتفي 

ز على التعرض الذاتي لألذ و  ً حتأن األمور ستنقلب ضدها وتر حت تخاف من  ،ام لذلك أص

  .المواقف

طالالموت والمرض خوف من من شعور ال الحالة عانيت  مهمینص اشخأفقدانها  ینمرت
ة لها انت وحیدة وتر أن، النس اتها فالحالة  ل رغ فهمها إال األجداد ألنهم حققوا لها   .ال أحد 

ة  ر الثان ة ألنها تفاج اعتبرتفي الذ ق ر هي الصدمة الحق موت الجدة وهي أأن هاته الذ ت 

ل ولم  ضا و  ،تتوقع أبدا أنها لن تراها مجدداانت تنتظر لقاءها الطو ذلك موت الجد المفاجئ أ

ة الجدة ألم وحزنها على فقدان عد شهر وهي لم تستفی من ثیرا من الحالة إن  .الحام تخاف 

حت تخاف  فقدان السند ة مجددا وأص ضا وخوفها زاد احتمال من شدة والحما شدة فراق األب أ

ر لسعة العقرب انت تماما األبأنها شبیهة الحالة تر  .في ذ تحب الوحدة ثیرة الصمت و  ف
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س األخت األب  الغیرة تجاه اإلخوة نتیجة  ،األمتحب التقرب من التي ع وهذا ما ولد الشعور 
ال األم لمیل  قى لوحدها طو م أن إلحداهما عن األخر وخاصة أنها ت عیدا طوال والدها ح عمل 

ثیرا  قدل .األسبوع صرخ من شدة األلماألب تعرض حین خافت الحالة   ،للسعة العقرب التي جعلته 

ثیرا قالت من فقدانة خافت الحالحیث  موت:" أبیها  في موقف وفاة جدتها، و  ."یت وخفت 
انت ناقمة علیه ،الجدةن قدوم ع یهاذبوا عل نحیردة فعل عماتها غضبت من  لم  نألنه نفهي 

مرض الجدة بل سایروها نیخبر  ارهاها  ضا جدند وفاة العو  .جعلها تكره عائلتها ، مماصغیرة اعت  أ

ته للمرة األخیرة لدخول لغرفته و اأرادت الحالة   تتأزم، تهاجعل نفسیمما رفضت الخالة حیث رؤ

اة  ونظرتها ال تتأخذ للح مش اغمأساو أل ص اتها والمواقف المعاشة  ة، وتقوم   طرقة تبررح
الصحة  في قطاعفخوف الحالة من فقدان شخص عزز جعلها تختار مهنة . وتدعمه االكتئاب

اتها  أنحسب أدلر  ،للكفاح ضد المرض مثل التهدید األكبر في ح األطفال الذین یواجهون الموت 

ا  أن مثله الموت ولهذا فإن طموحاتهم غال سعون للتغلب على التهدید الذ  مثال هؤالء األطفال 

شعرون تقودهم أل ما الطب فهم  عملوا  بیرة لمواجهة الممرض مالطبیب و  أنن  صورة  ؤهل 

  )114ص. 1931/2005.ألفرد أدلر( .المرضالموت و 

ا ن األطفال المصابین أأوجز أدلر  عانون من إح جدون و االكتئاب هم األطفال الذین 

الدموع حتى  طرة على الموقف  و و  أنهممن السهل الس ثیر الش حون  اءص  أدلر. (ال
رات .) 83ص . 1931/2005.ألفرد ل ذ ظهرت . الحالة وفي أحالمها وهذا ما ظهر في 

ة  ة النمط ة لسیااالنطالقة الع من خالل مواقففي الاالكتئاب حدث أمر غیر  األحداث رد وفجأة 

ة متوقع  ة مام ،حزن ضد الحالة مما یدخلها في نو القائل وتبنت المنط  جعل لدیها نظرة تشاؤم

وهذا مأساة إلى تنقلب  حسب قولها أ أن المواقف السارة سرعان ما" أن دوام الحال من المحال ":

  .االكتئابيالمنط  جوهر

اب التام  رات الحالة الغ انت صغیرة  أنهادائما تقول  ،للتارخ الزمنيمن المالح في ذ

أنها ترد تناسي  حزنها وخاصة من خالل  نیزد م ألنه ،وفاة األجدادخاصة توارخ  توارخالو

ي عند ل هامالحظتنا للحالة أثناء سرد انت ت رات أنها  ر،لذ ضا  التذ اب والحظنا أ  اإلخوةغ

رات الحالة ر األولى التي  في ذ قدوم األسرة أن  اعتبرتماعدا الذ الجدید  األخانت سعیدة 
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ام الصغیر و  العمتلعب مع  انت أنهاوحتى في المقابلة قالت  .ذهبوا ألخذ صورة معهو  الق
شا في بیت  أنهاو  ،المؤامرات ضد زوجة جدها ع انا  انت ملزمة فق للعب مع إخوتها ألنهما 

س بجوارهم الجیران ة ل انت  .معزول في الغا سة ألنها  اللعب  ملزمةلذلك اعتبرت أن طفولتها تع

ضا مع اإل ة األخت الصغر خوة، وأ ة  تفضلولكنها بتحمل مسؤول اللعب فالحالة تكره المسؤول

ةتر نفسها الكبر ملزمة بتحمل و  أن أكون قادرة على تحمل ": لذلك قالت في المقابلة المسؤول

اب أحد  ة في حالة غ ن وأاألب المسؤول ة وأب ثاني، أن ال و ة أم ثان مثا ترك إخوتي أن أكون 

قولو هي السببنقص عالجا ون تصرا حاجة  ون لدیها موقف سلبي. "ل  حیث  األم تجاه مما 
ضا ذهبت ذهبت للعمل و و األم تهما ما تر  ،الصغیرة وعدم رعایتها أختهاقامت بترك  الحالة أ

اب و أ للتعنیف ألنها  الحالة تعرضتاألم ولكن مع عودة  ،للعب ع الخروج من غلقت ال لم تستط

االغرفة و  ل ضا اتسخت    .أ

بیر  إن ان لها أثر نفسي  ر األولى التي  ة في التعاون تولد من الذ نفور الحالة من الرغ

ان صفعة العملفهي  ،على وجدان الحالة الشعور  إن .نتیجة لرغبتها في التعاون  م تستطع نس

الو  الضعف إحساسهاالنقص ظهر في  م المساعدة  قصورولد لدیها الشعور  ة في تقد وعدم الرغ

ن أن تتعرض للصفع مرة أخر  ألنهاوالتعاون  ر من المم ذلك عقاب األم للحالة في الذ ، و
رها على حضانتها  عة وذهبت للعمل حیث بدال من ش ت لها األخت الرض الثالثة عندما تر

ر األولى ما فعل العم في الذ عقابها  عة قامت األم  ذل .لألخت الرض ولد لدیها األمر نظرة  كو

ضره الحتقار ر لن  انت ذ أد  .االجنس األنثو واعتبرت نفسها فتاة لذلك ضرها عمها فلو 

ه تعرضت للعقاب،  خلل ل ذلك إلى ادرت إل لما  في قدرة الحالة على التكافل والتعاون، حیث 

ةتدهورا في  وهو ما سبب لها ت األخت ففي الذ .مستو النزعة االجتماع  واتهمتهار الثالثة تر
اب أنها هي من أغلقت ال ضا  ذلك  ،أ عد البنتین و و ر  تغیر موقف العائلة وصفعة ظهور الذ

ل عام و  فالطفل األول: "فحسب أدلر ،األخ جلالعم أل ش ه یتألم  سبب تغیر موقفهم عد قدوم أخ

ر ان ذ اع أنه الدیهلد و  مما عد بنتین فیخلع من العرش وخاصة إذا  لذلك  امیزته تفقد اانط

 وهذا ما) 211ص.1929/1982.ألفرد أدلر" (سلك أفضل طرت أن تحاولحصل توتر قو و 

ك اعتبرت أن العالم توقف من للذ الصد والعنف لكن تلقتلته الحالة فهي أرادت المساعدة و فع
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ن أن نر عجزهم على  أن األطفال الذینأدلر  فحسب .حولها م فتقدون القدرة على التعاون فإننا 
ن الصداقات  ة في تكو ش فإذاالتعاون ظاهرا في عدم الرغ ء من التفهم سوف يلم یتم معاملتهم 

یخهم أو عانون  میلون  من الصدمة عندما یتم تو عهم مما سیجعلهم  عقابهم بدال من تشج

  )279ص. 1931/2005.ألفرد أدلر( .الوحدةو  لالنسحاب

ُ من خالل المقابلة وضحت الحالة أنها  ثیرا من طرف األعمام و انت ت وأنهم لم  العماتعنف 

طة وتضرب  انت مث وها تمارس حرتها في اللعب بل  نها أوال ألنها فتاة وال ثیرایتر وث  م الم

عد صالة المغرب ان المدینة ففي و  ،خارجا  ین یخافون من س ضا هم أشخاص قرو أن  اعتقادهمأ

ال معهم ثت طو وتكون لدیها نظرة  جعلها تكره الجنس األنثو  وهذا .الحالة ستنحرف أخالقها إذا م
ة تجاهه و  ر األولى عندما فرحت دون ر وهذا ظهر بوضوح في الذ انت ذ األسرة تتمنى أنها لو 

عد الاألول  الحفیدقدوم  ر    . بنتینالذ

الحالة وعدم تفهم األم میل  إن ة الحالة األم الواضح لألخت مقارنة  وجعلها أثر في نفس

أنها مرفوضة   ختهاألم ألمیل ابلة أنها عندما تجلس معهم تحس أشارت في المقاو  .سراأتحس 

ة  ما تملكخاصة أنها فقدت أعز و  ،تفضل الجلوس لوحدهاوسطهم و  مما جعلها تعتبر نفسها غر

اةو  فهمها في هاته الح   .من 

عض تعاني  ةاألمراض الحالة من  ة وذهابها الم ،السومات التحالیل الطب ام  تواصل للق

ثیرا في عملها و  الضی ألنهاألم القلب مت بتحالیل فقر الدم والدوران و قاحیث المالح   ،تحس 

لو  حساسوالقل المتكررة في المعدة م الاألوالصداع الدائم و  في النوم أقرت أن لدیها مش ٕ غصة  هاوا
ابها المت وما ،لخإ..... في القلب وا من غ ش ع  ان العمل أن جم حجة الحظناه في م كرر 

ار هوهذا ما أكد .المرض ة أعراضأن الحالة تعاني من  MMPI2اخت من خالل الدرجة  سومات

ة المرتفعة المتحصلة  اس توهم المرض بالتائ ةعلیها في مق شیر و ) 75( درجة تائ او إلى هذا  ش

ة و  ثیر جسد ة و ات النوم وضعف الطاقة الجسد او  ةصعو وحسب بن عبد هللا دمحم  .الش

ین وهما  ل توهم المرض و الم:" فاالكتئاب ینتظم على مستو المستو ستو الجسمي في ش

مة و  االضطهاداالجتماعي عبر عناصر  ة وفقد الق   ) 161ص. 2010.بن عبد هللا دمحم(". الدون
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توقع الفشل و  ،والمواقف ضده األحداثتغیر  توقعالتشاؤمي الذ یمن النم  الحالة هي إن
اتمر المس ذلك التفسیر الخاطئ للمواقف نتیجة لتوقع الفشل و  ،الفشل وخاصة تكرار مواقف اإلح

م الت اةوقع السلبي على دائما وتعم ز على المعلومات و معظم أمور الح ة ، حیث یر الخبرات السلب

ةطرقة  اته انتقائ ة ألسلوب ح أنه امناس اته مواقفمر تلم  او ر إال ت فال اسارة في ح تذ

ات م(. السلب   )80–76صص  .2009.عال إبراه

رات اكرة استعم ففي الذ انت تسیر لت أسلوب السرد العاد لألحداث و ال أن األمور 

ة  ع حدثألمر ثم یتغیر اصورة طب رات الحالةالغیر متوقع وهذا  و س في ذ ففي  .ما انع

ر األولى نجد  ة مع األخ الجدید والجدةأالذ ة ألخذ صورة عائل انت ذاه وفجأة  ،ن الحالة 
له  مر جعلوهذا األ ،أرادت حمل أخیها الصغیرةتعرضت للضرب من طرف العم ألنها  العالم 

ر الث .قف من حولها ة أن أما في الذ انت تعالج في ان ة وأن الجدة التي  ع انت طب األمور 

أن حدثت الفاجعة ولم تعد الجدة بل عاد إلى ستعود ذلك الیوم انت شفى قسنطینة شفیت و ستم

ع انت الحالة في نعشها  ر الثالثة في ذهاب  .بیر انتظارد أن  ا للعمل وترك یاألم أما الذ وم

ة األخت عة لوحدهما وتحمیلها مسؤول ا ،الحالة في المنزل مع األخت الرض نت وفجأة عندما 

اب ولم تستطع الخروج  لتلعب الفتاة غُ  متسخة  الحالة لسبب أنها وضرتاألم أن جاءت إلى ال
انت  .وقضت حاجتها على نفسها عة  ر الرا أن سمعت إلى الحالة في المطبخ و األم أما الذ

ر السادسة عندما بدأت الحالة التأقلم مع و  .عقربال ةلدغ سببل أنینهاألب و صراخ  ذلك في الذ

اشرةإلى وفاة الجدة  عد شهر م لها تسیر أن المتعتقد لذلك فالحالة  .أن توفي الجد  ة  ات واقف الح

سها و  ثیرا مو ضدها ع ة  اأنها  ة المفاجآتتنتظر  ما مادائ وأنهاتتعرض للصدمات النفس ، السلب

عتبر أن دوام الحال من توهذا هو صاحب المنط االك....) تفاجأة وصدمت (فعال ثرة األو  ئابي ف
ثیرا ما غ وتبرر االكتئاب األحداث لتدعم اإلكتئاب المحال فهي  ار. تص  MMPI2 ففي اخت

اس الكذب وضح أن الحالة تعاني من سوء في تقدیر األحداث وخاصة  ةمق ة السلب ات ذلك  .الح و

ة نجدها دائما ما اد ة في المالحظة الع  ثیرا ما، و تفضل الجلوس لوحدها لتفاد المواقف السلب

حدث لها رالحدس جعلها تشع أن تعتبرزاجها أن هذا الیوم جید أو سيء و تحدد من خالل م  .ما س

ل وتطور  في األسرةرتیب أطفال لتوحسب أدلر فان التسلسل الوالد  یلعب دورا هاما في تش
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اة الفرد فاألطفال األك زون نحو الماضي وهم أطفال  األسرةبر في اأسلوب ح ا أفراد متمر غال
الحال ل ماهو سلبية متشائمون من المستقبل  توقعون  مة رحاني وعادل طنوس. (و  .2012.سل

  ) 184ص 

ُ  ،وحیدة ألنها عاشت الوحدة الحالة تفضل إن ت فيوت رات في ف المنزل لوحدها ر الذ

ة و  الناس تستنج للما تعود أنها الحالة واستنتجت . السادسةالثان عج  ان  لمنزل وتجد حشود والم

حت تفضل الوحدة تمثل فيیأن هناك أمر محزن  تر أن تجمع الناس دائما حیث  .وفاة لذلك أص

ه ألم نفسي لها الخوف فهي الضعف و القصور و  ن الحالة لدیها إحساسإ .ون ضد صالحها ف

انت صغیرة من  للعنف عدة مراتتعرضت  ر  ،لها قرب الناسأعندما   الثالثةاألولى و  ففي الذ
الخداع من طرف األهل ألو  ،األمالعم و من طرف  تعرضت للعنف ة أحست  ر الثان نهم لم الذ

مرض الجدة ة فموت .یخبروها  الجد في مدة قصیرة ألح و الجدة  تعرضت الحالة لصدمات متتال

ة و ال ضاضرر بنفسیتها وفقدانها للحما عض التغیرات ظهرت لدف ،األمان أ مما جعل  الحالة 

الخوف یزداد  طر علیها و شعورها  اة و  أمامشل الفاإلخفاق و الشعور س الخوف الشدید مواقف الح

شعر الخائف و  اإلنسان أن دلرأ ألفردفحسب  .في النفس وفي اآلخرن شعور عدم الثقةو  ان  الج

ة فهو ینتمي لتلك الفئة التي ال الغة الصعو ل المهام التي تواجهه  قدرتها على  أن  نجاز إتث 
طیئة والتردد في خوض التجارب  شيءأ  ة ال . ألفرد أدلر( االقتراب منها حتى أووتظهر الحر

راتفي ف .)233ص.1927/2005 ع الذ اكرة جم ان شعور الخوف  أننجد  األحالمو  ال

طر  ر و  امس عو معلى اهتمام الذ ضا و  ،اهاض لفقدان األمان  اصاحم انالخوف من الموت أ

ة و  مثل تهدید إن .بیرة لأمات تعرض الحالة لخیوالحما اتها  االخوف من الموت  بزعزعة ح

الخوف من مجرد  ا  أخرشخص ذهب لعالم  نأفالتجرة هاته تولد لد الفرد شعور  ان سواء قر

  .)115 –114ص . 1931/2005.ألفرد أدلر( عیدا أو

ة لألحالم نجد أن شعور الخوف ظهر  النس ة من خالل فيو س اللیل   MMPI2الكواب
انت تعاني  س و فالحالة  الموت األحالمثیرا حسب روایتها من الكواب الحلم  األخص .المتعلقة 

قا أن  ور سا خاصة و  ،انصدمترأت المنظر و  الحالةو انت تقطع جسم أبیها  اعجوز المؤثر المذ

ة،هو الان ها اأن أ ثیرا علقة تموهي  ضح ثیو ه  ر  ظهر فيا هذا مو  .را لتألمهتتأثر  الذ
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ة ر الثان عة والذ ضا الرا ي ونزه و " :فقالت األب، فهي تخاف أن تفقد أ ي نضت رحت ن

ا ا ح على اغالب شعور هذا  ."نحضن في  أنهالحالة أص ستفقد عن قرب  صاحبها على الدوام 
رات وأحالم الحالة لذلك و  المرض فالخوف من .علیها اعزز  اشخص طر على الذ عتالموت س  ات

الض ض في هذا المجال  وفاة جدتها في  عندوخاصة  ،أسلوب الكفاح ضد المرض للتعو

ة ر الثان رهت مستشفى قسنطینة حیث الذ ا رغم ذلك هي  ، لكنهاصرحت الحالة أنها  تعمل حال

  .شفى قسنطینةستفي م

حیث أن الظروف التي عاشتها  االكتئابمن الحالة تعاني  إنسب  من خالل ما النفسي 
ل جید و  االكتئابين المنط الحالة خلقت لها الجو المناسب في تكو  ة ش النظرة السوداو

ة التشاو  صورة عامةؤم اة  طر على خاصة أن الخوف من المرض و و  .لمواقف الح الموت س

رات الحالة و  ر ذ ل ذ رات ان عنوان  ع الذ نجد الخوف من  األحالمفي حتى و  ،في جم

قاء بدون سندالظالم والوحدة و  ة لل نالح تكرار نفس المواقفو  .ال ر انطالقة عاد عدها ذ  ثم 

زت راتواوال .تعرضها لألذ المستمر على ر اكرة ضح في الذ اغة  أسلوبهو  األحالمو  ال ص
ع من حولها رغم أن جم ،تنقلب ضدها أن األمور دائما ماحیث  االكتئابتدعم  طرقةالمواقف 

شون نفس المواقف و  ش معه  األحر اللموقف و اتقبل لكنها ال ت .الظروفع غ تتعا وتص

ضا لذلك  أبیهاهي تخاف من فقدان ف .اآلنفي دوامة الحزن لحد ها قاءطرقة تدعم  األحداث أ

ة و  انتظارحالة  فهي دائمة في   .االكتئابيالمنط  جوهرا هو هذللمفاجأة السلب

اكرة و  حوصلة نتائج. 3 ات ال ر ة الذ  :DSM5في ضوء  MMPI2تقن

اكرة في ضوء  رات ال ة الذ ، سوف نقوم أوال DSM5من أجل تسهیل عرض نتائج تقن

اكرة رات ال ة المستخلصة من تحلیلنا وتفسیرنا للذ م حوصلة للنقا األساس والتي تقارت  .بتقد

ار مینسوتا معها  ة التي اقترحها . MMPI2نتائج اخت ف م المعاییر التصن ا بتقد . DSM5ونقوم ثان

ة التي طرحها  عد ف اكرة في ضوء المعاییر التصن رات ال عرض نتائج الذ   .DSM5ذلك نقوم 
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اكرة، وم رات ال ة الذ ة لتقن النس ش أوال،  ان منهاج الع یلة ن خالل استب المشتمل على تش

رات و األسرة و  عض  األحالمتفسیر الذ   :التي تعاني منها الحالة األعراضنستخلص 

الغ والدائم منشعور الخوف الحالة تعاني من  إن -  .الموتالمرض و  الم

عیدة عن التعاون والتكافلتدني مستو النزعة اال - ة فهي  ةوال جتماع  .نفور التام من المسؤول

ةالقصور لد الشعور ارتفاع مستو  - الضعف والدون مع عدم الثقة  الحالة فالحالة تشعر 

ة للجنس و  .النفس ه األنثو نظرة دون  .الذ تنتمي إل

ض عن  - حث عنطر اظهور التعو ار  ل العمل في قطاع أسلوب الكفاح ضد الموت واخت

 .)الطب(الصحة 

ان النظرة  - ة على وجدان الحالةطغ االكتئابي على أسلوب تغلب المنط من خالل  التشاؤم

اة الحالة  .ح

ة ترصد - ة والمفاجئة وخاصة السلب حداث تغیر المواقف واألو  ،الحالة المستمر للمواقف السلب

ح هي ال  .ةنیمسضد الحالة حیث تص

یز الدائم على تعرض الحالة لألذ  - ش معهعدم تقبل الموقف و مع  استمرارالتر  .التعا

ز حول الذاتخوف الحالة من فقدا -  .ن السند نتیجة للتمر

رات و   MMPI2األداتینمن خالل  إلیهامما سب نجد مختلف النتائج التي توصلنا  الذ
اكرة لها  اة الفرد یوضح الك، و قارةمت أعراضال ثیر من سمات والدالالت استخراج أسلوب ح

ة و  ة فالتالنفس  .(Ansbacher.HL.1973.P135)ظهر بوضوح  األداتینبین  قاربالمرض
ل واضح  االكتئابالحالة من  تعاني ز حول الذات ألنها تشعر  فضلتو ش االنسحاب والتمر

األم لدیها مشاكل أسرة وخاصة مع  جعلالرفض االجتماعي وأنها غیر مقبولة في العائلة مما 
الت وظهور  .النقص والضعفتشعر فهي شخص مقموع و  ة المش وسومات تعاني  حیث أنهاالس

الحزن واالكتئابمن الصداع النصفي والقل و  رات  .الشعور  وجدنا  واألحالمعند تحلیل الذ

طر هو الخوف  الشعور الغ المس ة و من المرض والموت الم المواقف  انقالبتجاه النظرة السلب
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قا األسالیبا تتبنى مما یجعلهضدها  ورة سا دراسة بوشامي  وجدت: فحسب بن عبد هللا دمحم .المذ
عقوب  و ائن أو أنه  حس  تئب  اء واإلهانة التي تجعل الفرد الم الح رة الشعور  منة لف نه یوجد ه

المقارنة مع  ذلك سمة توهم المرض التي ت ،اآلخرنناقص  فقدو س الشعور  الكمال  انع

ة للشخصالجسمي و  ة الجماع شه إلى  .الهو ع جانب التعابیر المؤلفة التي تشهد الصراع الذ 

سبب االنتماء للجماعة و عدم  الفرد  م انفقدإحساسه  للكمال  يثل الضمان األساستضامنها الذ 

  )161ص. 2010.بن عبد هللا دمحم ( .المعنو 

  ص في  :DSM5معاییر التشخ

اكرة هي نتائج  رات ال من أجل التحق من أن النتائج المتوصل إلیها من خالل الذ

ا  ة ومقبولة علم ة لألمرا رتأینا أن نعرضهااموضوع ض على أهم وأشهر معاییر التصنیف الدول

ة وهو الدلیل اإلحصائي و  صي العقل مقارنة نتائج سنقوم في . DSM5التشخ هذا العنصر 

اكرة مع األعراض الواردة في  رات ال ص اضطراب الحالة بواسطة الذ الدلیل التشخصي تشخ

 :حول هذا االضطراب

 م االكتئابي االضطراب  : Major Depressive Disorders الجس

اكرة، والتي عرضناها في األعلى  بناء رات ال على األعراض المتوصل إلیها من خالل الذ

ا مع  ل ة تتقارب  توصلنا إلى أن التصنیف المناسب لألعراض المستنتجة ضمن القائمة اإلكلین

م التي وردت في االأعراض  ، وهي Bو  Aضمن المحور DSM5 ضطراب االكتئابي الجس

  :التالي

ص معاییر   :التشخ
ارالم ةاألعراض  من )أكثر أو( خمسة تواجد :A ع  األداء في تغیراً  وتمثل ،أسبوعین خالل التال

في  االهتمام انفقد أو منخفض مزاج: إما ون  أن یجباألعراض  أحد األقل على :الساب الوظ
  .المتعة أو

منی ال :مالحظة ّ ة صورة تُعز  التياألعراض  تض ة لحالة جل  .أخر  طب
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، یوم ل الیوم، معظم منخفض مزاج )1( ًا عبَّر تقر ُ اً  إما عنه و  أو الحزن  الشعور مثل( ذات
أس أو الفراغ َ أو ال  )دامعاً  یبدو أن مثل( اآلخرن قبل من الح

ن  :مالحظة   .امستثار  امزاج المراهقین أو األطفال عند ون  أن م
 معظمفي  وذلك ،معظمها أو األنشطة ل في االستمتاع أو االهتمام في واضح انخفاض )2(

ا یوم ل فيو  الیوم ستدل( تقر  ).اآلخرن مالحظة أو الشخصي التعبیر ذلك على و
ابللوزن في  ارز انفقد )3( ة غ  الوزن  في التغیر مثل،( وزن  سب أو الطعام، عن الحم

ة انخفاض أو  )الشهر في% 5 من ألكثر اً  یوم ل زادتها، أو الشه  .تقر
ان، في ضع  :مالحظة  .األطفال عند المتوقع، الوزن  سب في اإلخفاق الحس

اً  یوم ل نوم فر أو أرق  )4(  .تقر
اج )5( ي نفسي ه ا یوم ل خمول، أو حر س اآلخرن، قبل من مالح( تقر  مجرد ول

س ة أحاس ء أو التململ شخص  ).ال
أ )6( اً  یوم ل الطاقة انوفقد تع  .تقر
س )7( مة انعدام أحاس اً  ون  قد والذ(  الذنب مناسب غیر أو مفر شعور أو الق  )توهم

، یوم ل ًا س تقر  .مرضاً  لكونه الذنب شعور أو الذات لوم مجرد ول
یر على القدرة انخفاض) 8( یز، أو التف اً  یوم ل الحسم، عدم أو التر  التعبیر إما(  تقر

 ).اآلخرن مالحظة أو الشخصي
ار) 9( س( تالمو  عن متكررة أف یر أو ،)فق الموت من الخوف ول  دون  متكرر انتحار  تف
  .لالنتحار محددة خطة أو انتحار محاولة أو محددة، خطة

ار  الهامة األداء مجاالت أو المهني أو االجتماعي األداء في واضحا انخفاضاً  تسبب : Bالمع
 .األخر 
ار ة لتأثیرات تُعز  ال : Cالمع  حالة عن أو )دواء تناول عقار، استخدام سوء مثل( لمادة فیزولوج
ة    .أخر طب

ل A-C المعاییر ة تش ة نو مة اكتئاب  .جس
ة: مالحظة ار عزز، ان شخصقدف(  بیرةة لخسار  االستجا  عن الناجمة الخسائر المالي، االنه
ة، الكوارث ع  الخسارة واجترار الشدید الحزن  مشاعر تتضمن قد )إعاقة أو خطیر طبي مرض الطب

ة وفقدان رق األو  ار في لها ةتواجدالم الوزن  وفقدان الشه هA المع ة وتش  الرغم على. اكتئاب نو
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ة تعتبر أو مفهومة تكون  قد هذه مثل أن من ة وجود نال أإ للخسارة، مناس  اإلضافة اكتئاب نو
ةإلى  ة االستجا ع ار عین یؤخذ أن یجب الكبیرة للخسارة الطب  حتما یتطلب القرار هذا .االعت
ة للمحاكمة السررة الخبرة ة والمعاییر الفرد تارخ على المبن اق في الكرب عن للتعبیر الثقاف  س

  .لخإ ..... الخسارة
صي الرمز ستند :والتسجیل الترمیز إجراءات م االكتئابي لالضطراب التشخ  إذا ما على الجس

ة ان ة، والشدة متكررة، أو مفردة نو ة، مظاهر وجودو  الحال  .الهدأة ووضع ذهان
ة الشدةإلى  شار ة والمظاهر الحال اً  تم إذا فق الذهان فاء حال ة الكاملة المعاییر است  لنو

م، االكتئاب اً  الكاملة المعاییر تستوف لم إذا إال الهدأة محدداتإلى  شار وال الجس ة حال  لنو
م االكتئاب  :یلي ماهي  الرموزو  .الجس

  
ل رقم حدد محددات : 01الش ل التالي   السیر/الشدة الش

ار :  * تین بین متتالین شهرن وجود فیجب متكررة اتالنو العت  حیث األقل، على متتالیتین نو
َ  لم ة المعاییر تستوف مة اكتئاب لنو   المعینة الصفحات على وجدت المحددات تعرفات نإ. جس

ة، المظاهر تواجدت إذا :  ** ة مظاهر مع  فالرمز الذهان ة شدة له عالقة ال  "ذهان  .النو
ص، اسم تسجیل في  اضطراب: التالي الترتیب المصطلحات سرد یتم أن یجب التشخ

م، اكتئابي ة جس  المحددات من العدید تلیها الهدأة،/الذهان/الشدة محددات متكررة، أو مفردة نو
ة ة على تنطب ما رموز دون  التال ة النو  .األقرب أو الحال
 :حدد
 قلقي انزعاج مع
 مختلطة مظاهر مع
 سرع دوران مع
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ة مظاهر مع  سوداو
ة ال مظاهر مع  نموذج
ة مظاهر مع  المزاج مع منسجمة ذهان
ة مظاهر مع  المزاج مع منسجمة غیر ذهان
ا مع    .اتاتون

 )F06.1( إضافي رمز استخدام: للترمیز مالحظة
 الوالدة حول بدء مع
  )77 - 74ص ص 2014. الحمادأنور ( )فق المتكررة اتللنو(  الفصلي النم مع

عض األأمن خالل ذلك نجد  بین  قاربظهرت مما یدل على وجود ت عراضن هنالك 

ار اكرة واخت رات ال ذلك  MMPI2الذ اكرة أوهذا دلیل على   DSM5و رات ال وتفسیرها ن الذ

ة ان لها فعال ار الشخص اخت   .DSM5و  MMPI2ة جیدة مقارنة 

اد الضطراب االكتئاب،  ة التي  األعراض أننالح من خالل هذا الجدول الع األساس

اكرة للحالة هي رات ال   :الضطراب االكتئابنفسها  استخلصناها من الذ

ة المتكررة في الهدأة الكاملة -1 ة و  تعاني الحالة من النو ة تجاه مع مظاهر السوداو ار سلب أف
حساسهامستقبلها و  ٕ اغة  ا یرها وص اة، وتف الذاتي المأساو تجاه المواقف وتصور نظرتها للح
رات و    .االكتئابتدعم و طرقة تبرر  األحالمالذ

ة عموما نفسها متطا األعراض أننالح  -2 ل قة مع أعراض الحالة االكتئاب رات  ففي الذ

م م ،نجد عالمات المرض األحالمو  ش مع واضطراب االكتئاب الجس ن خالل عدم التعا

رناو ) الوفاة(المواقف  ما ذ ع الوفاة والفقدان التي عاشتها و یرها المستمر في مواض قا  تف سا

زة حول ذاتها  .ألنها متمر

استمرارأما  -3 یزها المستمر على التعرض لألذ   كتئابياالمنط الشخص  وهذا ،ن تر

الحزن طوال النهار السیئمزاجها و  اح  .وشعورها  ل ص سيء وتنتظرها  ن هذا الیومأالتشاؤم 

 .مفاجئة غیر سارة
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الذات -4 النقص وعدم الثقة  ة وخاصة عندما هذا و  الشعور  ر األولى والثان ظهر في الذ

 .شخص عزز علیها) وفاة(فقدت 

اء و   -5 ام الذهاب المتكرر لألط فأنها خاصة ها مرضة و التحالیل لحجة أنالق سبب نح ة 

 .حسب اعتقادها المرض

ش ح تعاني الحالة من قلة النوم واألرق   -6 ة وتع س اللیل  .الة اإلرهاق النفسيالمتكرر والكواب

امتام و الحالة الخمول   -7  .في الذهاب للعملعدم رغبتها أ نشا و  هاعدم ق

ة و خفاض واضح في عالقاتها انو   -8 ظهر في قلة األصدقاءالمهن ة و  .االجتماع

نتنا من  اكرة لهذه الحالة قد م رات ال ننا أن نستنتج أن الذ م من خالل ما سب 

اكرة إلى  راتها ال ل ذ ص االضطراب النفسي الذ تعاني منه الحالة، حیث توصلنا بتأو تشخ

ار  انت النتائج متفق. MMPI2نتائج متقارة مع اخت ة ومنسجمة مع المعاییر التي وضعها ما 

صي الخامس  رات ال حوهذا ما یثبت نجا DSM5الدلیل التشخ ص الذ اكرة في تشخ

 .اضطراب هذه الحالة
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  عةالحالة   :الرا

انات الحال: أوال  :ةب

ة - انات الشخص   :الب

  .ماإكر  :االسم

  .سنة 30:السن 

  .أنثى :الجنس 

مي   .ثانو  :المستو التعل

ة   .عزاء :الحالة االجتماع

انات ال - ةاألب   :سر

اة :ماأل   .على قید الح

اة :األب   .على قید الح

ور خوة الذ ِ ور ال :عدد اإل   .یوجد ذ

  .عشرة بنات :عدد اإلخوة اإلناث

ة الد الزمن ة الم   . الكبر  :رت

  .متوس :المستو االقتصاد

م الحالة -   :تقد

عة إكرامالحالة  الت  ، عزاء،سنة 30فتاة تبلغ من العمر  الرا قدمت لنا مجموعة من المش

ادات  :هاتعاني منالتي المتنوعة  والوضوء  الصالةغسل الیدین المتكرر والشك في الع

ار ،تكررالم ش في دوامة األف طر علیها و .واألوهام وتع هو  الخوف من هللا شعورس  .من عقا
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ثیرة ما تطلب السماح م ذلك لدیها و  .ن إخوتها ووالدیهاوتعتقد دائما أنها على خطأ وأنها 
ار ومعتقدات  طةة تكرار أف مو  النظافة مرت ادات الترتیب والتنظ الخوف من  ذلكو  .والع

غمى علیها في الطر و الخروج فهي تخ یر الناس عنها ودائما اف من أن  ذلك في تف تخاف 

یر و لم على مستو الرأس التعاني من اآل   .قالته هذا حسب ماكثرة التف

ا ة: ثان انات نفس   :ب

ار النفسي   .1 عة  -MMPI-2نتائج االخت  : "ماإكر "للحالة الرا
ارعرض نتائج  1.1  :-MMPI-2النفسي االخت

Si   Ma  Sc  Pt  Pa  MF  Pd  Hy  D   Hs  K   F  L   ؟    

37  23  42  45  22  33  23  31  43  19  10  18  8  12  NB   

/   2  10  10  /   /   4  /   /   5  10  /  /  /  V. A   

37  25  52  55  22  33  36  31  43  24  10  /   /   /   NBc  

59  65  81  98  92  52   81  69  95  71  40  84  64  /   NT 

اری 05جدول رقم  عة-MMPI-2 وضح نتائج التحلیل الكمي الخت   .للحالة الرا

س الصدق للحالة ال: أوال عة نتائج مقای   :"إكرام"را

اس  شیر و  )30-11=؟( 12تحصلت الحالة على الدرجة ): ؟(المق انت إلى هو ما  أن الحالة 

حذر شدید مع  ارتتعامل    .االخت

اس الكذب  ارة تحصلت الحالة األولى على  :Lمق ة مع شیر و ) 64< ت( 64درجة تائ هو ما 
قدر متوسصفحة نفسإلى  ما تشیر الدرجة المنخفضة للحالة على ة صادقة وأداء مناسب   ،

اس الكذب على ق األخطاء الصغیرةعلى ادرتها مق رما و  .وقدرتها على التواصل الجید العتراف 

الغ في تقد ةیر سوء األان المفحوص ی ة السلب ات   .حداث الح

اس التكرار ةتحصلت : Fمق ارة تائ مما یدل على ) 99-80=ت(84 الحالة على درجة مع

ة ة احتمال اتالمفحوص  إصا ة شدیدة اضطرا   .نفس
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ح اس التصح ةتحصلت الحالة على در  : Kمق ارة تائ شیر ) 59–40= ت( 40 جة مع إلى مما 

م ذات متوازن وتكیف جید و  ي و مستقل و تقی   .متحمس ومتنوع االهتماماتذ

ا ة: ثان س اإلكلین   :نتائج المقای

مثلث العصاب .1 ة الخاصة  س اإلكلین   :مناقشة المقای

اس توهم المرض 1.1 ارة  تحصلت الحالة: مق ة مع ما ) 79-60= ت( 71على درجة تائ
او إلى شیر  ات ش ثیر الطل ة ومتطلب أ  ات في النوم وضعف الطاقة الجسد ة وصعو جسد

بیر  او ولد الحالة انشغال  ثیر الش ة وغیر راض و ات(الحالة الجسد ة،  اضطرا هضم

اب القل الظاهرم اتعب وألم وضعف عو   .)وغ

اس االكتئاب 2.1 ارة للحالة بـ قدرت الدرجة : مق ة المع ة إلى  تشیر )70>ت( 95التائ اإلصا

ا االكتئاب اد ل دال ع   .ش

ا 3.1 اس الهستیر ة: مق ارة تحصلت الحالة على درجة تائ إلى تشیر ) 79- 60=ت( 69 مع
ة مع مشاكل في النوم  ارأعراض جسد ن ٕ اب و و  وا صار حول األس  األعراض ضعف است

ةو  او السومات ز حول الذات مع تعدد الش   . مصدرها مع عدم النضج النفسي وتمر

س  .2 مثلث الذهانتفسیر المقای ة الخاصة   :اإلكلین

ا 1.2 ارانو اس ال ةتحصلت ا: مق ارة تائ إلى وتشیر ) 70>ت( 92لحالة على درجة مع

ة وغضب  ة عال االضطراب الهذائي وحساس ة  ة اإلصا یر واضطراب ومنسحباحتمال   .في التف

اس الفصام 2.2 ارة تحصلت الحا :مق ة مع ةإلى ر تشی) 70>ت( 81لة على درجة تائ  احتمال

الفص ة   . مااإلصا

اس الهوس الخفیف 3.2 ا: مق ة مع أداء ) 59–40=ت( 52رة تحصلت الحالة على درجة تائ

 .عاد

س اإلكلی .3 الت تفسیر المقای المش ة الخاصة  ةن  :السلو
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اس االنحراف  1.3 اتي مق و ارة تحصلت الحا :الس ة مع ) 80>ت( 81لة على درجة تائ

ةإلى تشیر الدرجة و   .ومضاد للمجتمع اجتماعيوجود سلوك غیر  احتمال

ورة  2.3 اس الذ ار تحصلت الح :واألنوثةمق ة مع تشیر ) 58–40=ت( 52الة على درجة تائ

 . المتوسأداء عاد ضمن إلى 

اس االنطواء االجتماعي 3.3 ارة تحصلت الحا :مق ة مع ) 59-40=ت( 59لة على درجة تائ

   .أداء عاد

ااثیتفسیر الس. 4 ارة تحصلت الحالة عل: ن ة مع تدل على خوف )  70> ت(  98ى درجة تائ
ة مز قل وتوتر و شدید و  ار وسواس یزعجة وسوء في إدراك وفهم الواقع وعدم أف  .القدرة على التر

بیر و ضو  ة و جترارة و ای  ة، مخاوف مرض ان مرض قل حاد غیر و وساوس قهرة في األح

ه م ف   .متح

اسین: ثالثا   : االعتماد على أعلى مق

ا  أنتوصلنا له نجد  من خالل ما اثین ة واالكتئابالس ارة   لدیهما أعلى درجة تائ مع

افل اثین الت ن الحالة لدیها هم و أدل على مما ی، )95=ت( واالكتئاب) 98=ت(س توقع للمش

ة و  ة قهرة اكتئابالنفس ار وسواس ا وأف اد  .دال ع

ارتفسیر نتائج  2.1   :-MMPI-2النفسي  االخت

ار  سوتامن خالل تطبی اخت س مرتفعة وخاصة  المن عض المقای المتعدد األوجه وجدنا 

اس اس الس مق ا ومق الابنسب ودرجات متقارة ف االكتئاباثین اثین  واالكتئاب) 98=ت(بدرجة  س

ة مما یدل الحالة لدیها هم و ) 95=ت( الت النفس ة  واكتئابتوقع للمش ار وسواس ا وأف اد دال ع

ة بدرجة أولى اتة ذقهر  ة عصاب   .بن

اس التكرار ة لمق النس ة أما  ارة تائ مما یدل على  84فهو مرتفع لد الحالة ودرجة مع
ة ة المفحوص  احتمال اتاإلصا ة اضطرا ات المترو اس اإلجا ذلك ق ة شدیدة و  الدرجة )؟(نفس

شیر ) 30-11=؟(وهي  12 حذر شدید مع إلى هو ما  انت تتعامل  ارأن الحالة  مما  .االخت
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ة وعصاب شدید وظهوریدل على أن الحالة تعاني مشاكل  ةاألعراض  نفس  اضطراب االكتئاب
ا اثین عد الس ة مزعجة وسوء فالحالة تعاني من خوف شدید و  .ثاني  ار وسواس في قل وتوتر وأف

بیر و  إدراك وفهم الواقع وعدم یز، ضی  ة و جترارة و االقدرة على التر وساوس مخاوف مرض

ة هقهرة مرض م ف   .، قل حاد غیر متح

ة عموما وهذا یوضح أعلىخذ أ: المثلث العصابي ة أ الدرجات التائ الت نفس  ن الحالة لدیها مش
الخوف مرضي ووساوس قهرة وخاصة مع ارتفاع واضح في ، وقل و تعاني من صراع داخليأنها و 

اس ا مق اثین اس االكتئاب الس اضطأیدل على  ، والذومق ة  راب نفسي أ لدیها ن الحالة مصا

ة و  ة عصاب اسین في بن االعتماد على أعلى مق ارهذا  مرتفعة في  الحالة درجات انت .االخت

شیر  االكتئاب اس توهم المرض مما  ات في النوم وضعف إلى وفي مق ة وصعو او جسد ش

ة ومتطل ثیر ( ةالطاقة الجسد ات ةأ  ثیر  ةوغیر راض )الطل او  ةو ولد الحالة انشغال  .الش
ة بیر  ةا(الحالة الجسد ات هضم اب القل الظاهرم ا، وتعب وألم وضعف عضطرا ما . )وغ

ضا مرتفع مما تشیر أن  اس الهستیرا أ ة مع مشاكل في النوم إلى مق ارأعراض جسد ن ٕ  وا

اب و  صار حول األس ز حول الذات و  األعراضوضعف است مصدرها مع عدم النضج النفسي وتمر

او و  ةتعدد الش   .السومات

ا والفص أننجد : لمثلث الذهانيا ارانو ة وغضب اال ة عال م مرتفعین مما یدل على وجود حساس

اضطراب هذائي  ة  ة اإلصا الفص أوومسحب واحتمال ة  ة اإلصا  .مااحتمال

ةا الت السلو المش شیر  أننجد : لمثلث الخاص  اتي  و اس االنحراف الس وجود إلى مق

ة مضادة   .للمجتمعشخص

اا اثین اس مرتفع : لس ار وتدل على خوف شدید و أعلى مق ة  قل وتوترفي االخت ار وسواس وأف
یزسوء في إدراك وفهم الواقع و مع مزعجة  جترارة ومخاوف ، ضیعدم القدرة على التر ٕ بیر وا  

ة و  هوساوس قهرة في األحمرض م ف ة، قل حاد غیر متح   .ان مرض
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  ار مینسوتا المتعدد األوجه حوصلة نتائج   :MMPI2اخت

انات والنتائج المعروضة أعاله    :استخلصنا مجموعة من المؤشرات وهيبناء على الب

قا  - رنا سا ان له ارتفاع ن المثلث العصأما ذ سأ ابي  ا  هما :على المقای اثین  واالكتئابالس
  :التي تظهر فيو  ،سماتمما یدل على أن الحالة لدیها عصاب شدید تحمل مجموعة من ال

  .حذر الشدید في التعامل -

الغ في تقدیر - ة األحداثسوء  ی ة السلب ات  .الح

ةصعو -  .ات في النوم وضعف الطاقة الجسد

ار وضعف  - ن ٕ ة وا صاروجود أعراض جسد مع عدم النضج  ،ومصدرهااألعراض حول  واست

ز حول  ةالنفسي وتمر او السومات  .الذات مع تعدد الش

ة  - ة و حساس یر واضطرابمنسحب عال  .في التف

 .مضاد للمجتمعو  اجتماعيسلوك غیر  -

ة مز خوف شدید و  - ار وسواس  عدم القدرة علىعجة وسوء في إدراك وفهم الواقع و قل وتوتر وأف

بیر و  یز، ضی  ة ووساوس قهرة جترارة و االتر ةمخاوف مرض ان مرض ، قل حاد في األح

ه م ف  .غیر متح

ةهم وتوقع  - الت النفس  .للمش
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اكرةنتا  .2 ات ال ر ة الذ   :ئج تطبی تقن

اكرة یتطلب جمع  رات ال ل النفسي المنهجي للذ ما بینناه في الفصل المنهجي، فإن التأو

ة  فحص عدة جوانب من شخصیتها والظروف الموضوع انات حول الحالة،  بیر من الب قدر 

طة بها ة المح ش وهذا الفحص یتم عن. والذات ان منهاج الع   .طر المقابلة واستب

ان. 1.2 عةات من المقابلة مع الحالة الب   :را

عةتعتبر الحالة  ال   ونة من (األسرة في  الكبر  هي را عن هذه  عبرت ،)فق البناتالم

ة  ارة الرت ة، مهتمة"أنها صرح الع ح علیها، حقهم رتبتي األولى تعني المسؤول ط ، درك 

عض صفاتها توضح فیها  ."أخذوا رایها رت الحالة  عید عن الواقعأنها ما ذ ش في عالم   تع

م، ال أحب، ، ترتیبصادقة، األناقة، نظافة، دقة" شة ، أخاف من الوهم، الكذبتنظ ة، عا ، عصب

عاقبنا وعاد یدخلني للنار س الواقع، خوف من الموت ومن هللا ري عاد  ، ال مع أفكار ول

ةأعرف السعادة،  ي  أنهاحیث متمیزة في الدراسة الحالة  انت ."ئی  19.5عالمة ذا أخذت إت

عطیها حقها أنه ،تشك في األستاذو  ،20/20ب فهي تح    .لم 

ةانت  .سعیدة طفولةانت أنها ما وصفت الحالة طفولتها        اطة وحرف از خ حیث  ،امت

ة إجماال عد. انت ماهرة في النشاطات الیدو ش في دوامة من األوهالمرض أ لكن  حت تع م اص

ةو  ار السلب األفكار و م اش في الدوامة من األوهعحت أعد المرض أص ...:"فقالت األف

ة   ......"السلب

ع إخوتها  انت تحب اللعب في طفولتها نلعب معاهم في " :فقالت استثناءدون مع جم

ثیرا على البنات لدرجة الحالة  وأم. "تسعة نحب لمة هم یلعبون خارجا  الأنها انت تخاف  بل تتر

ان ظاهرا جداحرصهو  .یلعبون في المنزل انت تلعبنا في الدار ": لحالة فقالتا على ا  وماما 

ن فیها إحساس أل فترة الطفولة التي عاشتها اهإعجابأظهرت  ."تخاف علینا بزافا نخرجو  متحبناش

ار نها من الوقت الحالي أل أفضلطفولتها  أنوصرحت  ،اللعبالمتعة و  حت تعاني من أف أص

  .مزعجة
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 ،تخاف على مشاعرهاتفهمها و نها هي األقرب أل عدهاأن أختها التي وصرحت الحالة 
حت تساعدها في خاصة عندما مرضت و و  غسل ذلك الصالة و أن تراقبها إذا أعادت الوضوء و أص

إن  .راعي وهي وحیدةحلف خماسي و حلف  :تنقسم إلىاألسرة التحالفات داخل و  .الخ....الیدین 

ا ما ثیرام األتجلس مع  الحالة غال اة وتستمع لنصائحها   الكبر  ما أنها فهي قدوتها في الح

ة  فة مع ، من األموالقر ة للحالة لكن حل انا أنها صرحت الحالة و  اإلخوةوحتى األخت القر أح

  .الحالة وتضحك علیها وخاصة عند المرضتأتي ضد 

رت الحالة صفات أبیها فاعتبرته      حب الدراسة وتعب علینا وحنون ":مثالي ذ طیب ومعطاء و

ةأي نسخفو على حاجة یجیبها و و  اتو نرتاح و  من نا أراني  أحفاد نجیبلونزوج وندیر دار و ح

ان  نهابناته أل إحدفضل  األب ان. "لكبیرة فسدت على خواتاتي ثیرا لوحدها و انت تجلس 

انت منعزلة فقالتبون الح ال منهأشك في تصرفات بناته ضدها و  ختي أ" :جلوس معها حیث 

امل تحقرها شتیها ومنعزلة ودارنا  صح  حة زعما سامطة  ا و سم حسب فینا ا حبها عالجال 

نها ان جا عندنا حاقر ن فضلوه علینا، وحنا معندناش طفل بنات برك،    ."طفل راهو مم

سموها قطة على خوافة بزاف علینا وصادقة جدا جدا تحب الخیر ":أما صفات أمها قالت       

ما تقولنا خافو ري  األسرارتومة قداه تخاف علینا و  اد د ش الهدرة في لع تكره الكذب ومتح

اتنا على النظافة و  بزاف وموسوسة تخاف علینا بزاف  الترتیب والخوف منو م ااالحتر بزاف ور

 الالخوف من المرض و  تحب النها ألم األثیرة االختالف عن  اعتبرت الحالة نفسها أنهاو  ."ري

ارها ة تحب أف    .الوسواس

ار األب ن أو  ،انوا متوافقین أنهمو  ،عالقة بین الوالدین تراها جیدةال أما  عین االعت أخذ 

الراحةان ممیز و  األسر الجو  ،عموما .جداوالنقاشات قلیلة  ،ماألم ال ه تحس الحالة   ف

  .والشعور االیجابي

 ة اد   :المالحظات الع

ةمن عنا ما تم مالحظته عن الحالةالمقابلة دوننا خالل و  ن أن تكون ذات داللة نفس م   :صر 
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 انت عرفونها أنهم خرناآل فيتشك  إن الحالة  راقبونها ینظرون لها و  .و

  ثیرا عن قصدنا موتعید طرح األسئلة التي نطرحها و  تكرر امثیرا السؤال  نتسأل 

اغة الس وأننا نخطئ حتى مبتغانا من ذلكو   .الؤ في ص

 ا في سرد ما  .)نفس القصة تعیدها عدة مرات(حدث لها من مواقف  التكرار یوم

  سبب المرضأنها و تلقي اللوم على أمها  أنتحب تتحدث عن أمها و  ثیرا ماأنها الحظت. 

  ان الجلوس الحظت أن الحالة ل جلسة فهي تصر على تغیر م تحاول فرض رأیها في 

ل جلسة  ارفي  ار تطلب منها ذلك اعت  .أن األف

شنتائج . 2.2 ان منهاج الع   :استب

یلة  1.2.2  ةاألسرة تش الد النفس ة الم   :ورت

ش       ة أسرةوس  الحالة تع ونة  نوو والفارق العمر بینهم یتراوح  ،وعشرة بنات من والدینم
الد ذات الحالة  .واتثالث سنو م ابین ع ة م  ،التي تتمتع بها رتبتهاعلى الحالة  أكدت .الكبر رت

ة دائمام األف ،مهتمةمسؤولة و  انتو  م اع عدهاالتي  أختهاأن  الحالة تشار أو  .تحملها المسؤول

انا اعيالوحیدة التي تر  انت فة مع األخت ن أ ،ظروف مرضها وتساعدها أح ضد  اإلخوةانت حل

ع أنها الحالة تر  أنال إالحالة  مة مقارنة بجم   .إخوتها البناترح

ة انتأنها طفولتها عن الحالة عبرت  انت تحب الفنون ا .عاد ة و و صناعة لیدو تقوم 

ال ثیراانت سعیدة بذلك، وأنها بدقة  األش ع أفراد العائلة تحب اللعب  عة و  ،مع جم انت مط

حت تمل من أنها تحب الجلوس معها لتأخذ الموعظة من رغم و م األم لكال تكرار األم في الكبر أص
ثیرا على .ملكالل ابهم عنها ولو للحظة وتحب بناتها وال انت األم تخاف  أن تري بناتها  تحب غ

ة حسب و  ،على طاعة هللا ار وسواس  بزاف وموسوسة تخاف علینا بزاف"الحالة  اعتقادلدیها أف

اتنا على الخوف من ري عد الحدودمسؤول و  ان األب أما. "بزاف ور حضر  ،معطاء أل ألنه 

ات بناته بدون ملل ة ال ،طل ق هإال أن ،تسمح رغم أن ظروفه الماد ة ان  مجهوداته لتلب وم 

  .حاجات بناته
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  :األسر المناخ 

ضع الصراعات ألن الحالة  ان یتمیز ب ات إن المناخ األسر  انت تعاني من أفعال وسلو

عتبرونها مرضة  ثیرا "موسوسة"تكرارة مما جعل اإلخوة  نتقدونها  ملون من تصرفاتها و  .و

اه والدیها لكسب عطفهم واعتبروها رت .تفتعل المرض وتحب لفت انت ة  الحالة أنها ذ انت قر

اتها    .من األم وتنفذ أوامرها وطل

كره تو الكبر نها إخوتها البنات ألتتحالف مع  ال انت الحالة ،األسرةما التحالفات داخل أ

ع الذین یتحدثون فیها ون یوج ."تمنشیر"على الناس  وتخاف من الكالم ،المواض د حلفین حلف م

ثیرا مع حیث  حدأال تتحالف مع أ  هيو  ،بنات من أرعة حلفمن خمسة بنات و  قى    . ماألت

 م ة ةالق   :األسر

مة األسرة التي تشدد علیها  أنها انت متشددة في النقا لدرجة  هي الدراسة فالحالةاألسرة الق
اء إذا لم تأخذ العالمة الكاملة في ال مة أ  .مادة ما تنهار  الدراسة لذلك وقد تبنت الحالة هذه الق

اه الوالدین خاصة تسعى لتحقی و انت  حب الدراسةاألب لفت انت   .ألنه 

اكرة 2.2.2 ات ال ر   : الذ

  ر األولى تفسیر ر  أقدم(الذ  : )ذ

نت ألعب في الشارع أم"  ر أنني  نت أصنع من الطیم اأتذ نت منزلنا  لها  ن طواجن 

الطین  الطین وصنعت  یل  ارعة في التش نت  الطین  ك لكي أصنعها  ع ورمدتها في بر أصا

لتها  ات وش ضا حلو الطین أ ل قلوب وصنعت  ة على ش ألون ذلك الطین وتحصلت في النها

ال   "مختلف األش

ة لها الحالة عتإسترج النس ر مهمة  رات خاصة التي تحتو على أحداث ذ  .الذ

الطینانت تحب اللعب و أنها والواضح  یل  ارعة في التش انت تتمیز أنها من المالح و  ،انت 

یلمهارة یدو انت تحب التش ة و   .ة عال
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ر م ااالنفعال الع إن الذ صفة أوضح المرت  ن ظاهرا  عندما سألنا الحالة عن و  ،لم 

ر قالتشعورها تج نت " اه الذ ان راسي فارغ  ما  ر  ة نرجع ل نت في االبتدائي حا نفرح 

ة مرحة وضرك  ةمرحة وشخص ئی  أنوهذا التعبیر یدل على  ."ة تمشي فوق األرضآ ،عدت 
الحاضر تراهالحالة تحن للماضي الذ  ش حالة من الحزن  ،مرح مقارنة  حت تع ة فأص والكآ

ش في الدوامة من األوه":فقالت حت أع عد المرض أص انت سعیدة  واألفكار م اطفولتي أولى 

ة   "السلب

سي ر  ان الموضوع الرئ یل  هو في الذ طة موجودة  أنحیث  .الطینالتش س الطین مادة 

یل  التش ما تفعلهو  واإلبداعدائما قامت من خاللها  أصنع " المصرفة األفعالثرة و  .انت سعیدة 

لت و  ةلفعل و لالحالة تمیل  أندل على ت "وغیرها...تحصلتوصنعت وش   .الحر

نن م ر وما  عض تكرار یوجدا مالحظته في هاته الذ فنجد مثال الطین تكررت  الكلمات ل
رت أرع مراتو  .مرات خمس مما یدل على أن الحالة  ،ذلك صنعت وتصرفاتها المختلفة ذ

ل تكرار  ات  حیث عرف .ةولدیها أفعال قهر األعمالتعاني مش سمعان أن األفعال القهرة سلو

ة و  تكررة تؤدهادفة وم س قا لقواعد رئ ة ط عمر ( ى فعلهاشعر الفرد أنه مجبر علأفعال نمط

  .األحداثفي سرد لتفصیل ل تمیلالحالة  ما أن .)93ص.2014. الرماو وأمیرة الرماو 

 ة ر الثان   :تفسیر الذ

ة عندما شرح لنا الدرس "  ة ثانو درسنا أستاذ الفلسفة درس الوجود نت في السنة الثان

ارت  ة عندما شرح لنا درس قال لنا قال د أنا أفكر "الوجود وعندما شرحها " أنا موجود إذنأشك 

ما أنني أشك  أنني موجود و ارت أنني موجود سوف أثبت  أفكر إذن أنا  إذنقال أستاذ قال د

نت موج وفي  "هذا الدرس اخي أستاذ وما"ه قلت  أستهزئ ود في عندما أكمل األستاذ الشرح 

 فكرة تقول لي رما نحن غیر موجودین وما الذ یثبت أننا موجودین وما جاءتنيم ایوم من األ

دأت أثبت لنفسي أنني مو  رة و ات هو برهانك أنك موجودة وصدقت الف ثرة إث جودة وتعبت من 

ٕ نفسي و  ال موجودة و  أننيیتان البراهین ا دأت أشعر أنني خ غیر  وأننيفي األخیر صدقتها و

سو أموجودة و  ال ول قة تارة أفهمها وتارة أخر ن الناس من أمامي مجرد خ قى أا حق صدقها وأ
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انت هذه األفكار متواصلة طیلة  ت عني هذه األفكار المزعجة و البراهین لكي تس أأتي لها 

نت ال أنالنهار من الص یر الي لالم ااح للیل ومن هنا بدأت مأساتي ومعاناتي و ثرة التف من 

رة   ."في هذه الف

ر محدد إ ةن مطلع الذ ة زمن ة و ان ،حق ر أستاذ الفلسفة و ت تدرس في الثانو أنها تتذ

ة ر لها واقع خاص على وجدان الإ .تدرس درس محدد وهو درس الوجود نها أل حالةن هاته الذ
التفاصیل و  ةدمحد قال األستاذ ( والذ ظهر في الحوار  لفظيظهر النم ال .المواقفبدقة و

رت و  ....)قلتو  ارت المشهور یوضح فهمها . ل تفاصیلهذ ذلك نجد أن تغییرها لقول د و

  .للمقولة وللدرس محرفال

قاإ رت سا ما ذ ة للحالة  النس انت مصیرة  ر  ال ،ن هاته الذ تضح أن  األستاذ م و

ةعن الوجود و  الدرس تدخل في دوامة الشك رغم هاجعل الوجود لكن انغرست لدیها و  ،استهزائها 

رة  س أنها ف ات الع ثیرا من خالل  ، لقدموجودةأنها  فيغیر موجودة وعلیها إث هذا األمر عانت 

ات وجودهاومحاولة ودخلت في دوامة الشك   ودخلت في حالةتعبت نها أل استسلمتأنها ال إ .إث
ار المزعجة  یر المستمر واألف مستمر الشك الحیرة و الحالة و إرهاق نفسي من خالل قلة النوم والتف

قة حث عن الحق   .وال

ر و ثرة التكرا إن ثیرا في هاته الذ ات ارات ظهرت  ألن الحالة  .لوجودخاصة محاولة إث

اتانت فعال تحاول  ) وأنا. أنني (الحیرة لذلك ظهرت مجال الشك و  وجودها فهي دخلت في إث

ثیرا  إن. مرة ثالثة عشر بتكرار ر  ورة نجد األستاذ فق ظهر في الذ ات المذ أرع (الشخص

ة مهمة  )مرات اة الحالة لدمن الواضح أنه شخص ر أما . ح الموضوع األساسي في هاته الذ

حث  المعبرمن عدم الوجود و الخوف الشك و هو  ال ات و و عنه  ر زرعت . البراهیناإلث هاته الذ

رة  جسدت هاأنحیث وجود المن عدم  إحساس الخوف لد الحالة قى "في شخص وقالت الف وأ

ت عني هذه األفكار المزعجة البراهین لكي تس اته شخص وأرادتأنها و" أأتي لها    .إس

انت من الن إن المه و تاذ ألسالذ قدمه اللدرس انت تستمع فسمعي ال مالحالة  ررت 

ا یر عن  للحالة األساسيم اهتمواال. حرف حث عن ا ،الحالة في هذا العالم ةوجودهو التف ألدلة وال
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ات  مة لها  حثتو  .وجودالإلث ر االنفعال  أما .لتثبت وجودهافي الصور القد  ال"قالت  تجاه الذ

اتي نتقل نص عمر راح  رها حطمتلي ح فیها عدت نخزر تصاور ونقول راني أحب تذ

ه و مو  رهت األستاذ ودعیت عل مل علي قالولو علي جا لدارنجودة و قنعني ولكن زاد  اه  ا 

رةو    ."احتف بنفس الف

رة التي سمعتها مإ حث عن دلیل لنفي الف انت ت قدوم  فعند ،عند األستاذ نن الحالة 
اب الحالة األستاذ لمنزلها  رها  احتفولكنه  ،نتیجة خوفهاعدما الح غ رة التي ذ زعج أبنفس الف

ر الدرس و و لبي تجاه األستاذ الحالة وجعلها تتخذ موقف س أشك وأثبت  ثرة األفعالنجد  .الذ

ر وأبرهن و  على الحالة تكشف و  لنشا الذهني الكثیف،لن الحالة تمیل أالخ مما یدل على ...أف

  .حیرة وشكة التي عاشتها الحالة من النفس

ر نالح  نم ثرة لدینا ن التكرار ظهر مجدداأخالل هاته الذ ومشتقاتها وجود لمة  :و

ر  لمةو  ،مرات عشرةظهرت   أرعظهرت  ومشتقاتهاأثبت  لمةو  ،مراتثماني ظهرت ومشتقاتها ف

  .مراتأرع ظهرت أستاذ لمة و  ،مرات ثالثظهرت ومشتقاتها شك  لمةو  ،مرات

ثرة إ ةتواجد الن  ات الذهن ر وأبرهن عمل  . الشك والحیرة تدل على نم أشك وأثبت وأف

ات الذات من خالل االستعمال المتكرر   .مرة ثالثة عشرةظهرت التي  )أنا وأنني( ومحاولة إث

 ر الثالثة   :تفسیر الذ

ة في " نت موهو ر أنني  ة ومرة  األشغالفي سنة سادسة أتذ ع ة وصنعت مرة  الیدو

شرائح الورق جعلت منزلنا مثل دار حفالت وصنعت مرة نت منزلنا   أخر صنعت قدس ومرة ز

نته مرة أخر و  ه صورة شابو مثل قمع وز ادر وضعت ف قشور أمرة أخر صنعت  نته  مي وز

ان قماش الكادر ستاش و ر الب ر  من الحر ة في أأتذ نت موهو نت النني  ع برنامج أرسم  تا

نت أحب رسمها مثلما شاهدتهأنني أرسومات في ورقتي مع العلم اللك تل نقأللرسم من تلفاز و  ا 

نت أحبها ورة في تلفازصالرسم ومرة أخر أوقف  رتون التي    ".أرسم رسوم 
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ر  انت تدرس في السنة السادسة فهذا یوضح أن هاته أنها انطلقت الحالة في سردها للذ
انالس ةأبدت إعجابها بذاتهو ت لها وقع خاص على الحالة نة   .ا وخاصة في مجال األشغال الیدو

ة و زاتها في مجال األالحدیث لتعداد ممی انطلقتثم  م ل. بها هارة الفائقة التي تتمیزالمشغال الیدو

عمل محدد من أعمالها  أنها العدیدة و تها اصناعت ممیزاتها و بل عد ،وقامت بوصفهتكتفي الحالة 

طة في الص س اء  ستاش"ع مثل نانت تستعمل أش ارة  "قشور الب ر أني "حیث تكررت الع أتذ

ة ر  "نت موهو ر مر  ،مرتین في الذ ة ومرة في وس الذ انت تعد لنا أعمالها  حین ة في بدا

ة    .الرسومات من خالل المشاهدةو الصناع

ر ال توجد  ات في الذ حاولت بتعداد محاسنها ومواهبها و  اهتمت وقد .سو الحالة شخص

ات ذاتها ة إث یدل على السعي إلبراز الذات ثافة ظهور ضمیر المتكلم نجد  .طفلة موهو

انة ه عبرةهي القدوة و م األانت تعتبر أن و  .والم  صورتها وضعرسمها و لذلك قامت ب ،المها ف

انة هتنوز  من حرر إطارفي  ة إلیها، تعبیرا عن الم النس من خالل و  .الخاصة التي تحتلها األم 

ة فقالت م األالمقابلة صرحت الحالة أن  خوافة بزاف علینا وصادقة جدا جدا تحب "انت مثال

تومة  سموها قطة على قداه تخاف علینا و  اد  األسرارالخیر  ش الهدرة في لع تكره الكذب ومتح

ما تقولنا خافو ري وموسوسة تخاف علینا بزاف اتنا على النظافة  بزاف بزاف د  واالحترامورا

ه األم. "الخوف من ريالترتیب و و  انة الخاصة جعلتها تتش األكثر شبها  حیث أكدت أنها هذه الم

ارها التي م األ ار  اعتبرتهافي العدید من األمور حتى في أف ةأف   .وسواس

سي هوا ة مو إبراز  لموضوع الرئ  .یتمیز بها الكثیر الأن هاته المیزة مع علمها  ،الحالةه

ع عنتمیزها  رأن تظهفالحالة أرادت  ما و  .الجم ه و االنفعال الظاهر هو الفرح  ما انت تتمیز 

أشغالها و من الواو  .عهنانت تص طین  ر  جعل رسوماتهاضح أن إعجاب المح ة في التذ الرغ

ر  اعحیث قالت عندما سألناها عن ا ظاهرة على وجهها في هاته الذ ر " :هانط امنحب نتف  أ

ع برامج الرسم نت نتا ر  نت نخدم نحب نتف   ."ر 

انت متمیزة في مجال معین  لم تكن الحالة ر بل  اهتمت و خاملة أو ضارة في هاته الذ

ر أعمالها التي قامت ب : قالت قوة تظهر  ةالیدو  مهارةفال .یها شعور جید تجاه موهبتهاولد .بهاذ
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ع برنامج للرسم من تلفاز وانقل أنت " نني ارسمها مثلما أرسومات في ورقتي مع العلم  تلكتا

نت أحب الرسم ومرة أخر أوقف سورة في تلفاز نت أحبها شاهدتها  رتون التي   ."أرسم رسوم 
عرضها التلفاز فيانت ترسم أنها حیث  ة ف برامج الصور التي  قاف الرسوم المتحر تقوم بإ

ارات و . رسمهاالصورة و  عض الع ر أن التكرار ل ضا في هاته الذ المفردات ظهر ومن المالح أ

لمة . مرات أرعظهرت  صنعت: قوة حیث لدینا ها مشتقاتو  رسملمة و  .مرات خمسظهرت  مرةو

ع ظهرت    .مراتس

ر نجد إجماال،  زت على ذاتهاممیزاتها و  ادعدتبن الحالة قامت أفي هاته الذ ظهر و  .ر
ثف ل تكرار اراتم حمعن فالتعبیر  .لع ان  اب عالمات الوقف والفاصلة ذاتها  اس مما أد لغ

  .والنقطة

 عة ر الرا   :تفسیر الذ

عة أراد " ة سنة الرا نت في االبتدائ ر أنني عندما  علمنا الصالة وطلب أتذ أستاذنا أن 

عا سجا ة الصالة أحضرنا جم ف علمنا  سجادة ل عدنا الكراسي وطاوالت في منا اإلیتان  دات وأ

سجادات ثم طلب معلمنا من تلمیذ آ أن  یدرس معنا صوته جمیلخر القسم ثم فرشنا القسم 

علمنا أخطا ان دءصلي بنا وأستاذ یتفرج علینا و رس جمیل ورسخ فینا حب نا عندما نخطئ 

ةالصالة عل قة عمل طر ة الصالة  ف   ."منا 

عة وهو تحدید السن الدراسي ر بانطلقت الحالة في سردها للذ في هذا و  ابتدائي،السنة الرا

صدد تعلم انت  ن  الیوم  ان مر انتهو  اإلسالمن أر ل  الصالة حیث  ر  تتحدث عن الذ

اتها مما یدل تفاصیلها و  انت لها مدلول نفسي ووقع خاص على الحالةحیث ر     .على أن هاته الذ

ة للحالة  النس ر  طل الذ ر لدینا األستاذ هو  ات المتواجدة في الذ ة للشخص النس أما 

ان صوته جمیل و  ،ألنه علمهم الصالة ان وهذه مذلك التلمیذ الذ صلى بهم ف یزة خاصة التي 

  .عن زمالءه یتمیز بها
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ر هو الموضوع الجوهر  ان فر تعلم  لهاته الذ ن من أر حیث  ،اإلسالمضة الصالة ور
ر ظهرت فیها تفاصیل مهمة و  أن هاته قة لدرجة الذ ات دق قیت راسخة في ذهن أنها حیث

ر عبرت الحالة ع .الحالة الذ طة  ر  انفعالهافعندما سألناها عن ن االنفعاالت المرت تجاه الذ

ح علمن": قالت قنا ومن هذاك نهار عدت نصليمل الصالة من الواضح أن الحالة  "ا وط ت  تمس

عادمجهود واضح في الحالة قامت و  ."وأنا عدت متشددة في الصالة": حسب قولها الكراسي  إ

ع التالمیو  انت من النوع النش و الطاوالت مع جم س الخاملذ فالحالة    .ل

طرقة الن تكرار إ ارات ظهر  رات األخر حیث لدینامماع  ظهرتالصالة لمة  :ثلة للذ

 أرع علمنالمة و  .مرات ثالث أستاذ ومعلملمة و  .مرات ثالثظهرت  سجادلمة و  .مرات خمس

  .مرات

تهتم انت و  ،ا للصالةهمعلمان ألستاذ فا .تعلم الصالة األساسي للحالة هوم ااالهتم إن

ز و  ثیرا لكالمه انة ممیزة عند الحالة، لذلك هذا ما و  اهتمام،تجعله مر حتل م جعل األستاذ 

ر النجدها  ةفي الذ ثیرا  ثان ةم التأثرت  ارات اتكرار  ظهرو  .األستاذ عن درس الوجود لع

قةاألقوالو  لألفعالالدال على النم االرتكاسي  رات السا افة الذ   .، مثلما ظهر في 

 ر الخامسة   :تفسیر الذ

رة من الموت جاءتني في " ر أنني خفت من هذه الف صغر فكرة أنني سوف أموت أتذ

ي  وما نت خائفة ذلك الوقت وا رة  نت أتحاور مع أمي حول هذه الف ر أنني  عد الموت أتذ

نت عندما أتشاجر مع إخوتي أطلب منهم السماح والعفو قبل  رة التي جاءتني و من هذه الف

ادر لي أنني في اللیل رما أموت وأكون متشاجرة مع إخوتي وأن ري سیدخلني  ألنهاللیل  ان یت

نت أطلب السماح من أمي قبل اللیل  للنار من ذلك الفعل حتى مع أمي عندما أتشاجر معها 

ة عني وأدخل النا نت قادرة أموت وأمي غیر راض ادر لي أنني  ان یت نت منزعجة من ألنه  ر 

  ".احثرة طلب السم
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اشرة في      ر نجد الحالة انطلقت م رة أنها في هاته الذ أتعبتها  قهرةانت تعاني من ف

بیرا ومتعدد في أنها ، ومن الواضح ثیرا عاقبها و  ،ستموتأنها عاشت خوفا  خافت من هللا في أن 

دخلها النا رت م األ ار وخافت من عدم رضو ضا وف ، إن الحالة عاشت مشاعر عد الموت ما فيأ

انهالم تكن واقفة في و  .إلخ...لتعب وملو  وانزعاجفي خوف متمثلة مختلطة  انت تقوم  م بل 

رة و مجموعة من األف قیت راسخة في دماغها ومتسلطة على ها لكنعال لكي تذهب عنها هاته الف

یرها لدرجة  ثرة طلب السماح انزعجتأنها تف   . من 

ر و ن الحالة لم تحدد تارخ إ     نت صغیرة"لكن قالت للذ ان لها  ."عندما  ر  هاته الذ

ثیرا ماإذ أنها وقع نفسي على الحالة  انت  ر سبب مرضها " :تقول في المقابلة  أن هاته الذ

  ."الذ تعاني منه

ر نالح هذه المطلع في    ،لحالة عبرت عن ا أنذ ر عندما أنها فانطلقت  موضوع الذ

طرة  جاءتهاانت صغیرة  رة مس أنها جانب الدیني و الأن تكون مقصرة في  خافت .ستموتأنها ف

ثیرة طلب السماح هذا  ،ستدخل النار انت  ه لذلك  الخوف من هللا تجسد في الخوف من عقا

ر نجد  .اإلخوةو م األخاصة من  ات المتواجدة في الذ انت تخاف الحالة من ،ماألالشخص  التي 

ة لها  ،رضاها ضرور سر األساسي الذ سیدخلها الجنة و عتبرتها الج، وا عدم رضاها النس والحل 

رت الحالة أن  .ماألسامحها تأن  ثیرام األففي المقابلة ذ ه عسیرو  ،انت تخاف هللا  وهذا  .أن عقا

انتقدوة لها م األتعتبر الحالة انت  ."الحالة" ابنتها األم في ما غرسته أمها  تجلس مع ثیرا ما و

ع الدین و و   .تخاف من زالت لسانهننها ألتفضل الجلوس مع إخوتها البنات  التحاورها في مواض

هن السماح تطلب من، تذهب و هيأم سواء هن المخطئات اإلخوة البنات مع  الحالة عندما تتشاجرو 

جرة مع إحداهن لكي ال تدخل متشاتكون  ال أنلدیها المهم لذلك  ستموتأنها  تعتقد ألنهاقبل اللیل 

أسرتها حیث إ. النار ثیرا  انت محتكة  نهم أ اعتبرتن الحالة  م عهم  ن یدخلوها للنار إذا أن جم

سامحوها   .لم 
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س واالنفعال الكامن في هاتإ ر لدینا الخوف من الموت ومن عقاب ن الموضوع الرئ ه الذ

ة ".النار" هللا ار المتكررة و  منالتخلص  في والرغ ش في األف  دوامةالمزعجة التي جعلت الحالة تع

ة یر المستمر بدون توقف أو و  الكآ ضا في المقابلةوهذا ما عبرت عنه  .انقطاعالتف شة مع " :أ عا

س الواقع عاقبنا وعاد یدخلني للنار، أفكار ول ال أعرف ، خوف من الموت ومن هللا ري عاد 

ة ئی   ."السعادة، 

ر هو الخوف إن عد الموت الموت و من  االنفعال في هاته الذ قدوم عند و  .عقاب هللاو ما 

اء من شدة الخوف و  خر نجد االنفعاالت األو  .ة الخوفدشلدیها اللیل تزداد  االنزعاج من ال

ش السمأعقبت :" قالت المستمرطلب السماح  ون منطل حلة  اح من خواتاتي نموت امات 

نت الزم لش افرة  عهم في  ر لدینا النم التعبیر  إن ."نط النم الغالب في هاته الذ

صورةاالنفعالي حیث ن الذ طلب السماح المستمر و ما أن  .واضحة جد التعبیر عن انفعاالتها 

ة   .وهي النجاة من النار ان غرضه تحقی المنفعة الذات

ان إ ر واضح فالخوف  طر ن مضمون هاته الذ ش لد الحالة مبني  ،امس فمنهاج الع

ة و الحا أنما  .على أساس الخوف ثیرا الجمل الفعل هي تدل على المیل للفعل لة تستعمل 

ة ثرة  والذ .والحر ارات االكلمات و  تكرارتم مالحظته مجددا هو  لدینا  :حیثبدون داع لذلك لع

ارة و  .تمرا خمستكررت  الموتلمة و  .راتأرع م تكررت فكرةلمة  تكررت  أطلب السماحع

لمة  .مرات ثالث ع نفس األسلوب إ. مرات خمستكررت  أننيو الذ ظهر التكرار و  ن الحالة تت

ر  رة التسلط ،قوة في هاته الذ ذلك الف ههللا ة التي ظهرت في الخوف من الموت وو ومن  .وعقا

ة التي تجعل صاحبها یدخل في حالة  ار التسلط دل ت ،بیر انزعاجخالل هاته التكرارات واألف

  .القهر  الوسواس اضطرابفي أساسي عرض على 

 ر السادسة تفسیر   :الذ
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نت " نت صغیرة  انت عندنا أعندما  نت أعمل منهم منزل و عمل من أسرة ودرا منزل 

ك م الست نت أطبخ بهم أأخذ من فرجدارعن نتاع اأواني من  نت أقطعها  والد  نتاعنا خضر و

عض التوابل  نت داخل هذإوزعما أعمل بها عشائي مع إضافة  ة و ق ا المنزل أو عشة لیها حق

دقون زعما علینا  أأخذ بناك وأفرش ة زعما یجو خوتي یزوروني في ذلك المنزل و في أرض زر

نت  الدخول و اب لكي اسمح لهم  نت أطبخ زمهمأعال   ".هزعما على عشاء الذ 

ر نجد  ن محدد بدقة و التارخ  أنفي هاته الذ رت لم  انت صغیرة"أنها لكن ذ ، "عندما 
اشرةن الحاإ صنع منزلأنها  لة تحب الدخول في الموضوع م لها خاص بها هي  انت تقوم 

ش دور رة المنزل  .وحدها  .تكون هي صاحبته والمسؤولةوأن فالحالة ترغب في بیت مستقل لتع

ر  إن انت تتحدث عن نفسها في جل الذ طلة القصة حیث  انت تصنع  .اتالحالة هي  الحالة 
أتون و المنزل وت الدخول  ون قومحضر العشاء لإلخوة عندما  اب لكي تسمح لهم  الدق على ال

ة المنزلنها أل ة الحالة في ال واإلخوة .صاح عون رغ ش انوا  ضیوف  مرة المنزل وه سلطةهنا 

  .طلبون إذنها من أجل الدخول عندها

ة في تحضیر  إن الموضوع األساسي ن بیت مستقل وأسرة ورغ ة الحالة في تكو هو رغ

م في المواقف و  العشاء للضیوف اإلخوة وأن تلعب دور م اانت تحب أن تبرز ذاتها أموالتح

طلة ر هو الفرح. ال لا صنعتلة فالحا ،االنفعال في هاته الذ عندما سألنا و  .وسرور فرح لمنزل 

قي راسخا لد الحالة قالت الحالة عن االنفعال لي عند دار نطیبلهم وندیر ": الذ  نفرح نحس 

  ."ا نفرح بیهمنأونغنوا و  عرس ونطبلو

انتن الإ اتحرك نحو تت و النشنوع ال من حالة  ة إث عن األسرة أفراد  عن القوة واالستقالل

رت الحالة و  .طر إنشاء بیت خاص لها قة عنالتفاصیل ل الذ ر  بیتها في دق  .سردها للذ

يلنم الغالب هو النم ا ثرة تواجد األفعال  ،الحر  إن.....) ، أعمل، أطبخ، أخذ، أسمحأقطعها(و

ة  أما .نفسها فهي تحاول أن تثبت ذاتهاثرة التحدث عن تصرف األفعال ظهر بوضوح و  النس

  .تحضیر المنزل لقدوم الضیوفالعزومة و األساسي لد الحالة هو  لالهتمام
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ر نجد    طرة على  لدیها الحالة ظهر أنمن خالل هاته الذ ة في الس نوع من الرغ
ة المنزلنها أل هي یدخلون للمنزل حتى تسمح لهم الو لعشاء لتعزمهم حیث  ،إخوتها التالي  صاح و

ارات و  لكلماتل زائد تكرار ومجددا ظهر .السلطة ر قصیرةالع . بدون حاجة لذلك، رغم أن الذ

ارة رت أرع مرات لمةو  ،مرات ثالثتكررت  ''نت أعمل'' وجدنا ع التكرار الزائد وهذا  .منزل ذ

رات افةظهر في  قدالوسواس القهر عرض أساسي من أعراض والمتكرر    .الذ

  :األحالم 3.2.2

  :منامان فاألولالحالة لدیها 

 تفسیر الحلم المؤثر:  

ان أأحلم " اطین تقترب مني وأخاف منهم وأبدأ أقرأ المعوذات وسورة الفاتحة ولكن  ن الش

انو  اطین  سمعون عندما أقرأ علیهم القران ثم یذهب مني صوتي وأبدأ  ال اصوتي خافت وش

اطین لكي یذهبوا عني ولكنني مع وأحاول إخراج معوذات من فمي وأقرأهأناد  ا على هؤالء الش

ثرة محاوالت سمع مني معوذات ثم وتراني اقرأ القران وأكرر حتى یذهبوا عني ثم استفی من 

عد  اد ینفطر من خوف ثم أقرأ معوذات مرة أخر  قاالحلم وقلبي  مع م امن حلم  ثم ان است

الخوف    ".أخر  ورعب من عودة ذلك الحلم مرةاإلحساس 

بیرةن الحالة تعإ ما أن التكرارات ظهرت مجددا فيش حالة خوف  لمة الحلم  ،  لدینا 

اطین تكررت لمة و .مرات ثالثتكرر  الخوف  مراتخمس تكررت قرأ أ الفعل .مرات ثالثالش

لمة    .مرات ثالثتكرر یذهب والفعل  ،مرات أرعتكررت  معوذاتلمة و  ،قرآنومعها مرتین 

عده فأثناء الحلم  اعاشت رعالحالة  قا سألناها عن شعورها أثناء الحلم و عندما و االست

اد ینفطر من خوف ثم أقرأ معوذات " :فقالت عد استفی من الحلم وقلبي  قا من امرة أخر  ست

لهم مخیف ونعرفهم م ناأحلم ثم  ، ش الخوف ورعب من عودة ذلك الحلم مرة أخر مع اإلحساس 
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اد  امش ع ش وعاد یدوروا ب سمعنوني نقرا في نقرا القران ونحس ثقل في فمي و  ومیخلون حتان 

  .  "القران

ة  إن ل ضیو القرآن الحالة متمس اطینو  ،تعتبره مخرجا من  ة من الش  أنما  .الحما

انت تقرأ القران وتحاول إخراجه من فمها الذ ظهر في ه الحالة من النم السمعي ذا الحلم فهي 

ررت الصراخإلى  انتبهتو  ان خافتا فعادت  ما أن النم اإلنفعالي ظهر بوضوح أن صوتها   ،

ضراو  ،تها التي أحست بها من خوف ورعبفهي عبرت عن إنفعاال ضا  ت القلب التي أحست أ

  .انت تكاد أن تنفطر

 تفسیر الحلم الذ یتكرر في النوم:  

ة أو جبل ثم أخاف السقو وأسق "    أنني أمشي عاد ثم فجأة أجد نفسي فوق بنا

ثیرا أنزل حتى أصل  الخوف  قا من اإلى وأحس  عد االست لنوم أشعر بخوف األرض أحس 

اد یخرج من قفص صدر من الخوفبیر ودقات قلبي و  اد أحس أن قلبي  أحس أن قلبي 

حة وهن جسمي و بنا نوأل .یخرج من قفص صدر من الخوف  الط نع في ة مجهولة نحس 

صح  عیدة  حش ونحس المسافة  اه منط ه  ض ف اش حبل أو خ نق النوم نحب نلقى 

    "منلقاش

طر على  التعبیر االنفعالي ظهر إن     ان مس ذلك  ،الحالة أحالمفي هذا الحلم فالخوف  و

اد یخرج من قفص صدرها  أسلوب یوضح أن قلبها   .لخفقانا من شدةنجدها عبرت عن الخوف 

ما یوضح أن الحالة ت فعال، مسقطو  من السقو تخافر في أن الحالة الفشل ظه شعورما أن ال

حث  .تعاني من حالة إخفاق نفسي  .تفشلتقع و  هالكنعن منافذ لعدم الوقوع على األرض وتحاول ال

ه الحالة تعبر عن وهذه ش ف سألناها عن شعورها أثناء الحلم عندما  .دوامة االضطراب الذ تع

قا قالت ة مجهولة أل  اد یخرج من قفص صدر من الخوف أحس أن قلبي": واالست نو بنا

اه  ه  ض ف اش حبل أو خ نق حة وهن جسمي ونع في النوم نحب نلقى  الط نحس 

حش ونحس  صح منلقاشمنط عیدة   عجزسقوطها على األرض دلیل على ال نإ ."المسافة 
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انت في الذ تعاني منهواإلخفاق  ان العالي و ، حیث  ة أ الم عبر عن المرتفع أعلى البنا الذ 

عة،  ة والرف انة العال انة السفلى األرضإلى تسق منها وتنزل  هالكنالم التالي الشعور  أ الم و

ة واإلخفاق والفشل   .الدون

ارة أمشي إن النم ي ظهر بوضوح في ع انت ، من األفعال وغیرهاأسق و  الحر فالحالة 

ة ولكنإلى  والسعيتحاول التحرك  لتها النفس سلوب األ أنما  .د وتسقلم تج هاإیجاد حل لمش

ارات  التكرار ظهر مجددا لدینا ارات السقو و  ،مرات ثالثتكررت  الخوفع  ثالثتكررت ع

  .مرات أرع تكررت أشعرأحس و  أفعالو  ،مرات

ا ة والجبل إن شعور  ة العال ذلك لوحدة ظهر في البنا ارة  .الخوف من السقوو والحبل ع

الخوف في ن معاناة الحالة نإ ،التي تحاول التمسك بها بین أفراد األسرة العالقات عن تیجة للشعور 

اكرة ظهرت في التكرارات الالحلمین و  رات ال ارات و الذ هذا مما یدل أن  ،واألفعال الكلماتكثیرة للع

ة الغ هو سلوك غیر سو أ عرض من األعراض المرض  وهذا العرض نجده في. التكرار الم

  .قهر الس اوسو ال

اننتائج  تفسیر 3.2 ش استب  :منهاج الع

ان منهاج ا اكرة من خالل استب رات ال ش وتفسیر الذ  أنوجدنا  والمقابلة، واألحالملع

ش  ة واألفعال القهرة والتكرار  تحت سلطةالحالة تع ار الوسواس اءات المتعددة األف واألقوال  لألش

ا في سرد ما .الكلماتو  األفعالو  ة الحظنا التكرار یوم اد حدث لها من  فمن خالل المالحظة الع

 ،ذلك الوحدةتعاني من مشاعر الخوف و أنها ما  .)عدة مراتعلي نفس القصة تعیدها (اقف مو 

ع أفراد أسرتها فالحالة تخاف االة أنها ما  .من الوحدة وتر نفسها وحیدة وس جم الالم تشعر 

طین بهاو  مة وس المح بیرة حیث قالتالكبر و  هي الحالة .الالق ل صغیرة و : المسؤولة عن 

ح علیها" ط ة، مهتمة، درك  أخذوا رایهارتبتي األولى تعني المسؤول مما جعلها تتعل ، "، حقهم 

ح دائمة الجلوس معها ثیرا وتص ة أمها وتالزمها  خاصة أن  ،وتتحدث معها في األمور الدین



 الفصل اخلامس 

ت وت عرض  هافسري البیا  
 

 

 

275 

خوافة بزاف "تخاف على بناتها أشد الخوفو  ،وتخاف هللامتدینة فهي قدوة لها م األالحالة تعتبر أن 

تكره  األسرارتومة سموها قطة على قداه تخاف علینا و علینا وصادقة جدا جدا تحب الخیر 

ما تقولنا خافو ري وموسوسة تخاف علینا بزاف اد د ش الهدرة في لع  بزاف بزاف الكذب ومتح

اتنا على النظافة و  ن الصفات التي تحملها الحالة شبیهة إ. "الخوف من ريالترتیب و و  االحترامورا

حت مؤخرا ولكنها ،ثیرا في الصغر هاتأثرت ب قدثیرا فم األصفات  اع أمها  تتذمر أص من ط

م:" فقالت اضطرابهاالسبب األساسي في  اعتبرتهاحیث  ل یوم نفس الهدرة وعند ره أفكارها   ن

م  ما  . ..."وعند الحرص الشدید أنها قرت أو ع األمورتعاملهم  جعل  ،والخوف الزائد من جم

اء و  ع األش ر في جم طة ودخولها الاألمور و الحالة تف س اب دائم في دوامة الشك و حتى ال االرت

سبب و  له  ار وابتعدت ن هذا الشعور جعل الحالإ .ماألالحیرة  طرة األف ة تحس نفسها تحت س

م في مسارهو  ،تماما عن الواقع طرة فقالت لم تعد قادرة على التح ح األمر خارج الس  :بل أص

س الواقع" شة مع أفكار ول ة الحظنا  "عا اد ثیرا ما تتحدث  الحالة أنفمن خالل المالحظة الع

  .هامرضسبب  یهاتلقي اللوم علو عن أمها 

ش ضی إ ثرة التكرارات  لألفعال وهذا ما واجترارهن الحالة تع ارات ظهر في  للع

رات الوالكلمات  صاحب الشخص الوسواسي فالحالة و  .واألحالممتواجدة في الذ تحاول هذا ما 

ات و  اكرة  هذا ماو  جودهاإث رات ال ةخاصة فلحظناه في الذ ر الثان ة حول ي الذ  ،درس الوجود

ر عاشت حالة نف حث عن الوجود و ففي هاته الذ ة متمثلة في ال ات الذات س ث ٕ حث عن و ا ال

ر ظهرفي  .اآلخرن آراء االقتناع معدالبراهین و  طرق هاته الذ  ،ة واضحةالوسواس القهر 

سعى  حث عن لفالشخص الوسواسي دائما  اره  اتإثل ةالال هقناعاتو أف ار ولكن .منطق تعود  األف

ر  هذا مامجددا و  اع الذ سافمن خالل استف .حدث مع الحالة وعاشته في الذ راتنا حول االنط

ر أقرت الحالة  ته الذ حأنها تر ثیرا لدرجة  تأص هأنها تكره األستاذ  جاء  عندماو  ،دعت عل

رة عید شرحنزل الحالة لكي لم رته حتفه الكنو مجددا،  الف   .مما زاد األمر سوءا ف



 الفصل اخلامس 

ت وت عرض  هافسري البیا  
 

 

 

276 

ر الخامسة نجد أن النم الوسواسي ظهر  الجانب الدیني فالحالة عبرت  فيذلك في الذ

ثیرا ما تطلب السماح من  ."لنارا" عقاب هللاعد الموت و  خوفها من الموت وما عن انت  لذلك 

ن خوف الحالة من الموت إ .أن عدم سماحهم لها سیدخلها للنار اعتقادهاواإلخوة فحسب م األ

ل یومي و جعلها تط ش ع  والذ یزداد بب شعور الوحدة س ،خاصة في اللیللب السماح من الجم

ار  نشا زدادو اللیل  أثناء ةاألف جعلها تخاف  الوسواس  ،لها اإلخوةعدم سماح من لد الحالة و

ارها و مع العلم أن طلب السماح خارج عن رغبته ة من ذلك تحقی ا فهي فق تحاول إرضاء أف الغا

ة لعدم الدخول للنارال   .منفعة الذات

ر وماتم مالحظته هو  اكرة تواجد األستاذ في الذ عةات ال ة والرا دل یهذا و  .خاصة الثان

رات الحالة ة مهمة في ذ عة أسب  ،على أنه شخص ر الرا ا نجد أن الذ رتین زمن فعند ترتیب الذ

ة ر الثان ان األستاذ خیر مثال أنحیث  .من الذ عة  ر الرا ل للحالة حیث علمها الصالة اذ

حت الو  ها أبدا أص ة لها ذا دلیل هو  .تتر النس ة الموضوع  درس جمیل " حیث قدم لهمعلى أهم

ةأنها ما  .حسب رأیها"همها حب الصالة ف ورسخ في طرقة عمل  فاألسلوب، تعلمت الصالة 

السجادات وطلب  له  ان جید من خالل أنه طلب تفرش القسم  عه األستاذ حسب الحالة  الذ ات

صلي بهمامن تلمیذ صوته جمیل  ة . دور المالح لألخطاء األستاذ أخذو  .أن  ر الثان أما في الذ

اع الفلسفةستاذ أترك  ة للحالة ف انط النس ةالذ قدمه عن درس السيء  ت أعدما استهز  ،الوجود

ارت وشرح األستاذ الذ رة  قدمه ذلك الیومقول د طرت على حتلتا، لكن الف دماغ الحالة  وس

رة أو نفیها ات الف ار في دماغها ومحاولتها إلث قاف مجر األف ثیرا  ةفالحال .ولم تستطع إ عانت 

ال ذاتها بوجود نفسهاإلقناع  حث عن األدلة لنفي  الجازم  كذیباذ، إن التاألستم مع سعیها لل

رة ذبنجد أن الحالة لألستاذ    .لتي سمعتهاات الف

ر الثالثة يحالة فالقدوة للم األانت  طار من حرر إفي م األنجد الحالة وضعت  حیث الذ
انة وهذا یوضح ثیرا وترد  هاأمتعلم أن  هانأوخاصة  ،عند الحالةم األ م ن أتخاف على بناتها 

س األمور لدرجة  تحمیهم ر الخامسة و . م یلعبون خارجاهرتت الأنها من أ لحالة نجد أن افي الذ
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عد الموت/ الموت(من  تعددوف المعاشت أزمة الخ / عدم سماح اإلخوة/ ماألعدم رضى / ما
  .)لناراقاب هللا المتمثل في ع

انت تلجأ لأل رة حول تتحاور معها لم إن الحالة  ر أسف ،عد الموتما ف  اسهاته الذ
ة للحالة حیث اإلضطراب الن النس رة تسلطت علیهافسي  رة ولكن  أنها هارغم علممعینة  ف  مجرد ف

ان رة ذهنفي  هاطغ انت  .الحالة جعلها تسلم أمرها لهاته الف من االخوة  لسماحتطلب اوالحالة 
ل لیلة عن رضو  حث  رة جاءت في مرحلة أو م األ ات من أدلر فحسب  .الطفولةن هاته الف

ة، ل هذه األفعال تمر في المرحلة اإلعداد وفي هذه المرحلة  خصائص العصاب الوسواسي أن 
ننا أن نعت فاح المرض هابر م ة  قى المرض في هذه المرحلة مع المشاعر . ضد المرض مثا ی

ة له المؤلمة النس   (Adler.A . 1930.p199).والمرهقة 
ر السادسة نجد  ة للذ حث عن االستقرار ن أالنس انت ت ة في الحالة  اتوالرغ ذاتها  إث

طرة عو  الس ه خاص بها تمارسلذلك أرادت صنع منزل  ،اإلخوة لىالشعور  طرة على  ف الس

ش حالةأنها ومن الواضح  .اإلخوة ن المرض جعلهم ینفرون ألالوحدة رغم وجود عشرة بنات  تع

یرها و  لون یممنها و  ااألقوال و ثرة إعادة األعمال و من تف فحسب قولها لدیها أخت  ،األفعال یوم

حةءوضو  هلانت تراقبها و ساعدتها أثناء المرض واحدة   اآلخرنأما اإلخوة . ها أو صالتها صح

عد عن الحالة ل ال عیدین  ، ودراسة الخطو : "أدلر اعتبرحیث  .انوا  في هذا المخط

ة،  ننا أنالدینام ة ال أن هوالء نستنتج م افيولدیهم شمرضى ذو حساس . عور اجتماعي غیر 

له إلى  میلون وأنهم دائما  هم  الخوف یدل على العزلة، یرصد عدد قلیل من األصدقاء، سلو

 Adler.A. 1930 .Pp 201)" مع نم دفاعي ... ولدیهم طموح غیر عاد اآلخرنوالشك في 

- 202 ) 

ش في دوامة الشك و  الحالة دائما ما إن الغةالحیرة تع ارات الحیرة  ظهر في وهذا ما .الم ع

رات و في  والشك المتكررة ارفي و ، ماألحالالذ ضا MMPI2اخت ه ظهر الذ  أ الحذر الشدید ف

ة  ات المترو حتى في الذات و تعاني من عدم الثقة أنها واضح ومن ال ."12"من خالل عدد اإلجا
ك المستمر في أقوال و  اآلخرنفي  ثیر  .اآلخرنالتش انت  ا ما تصحح األسئلة ففي المقابلة 

ةو  تو ارات الم ان الذ  ،الع ة وجدنا الحالة تطلب منا تغییر الم اد ذلك من خالل المالحظة الع و
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ل جلسة ه في  ان وهي تحب أن  ،نجلس ف ار هي من تطلب منها تغییر الم بتعبیر منها أن األف
الراحة ا والقل إن  .تستجیب لها للشعور  اره لكي تقلل من اإلح ستجیب ألف حیث الوسواسي 

اك أوجز أدلر أن هؤالء األشخاص من ا عی غلب علیهم لنم الش مزاج الشك المرضي، مما 

عني  ضا التقدم  ة أمام المموهأ اجات االجتماع تلخص التعرف الدقی ل. معینة االحت كل و

  ( Adler.A. 1930. P 208) "... ولكن ...نعم : "المنط الشخصيعصاب حتى في 

ر األولى و  ایدوماهرة  ن الحالةإ متمیزة في هذا أنها انت تعتبر أنها نجد  ،الثالثةففي الذ
ة في حیث المجال  ض تها التعو طر مالحظة الرسوم في عن  اإلبداعمجال الرسم و وجهت حر
اكرة و  لفظيالنم الو  .رسمها على الورق التلفاز و  رات ال الحالة من  أنمما یثبت  األحالمفي الذ
میل للكالالنم ال ل مستمرم ذ  ش ارها    .والتعبیر عن أف
عض  إن ا القل تظهر علیهاة حیث جسدالاألعراض الحالة تعاني من  الخمول و  حال

طفي الرأس و  واآلالم يالوهن الجسمو  ار ظهرما هذا و ن، ال من أن الحالة تعاني  MMPI2اخت
ة مع ظهور القل أعراض صار حول  جسد الت في النوم وضعف االست األعراض ومش

  .ومصدرها
طر علیها ن الحالإ س اإلة  شعور و  عقاب هللا منمن الموت و الخوف شل و الفخفاق و الشعور 

رات  ففي .الثقةعدم  طر على اهتمشعور الخو  أننجد م واألحالالذ ان مس ر م اف  الذ

ر  .موضوعهاو  ةففي الذ ة الوجودالالوجود و نجد الخوف من  الثان حث عن ماه ر و  .ال الذ
ي وف .خاصةم األو األسرة  االموت والخوف عدم رض عد ماالخوف من الموت و  لدینا خامسةال

اء عبرت عنه جیدا من خالل الصراخ و االنفعالي و  الحلمین ظهر النم   الخ ....ال

ة لألحال  ت حالة الرعبنجد أن شعور الخوف ظهر بوضوح ففي الحلم المؤثر عاشم النس

اطین الفشل ومحاولة إیجاد حبل المتكرر لدینا الخوف من السقو و ذلك في الحلم و  .من الش

ه لكي ال تسق  الرعب الشدید نفعالاالحالة عبرت عن  أنومن المالح في الحلمین  ،للتمسك 

ارة فقالت اد ینفطر" :بنفس الع اد یخرج من قفص صدر "و "قلبي    ."قلبي 

یر تزداد حدته و  ن الحالة تعاني من أعراض قلة النوم وخاصة فيإ ح اللیل ألن التف تص

اليغیر قادرة على النو  ارظهر في  هذا ماو  ،م ل ات في النوم وضعف  MMPI2اخت لوجود صعو
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ة  یرنها ألالطاقة الجسد ا في التف ل قاو  ،تهدر  ة محاولة إ ار خاصة الوسواس ف مجر األف
اإلخفاق و  .استمرارالمتكررة و  ة الفشل ظهر في اونجد أن اإلحساس  لحلم المتكرر وتجسد في البنا

الضعف  إحساسهاالنقص ظهر في شعور ف .أسفلإلى سقو الحالة من أعلى والجبل العالي و 

ل أ حلف مع أنها الت في المقابلة قالحالة ف عد  استهزاء أنو  ،اإلخوةلم تكن تش اإلخوة لها 

ة دلیل على  أعلىن السقو من أذلك نجد و  .منهن المرض إال واحدة نفسي سقو وجود البنا

ه لكي الو  ،الحالة لد حث عن حبل للتمسك  وتسق في األخیر  الحبل، تجد مل هاولكن تسق ال

ن عالقات وصدقات وهذا . و لك السقذألم  أحستأنها لدرجة  فالحبل یوضح فشل الحالة في تكو
شه ما ةن عالقات أو الوسواسي فهو یخاف من تكو  ع ضا ظهر  وهذا ما ،ون عالقة سطح أ

  .MMPI 2 في

ض  أما ة للتعو اعتبرت أن تمیزها في الرسم فالحالة ، الیدو  فنفي أسلوب الظهر النس

اطة  ن أن یجعلها فردة من نوعهاوالخ عت ،م انت صغیرة فهي الوحیدة  فات هذا األسلوب عندما 

یل الیدو داخل  ارعة في التش اقي  وهذا ما .األسرةال  انطفئلكن سرعان و  اإلخوةمیزها عن 

ة الرسم األمر اطة اعتقادها فهي تعتبر أن المرض جعلها تفقد رغ یرها والخ   .لكثرة تف

ة مز الحالة تعاني  نإسب  من خالل ما ار وسواس عجة وسوء في إدراك وفهم الواقع من أف

بیر مع حالة إجترارة و و  رات  .قلضی  للكلمات  التكرار وجدنا األسلوب  األحالمو ففي الذ
ار  ة .تاوالع زة على ذاتها وغایتها المنفعة الذات  فاالضطراب أسلوب للتعبیر عن ما ،فالحالة متمر

ه  ة و من تشعر  ةنقص ودون ر السادسة   هذا ما ،تدني مستو النزعة االجتماع ظهر في الذ

انت تسعى للسمو لكن فشلها اتضح في الحلم ،والحلم المتكرر اشر عن  ،فالحالة  وتعبیرها الم

ة و سقوطها م ة للحالةن أعلى البنا النس انت مجهولة  ة  دلیل على وهذا  ،خاصة أن هاته البنا

حث عن الحبل الذ هو و  الحالة، الوحدة التي تشعر بها التي ترجو  عالقاتلرمز لذلك ال

طر ع .االستنجاد بها الخوف من هاته النقا س ار المتكررة في األ لى الحالةوالشعور  ف
ة الت و فالحالة . والوسواس ضا في هذا ما لدیها قل حاد وهم وتوقع دائم للمش ار اظهر أ خت

ة من ا مع ت اكتئابوجود سوتا متعدد األوجه الشخص اد ل ع ش ة دال  ار والوسواس واجد األف

صي الخامس ف .القهرة سن الخصائص إفحسب الدلیل التشخ  الوسواس القهر  الضطراب ةالرئ
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ار" :هي لحاحات  أف ٕ ةمتكررة ) ساوسو (وا طرة علیها و  ال واقتحام ن الس ذلك العرض الثاني م
شعر الفرد أن ة متكررة  ات أو أفعال عقل  .ل. شیر (" )أفعال قهرة(ه مجبر على أدائها هو سلو

  )399ص . 2016. خرون آجونسون و 

اكرة و : حوصلة نتائج.3 ات ال ر ة الذ   :DSM5في ضوء  MMPI2تقن

اكرة في ضوء  رات ال ة الذ ، سوف نقوم أوال DSM5من أجل تسهیل عرض نتائج تقن

اكرة رات ال ة المستخلصة من تحلیلنا وتفسیرنا للذ م حوصلة للنقا األساس والتي تقارت  .بتقد

ار مینسوتا معها  ة التي اقترحها . MMPI2نتائج اخت ف م المعاییر التصن ا بتقد . DSM5ونقوم ثان

ة التي طرحها  ف اكرة في ضوء المعاییر التصن رات ال عرض نتائج الذ   .DSM5عد ذلك نقوم 

اكرة، فم رات ال ة الذ ة لتقن النس ش أوال،  ان منهاج الع یلة ن خالل استب المشتمل على تش

رات و األسرة و  عض  األحالمتفسیر الذ   :التي تعاني منها الحالة األعراضنستخلص 

ه و من هللاو  عد الموت مامن الموت و ن الحالة تعاني من الشعور الخوف إ - والخوف  .عقا

  .وعدم مسامحة اإلخوةم األ امن عدم رض

 .الوحدةالحالة  شعرت -

ع لالحالة تسعى  - طرة على جم طولةلو  اإلخوةلس  .عب دور ال

عیدة عن التعاون و النزعة االتدني مستو  - ة فهي  ز حول الذاتجتماع ظهر  التكافل والتمر

ر السادسة خاصة  ال األهلفي عزومة (في الذ طرةللشعور   .)القوةو  س

الضعف و الشعور ارتفاع مستو  - ة و القصور لد الحالة فالحالة تشعر  صورة  تدنيالدون

النفس اآلخرن الذات مع عدم الثقة   .و

 .فائقة ةیدومهارة  وذات .اللفظيالحالة من النم االنفعالي و ن إ -
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ار تكرار ثرة  - ارات القهرة والتي تظهر في التكرار المستمر للكلمات واألعمالاألف  والع

 .سردهاواألحداث التي ت

حث عن - ش الحالة في دوامة الشك وال ارها مواجهةالبراهین لاألدلة و  تع  .أف

ار  - ة المتمثلة في الترتیب و ثرة األف م و الالوسواس  .الخ....الدقة تنظ

الغ - ل م ش ارات والكلمات واألفعال   .ظهور التكرارات للع

اكرةي ظهر بوضوح فوالذ  األداتینبین  أن هناك تقارب مما سب نجد رات ال  الذ

ش اجترارة، تعاني من وساوس قهرة وأفعال  فالحالة .MMPI2و واألحالم الحالة المستمر مع وع

س الواقع ارها ول یر المس ،أف الوحدة مع  .لألمور انقطاعمر بدون توالتف ش الحالة شعور  تع
االة ونقص  الالم المها رغم الم اهتمامأسرتها فهي تحس  طین  ، لذلك ولةالمسؤ الكبر و أنها ح

ات ذاتها و تحاول الحال حث عن مخارج إلث طولةلعب دور بالسعي للسمو ة ال الحالة تعاني إن  .ال

ز حول الذات  رضاء نفسها فهيمن التمر ٕ ة وا ش في دوامة من و . تسعى للمنفعة الذات ةتع  الكآ

حثسبب الح ات ذاتها األدلةعن البراهین و  یرة والشك وال ة  ،إلث ار الوسواس ذلك نجد األف ثرة و

ارفي  م والدقةو  األف   .الترتیب والتنظ

رات من خالل  طر هو الخوف واألحالمتحلیل الذ والوساوس القهرة  .وجدنا أسلوب المس

الغ ةمتعددظهرت في التكرارات ال ارات و  ةالم راتو  .الكلماتللع  تغلب النم اللفظي في الذ
اكرة ش م واألحال ال اةفالحالة تع ةأداء هو التكرار أسلوب و  ،متكرر وقهر  أسلوب ح  الستجا

ا و خضوع الحالة لهاالوسواس القهر و  ار لتقلیل من اإلح   . القلته األف

  ص في  : DSM5معاییر التشخ

اكرة هي نتائج  رات ال من أجل التحق من أن النتائج المتوصل إلیها من خالل الذ

ا  ة ومقبولة علم ة لألمرااموضوع ض رتأینا أن نعرضها على أهم وأشهر معاییر التصنیف الدول

ة وهو الدلیل اإلحصائي و  صي العقل نتائج  عرضهذا العنصر سنقوم في  ،DSM5التشخ
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اكرة مع األعراض الواردة في  رات ال ص اضطراب الحالة بواسطة الذ الدلیل التشخصي تشخ

 :حول هذا االضطراب

  Obsessive-Compulsive Disorder (F42): القهر  الوسواس اضطراب
اكرة، والتي عرضناها في األعلى  بناء رات ال على األعراض المتوصل إلیها من خالل الذ

ة تت ا مع  طابتوصلنا إلى أن التصنیف المناسب لألعراض المستنتجة ضمن القائمة اإلكلین ل

التاليDSM5التي وردت في الوسواس القهر أعراض اضطراب    :، وهي 

A . االهم أو قهرة أفعال أو وساوس إما وجود: 

ار .1 ارها االضطراب أثناء ما وقت في تُختبر وثابتة، متكررة صور أو اندفاعات أو أف  اعت

ة، وغیر متطفلة مقتحمة اطاً  أو قلقاً  األفراد معظم عند وتسبب مرغو  .املحوظ إح

ار هذه مثل قمع أو تجاهل المصاب حاول .2  تحییدها أو الصور أو االندفاعات أو األف

ار  )قهر  فعل أداء أ( أخر  أفعال أو أف

 :(2) و (1) ب القهرة األفعال تُعرَّف

ات )1(  العد، الصالة،( ةعقل أفعال أو )التحقُّ الترتیب، الیدین، غسل( متكررة سلو

ُ  المرض شعر والتي )صمت الكلمات تكرار ةً  أدائها قَلأس أنهم  لقواعد وفقاً  أو لوسواس، استجا

غي قها ین  .صرامة تطب

ات تهدف) 2( ة األفعال أو السلو ا تقلیل أو منعإلى  العقل ، أو اإلح  منع أو القل

ع، موقف أو حادث ات هذه دأیب فظ ة األفعال أو السلو ستأنها  إما العقل طة ل  طرقة مرت

ة صمَّمة هي ما واقع ُ فرطةأنها  أو منعه أو لتحییده م ُ  .م

ات هذه أهداف عن التعبیر على قادرن ونون  ال قد الصغار األطفال :مالحظة  أو السلو

ة األفعال   .العقل

B . ا ساعة من أكثر تستغرق ( للوقت مستهلكة القهرة واألفعال الوساوس تكون  أو ،)مثال یوم

اطاً  تسبب ة المجاالت في األداء ضعف أو هاماً  سرراً  إح ة االجتماع  من غیرها أو والمهن

 .األخر  الهامة األداء مجاالت
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C .ة للتأثیرات تُعز  ال القهر  الوسواس أعراض  )ءدوا/عقار استخدام إساءة مثالً ( لمادة الفیزولوج

ة لحالة أو   .أخر  طب

.D  فسر ال ٍ  االضطراب ُ ل  المثال، سبیل على( آخر عقلي اضطراب أعراض أفضل ش

 تشوه اضطراب في ما المظهر، االنشغال المعمم، القل اضطراب في ما المفرطة، المخاوف

ل ة الجسم، ش ات، فراق أو التخلص وصعو  نتف االكتناز، اضطراب في الحال هو ما المقتن

في  الحال هو ما الجلد، نزع ،)الشعر نتف اضطراب(ر األشعا نتف هوس في ما الشعر،

ة، ،)الجلد نزع اضطراب( ة اضطراب في الحال هو ما النمط ة، الحر  سلوك طقوس النمط

ات في الحال هو ما األكل،  في الحال هو ما المقامرة، أو المواد االنشغال األكل، اضطرا

ات ةاال االضطرا  اضطراب في الحال هو ما المرض، بوجود االنشغال المواد، الصلة وذات دمان

الت أو االندفاعات المرض، قل ة، التخ ات في الحال هو ما الجنس  الجنسي، الولع اضطرا

طرة السلوك اضطراب في الحال هو ما االندفاعات،  ما الذنب، واجترار االنفعاالت، على والس

م، االكتئابي االضطراب في الحال هو ار زرع الجس ة، االنشغاالت أو األف  طیف في ما التوهم

اتم االفص ة واالضطرا ، الذهان  طیف اضطراب في ما السلوك، من متكررة األنما أو األخر

 )دالتوح

ة أو جیدة صیرة مع :انا إذ ما تحدید   :مناس

ل الفرد یدرك  د ش ٍ  أو مؤ ل ست القهر  الوسواس معتقدات أن محتمل ش حة ل  قدأنها  أو صح

حة تكون  أوال تكون   .صح

صیرة فقر مع حة القهر  الوسواس معتقدات أن الفرد ظن :ال  .األرجح على صح

اب مع صیرة غ ة معتقدات /ال  القهر  الوسواس معتقدات أن تماما مقتنعا الفرد ون  :توهم

حة  .صح

. الحمادأنور (.العرة الضطراب ساب أو حالي تارخ الفرد لد  العرات متعلقة :ان إذا ما حدد

  )103-102ص ص 2014
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عض المظاهر ظهرت مما یدل على  أن ناجدو المتوصل إلیها  من خالل النتائج هناك 
ار  قاربوجود ت اكرة واخت رات ال ار و ، MMPI2بین الذ اكرة مع مع رات ال تطاب نتائج الذ

القولوهذا  .DSM5 اضطراب الوسواس القهر في ة  أن سمح لنا  انتقن اكرة  رات ال لها  تالذ

ة جیدة  ص هذا االضطراب لد الحالةفعال   .في تشخ

ار  صي المع   : DSM5فمن خالل الدلیل التشخ

ل من إ شمل  ار   A /Bن أعراض الوسواس القهر لد الحالة  ألنه لدیها األف

ةالوس ذلك نجد  .األفعال القهرةو  واس التؤثر على أدأنها و تؤد و  .ائها الیومي تستغرق وقتا طو

ة المجاالت في األداء ضعفإلى  ة االجتماع ، األخر  الهامة األداء مجاالت من غیرها أو والمهن

ةخو سبب فالحالة لم تستطع الخروج للعمل  ار الوسواس  .فها الكبیر من األف

فالحالة تعاني من الشعور ، لالضطراب الوسواس القهر عموما نفسها األعراض  أننالح  -1

ة داخل م غیرأنها شعرها  مما ،النقص مقارنة بإخوتها ونفورهن منها  .األسرةرغو

ات المتكررة واألفعال القهرة متواجدة  إن -2 رات  لد الحالةثرة السلو ظهرت في الذ

اكرة ارات و  سلوباأل وهذا .ال ةض منها غر فالالكلمات التكرار للع  .للوسواس القهر  االستجا

ا ي تقلل من القلفه ،الراحة والهدوءشعر الحالة  والذ  .الذ تعاني منه الحالة واإلح

ة و  قهرة تستغرق لاألفعال االوساوس و  إن -3 ر الثان ال ففي الذ الخامسة صرحت مد طو

لةأنها الحالة  ار ف ،عاشت فترة طو انزعجت أنها القهرة لدرجة  واألفعالهي تعاني من األف

صي الخامس ف. ثیرا من وضعها النفسي هو ":القهر ن تعرف الوسواس إفحسب الدلیل التشخ

ار م فیها  الشخص ال أف ن التح م ار  وصور متكررة وال  نه وقف هذه األف صورة م وتظهر 

ة للحالة ر  ا ماوهذ) 400ص. 2016. وآخرون جونسون .ل.شیر " (غیر عقالن ظهر في الذ

یرها لدرجة  رة عدم وجودها اقتحمت مجال تف ة فف قاف أنها الثان ح قادرة على إ مجر لم تص

یر  .التف

ار -4 ة عن طر المناقشة المستمرة لها، وهو ما  محاولة الحالة التخلص من األف الوسواس

ة عزز الدوامة الوسواس یر في نفس الموضوع و  .یزد من شدة تكرار التف
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اة -5 ة وتخاف من فالحالة تخا ،نجد خلل في مسائل الح ف أن تدخل العالقات االجتماع

ذلك نجدها تمیل للوحدة و  .الزواج فض الخروج تر أنها  إالمتعلمة أنها تخاف من العمل رغم و

ة على  ریوهذا یدل على تأث .من المنزل ات الوسواس ار والسلو اة لد الحالة األف مسائل الح

األشخاص العصابیین  أنفحسب أدلر  .مهنةقات وأقارب وصداقات وحب وزواج و من عال

اة فالمسائل حاولون تجنب  م احاولون االهتم الو  خراآلحاولون التقرب من الجنس  الح

 .)297ص. 1931/2005. أدلر ألفرد( غیرهم

نتنا من  اكرة لهذه الحالة قد م رات ال ننا أن نستنتج أن الذ م من خالل ما سب 

ص االضطراب النفسي الذ تعاني منه الحالة، حیث  اكرة تشخ راتها ال ل ذ توصلنا بتأو

ار إلى نتائج متقارة انت النتائج متفقة ومنسجمة مع المعاییر .  MMPI2مع اخت ما 

صي الخامس رات ال.  5DSMالتي وضعها الدلیل التشخ اكرة وهذا ما یثبت نجاعة الذ

ص اضطراب   .هذه الحالةالوسواس القهر لد في تشخ
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  ة عن التساؤلمناقشة النتائج و   :اإلجا

حث انطالقا من عناانا تساؤل  اد و ا ت اكرة  نااستعمللمنهج الع رات ال ة الذ  بتطبیتقن

ش  ان منهاج الع اكرة في  بهدف التعرف على ،رعةحاالت الدراسة األ علىاستب رات ال ة الذ فعال

عض  ص  اتتشخ ة  االضطرا ار تطبیحیث تم  في  المجتمع الجزائر النفس ة  اخت الشخص

سوتا المتعدد األوجه  اكرة. حاالت الدراسةعلى  MMPI2من رات ال فوجدنا ، قمنا بتفسیر الذ

 قاربود تعلى وج تدل وأعراض عالمات ظهرتففي النتائج التي توصلنا إلیها  األداتینبین قارب ت

اكرة و  نتائج بین رات ال االذ ذلك،  MMPI2راخت ات  معاییرلة یجستمالنتائج انت  و اضطرا

اكرة  أنوهذا دلیل على   DSM5محددة في رات ال انعد الذ ة تتفسیرها  ص  لها فعال في تشخ

ة  ات النفس   .الحاالت األرعة لداالضطرا

اكرة أن ناجدو  األولىالحالة في  رات ال طین بهاعالمات الشك في ظهرت أ لها الذ  المح

ة في عالقات مع  التي من و  ،ةالبرانو المرض الهذائي أعراض تدل علىوالتي  اآلخرنوالسطح

یرهم،و  اآلخرنالظن السلبي في الشك والمراوغة و  أعراضها عض المتكررة في  اآلالمذلك و  في تف

رات ة و  لكي تكون دائمة االهتمام الذ ة حتىضح ضاوهذا ما . تستفید من هاته الوضع  ظهر أ

ه حیث  MMPI2خالل من  ة ا االحالة نزوعسجلت ف ةللشخص د ارانو تحمل سمات  أنهاو  ،ل

ةاستعداد للذهان المرض ولدیها  ة ذهان ن لة مع فاعغیر مت ذلكو  تعاني من صراع داخلي وأنها ،و

قت .من النم التالعبي هيو اآلخرن  ة DSM5 مع تصنیف هذه النتائج تطا ة الزوران  .للشخص

ة نجد عالمات المرض و ففي ال ر الثان ةذ  یلحقون  اآلخرن أن في شبهاتو  ،اضطراب الشخص

شدة ألعالماونجد  .ابه ز حول الذات ظهرت   ألنهم في اآلخرنن الحالة تخاف الوثوق ت التمر

عرقلون وصولها للتمیز و  یهددون  صورة .لقمةاذاتها و  ما أن الحالة تحمل الضغائن تحب االنتقام 

ة  ةسرع هيو  ،لآلخرن ظاهرة تكون  ال اشخصه على هجماتب شعروتست .متواصلة االستجا

  .الغضب

ذا شف وه اكرة من  رات ال نت الذ ة ال تم ة الشخص   . DSM5معاییر  بناء علىارانو
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ة في  نت الحالة الثان ضا تم اكرة أ رات ال اة أل تفسیر المحتو األساسيمن الذ سلوب ح

ش هستیر  تعانيأنها الحالة  شفت لدیها . من منهاج ع اب التعاطف و و اء الحاد سیولة غ ال

الغالخوف و  اه التالعبيمن النم المسرحي المأساو و  أنهاما   .الم ففي  ،لغرض لفت االنت

رات  ع األسلوب اإل .سالیب الهستیرةاألنالح تكرار نفس عض الذ غرائي والتالعب فالحالة تت

ة(األشخاص و المواقف  اقي للغیر تهرب وتتركو  اإلغراءحیث تقوم ) طرقة غیر واع فالنم  .ال

ة الهستیرالهستیر و  اء الهستیر والحزن  ةالشخص اه عن طر ال تحب االستعراض ولفت االنت

رات واأل ومن خالل .الشدید طراأل أن حالم وجدناتحلیل الذ هو الخوف  على الحالة سلوب المس

الغ تجاه المواقف مما یجعلها ت قا األسالیبتبنى المتعدد الم ورة سا ةاال السیولة ، معالمذ  .نفعال

رات الحالة  مواقف نأما  ة لهاأ هيذ النس ون هو  نأل وهي الجنازات، سوء المواقف  المیت 

اه ع الملفت النت ستمتع المیت بهذا التمیز ألنه ال یدرك ذلك ،الجم لذلك . وفي نفس الوقت ال 

ة الحاد امغایر  ااتخذت أسلو اه مع االنفعال اء الملفت لالنت   .لخطف األضواء إلیهاة وهو ال

ة لمعاییرج ائالنت جاءتقد و  ة DSM5 مستجی ة الهستیرون الشخص  أن حیث ،الخاصة 

ة الهستیر  األعراض ل و  .ةونعموما نفسها للشخص رات  نجد عالمات المرض  األحالمففي الذ

ة سترون ة اله تكون  ال ألنها) الوفاة(نجدها غیر مرتاحة في المواقف  ، حیثواضطراب الشخص

ا نجد ، و المیت محور االهتمام بل اشر وهذا ما تتسم عالقاتها غال ل غیر م ش أسلوب جنسي 

راتورد  عض الذ اكرة  في  فسر فهي ال تستخدم المظهر  أنهادائمة تتعرض لالستغالل مما 

اه  اشر وتتهرب في األخیر  فهيالجسد للفت االنت اه الغیر م ا األسلوب الملفت لالنت ع غال تت

ة الحالحالذلك  ،خرناآللتالح ردة فعل  ة االنفعال الشخص حدة تت نهاأل ادةة تتسم  صرف 

ة تجاه المواقف استمرارتبد الما أنها  .انفعال ة األسلوب المسرحي و  حالة  ات التمثیل الحر

الغ فیها  اه و ن االنفمالم ة( األشخاصالتالعب عاالت والعواطف للفت االنت عن طر ) غیر واع

راتالمأساو و التمسرح  اكرة  هذا ما ظهر في الذ ة هستیرة أنال ن ة و  الحالة لدیها شخص

  .یهافالتالعب أسلوب ممیز لد
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ضا من خالل اختوهذا ما  أنها تعاني من صراع داخلي حیث أكد ، MMPI2 ارظهر أ

اس الهستیرا  ،وقل وخوف متعدد اس االكتئاب یدل على و وخاصة مع ارتفاع واضح في مق  أنمق

ةنزوع و  الحالة لدیها ة عصاب اضطراب نفسي أ لدیها بن ة    .استعداد لإلصا

ص وتفسیر االضطراب  نت من تشخ اكرة قد تم رات ال ة الذ ذا نخلص إلى أن تقن وه

ة بناء على معاییر  وقد اتف مع . ، وهو اضطراب الهستیرا DSM5النفسي لد الحالة الثان

ار اخ ص MMPI2ت ص . على نفس التشخ ة في تشخ اكرة فعال رات ال ومن ثم فقد أثبتت الذ

ة   .اضطراب الهستیرا لد الحالة الثان

 في ساعدتهاالظروف التي عاشتها الحالة إن  .النفسي االكتئابمن  تعانيفأما الحالة الثالثة 

ن المنط  اة االكتئابيتكو ة لمواقف الح طر والخوف من المرض وا .والنظرة التشاؤم لموت س

رات الحالة و  انطالقة تكرار نفو . الوحدةالخوف من الظالم و  خاصة ،هاأحالمعلى ذ س المواقف 

ة للحدث  ابهاتزداد وحدتها  حیثاألحداث ضد الحالة  انقالبفجأة نجد ثم عاد  .فقدان أعز أح

شها مع الموقفوعدم   وانتظار كتئابافي حالة  هادخول طرقة تدعم سبب لألحداث تهاغاوص تعا

ة    .كتئابيالمنط اال جوهرهذا هو و للمفاجأة السلب

قة مع  األعراض أننالح  DSM5 عرض هذه النتائج على معاییر عموما نفسها متطا

ةئأعراض الحالة االكت راتفي  . المتكررة في الهدأة الكاملة اتمن النوحالة  تعانيفهي  .اب  ذ

م ضطراباعالمات  ناجدو  هاأحالمو الحالة  ة  ،االكتئاب الجس ار سلب ة وأف مع مظاهر السوداو

حساسها الذاتي المأساو تجاه ا ٕ رات و ، و لمواقفتجاه مستقبلها وا اغة الذ یرها وص  األحالمتف

ش مع المواقفو  .كتئابطرقة تبرر وتدعم االانت  مة عدم التعا یزها المستمر تو  )الوفاة( األل ر

ما كتئابيمنط الشخص اال وهذا على التعرض لألذ المتكرر  األرق وم و تعاني من قلة الن أنها، 

س الل ش حالة اإلرهاق النفسي و والكواب ة وتع ةانیل ة واالجتماع    .خفاض واضح في عالقاتها المهن
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ار ظهروهذا ما  من  المتعدد لخوفاقل و  حیث أكد وجود  MMPI2من خالل نتائج اخت

ة وغضب و ، و المرض والموت والصراع ضده ة عال ة و الدیها حساس تئ وقد  ةمنطونسحاب دائم م

اس االكتئاب MMPI2سجل  اضطراب  أنیدل على  ، مماارتفاع واضح في مق ة  الحالة مصا

ا وهو نفسي اد ل دال ع ش ة االكتئاب  وسومات الت الس ذلك المش   .و

عة    ة مزعجة وسوء تعانيأما الحالة الرا ار وسواس بیرو  من أف الغ. منها ضی   وتكرار م
رات والكلمات، لألفعال اكرة ففي الذ زة على ذاتها وغایتها ظهر أن  واألحالم ال الحالة متمر

ة ه فاالضطراب أسلوب للتعبیر عن ما ،المنفعة الذات تدني على مستو النزعة نقص و  من تشعر 
ة الخوف أن و  .فشل اتضح في الحلمال شعورها انت تسعى للسمو لكنفالحالة ، االجتماع الشعور 

طر على الحالة في ار المتكررة  من هاته النقا س ة و األف هالخوف من هللا و الوسواس  إن .من عقا
اة  ش أسلوب ح ارة عن هذاو  مزعج للحالة،الر مبني على التكراالحالة تع ة التكرار ع  استجا

ار خضوع الحالة لهو  .لوسواس القهر ل  لفشل والخوفامشاعر  خفیفتتسعى من خالله لاته األف
س الع التوالخوف هم القل و مزد من الولد لدیها  لكنه    .وتوقع دائم للمش

اضطراب  ضمن تصنیف عموما حالةأعراض النجد  DSM5 عرض هذه النتائج علىو 
ةتعاني من  ، حیثالوسواس القهر  ار الوسواس تؤثر على  هاذلك نجدو  ،األفعال القهرةو  األف

الحیث أدائها الیومي  امها ب تستغرق وقتا طو ات،األعمال و نفس في ق  إلىؤد مما ی نفس السلو
ة المجاالت في األداء ضعف ة االجتماع اةال مجاالت من غیرها أو والمهن نجد ف .األخر  الهامة ح

س على الخلل هذا  اةقد انع ة وتخاف من فالحالة تخاف أن تدخل العالقات  ،مسائل الح االجتماع
ذلك نجدها تمیل للوحدة ،الزواج اة مسائ فشل في حلوهذا یدل على  .تخاف من العملو  ،و ل الح

 .أقارب وصداقات وحب وزواج وفي المهنةلد الحالة من عالقات و 

ة م هذا ماو  ار الشخص ضا في إخت سوتا متعدد األوجه ظهر أ ارMMPI2 ن  تواجد األف
ة القهرةا اس ولدیها  ،لوسواس ا ومق اثین اس الس قل والخوف مرضي مع ارتفاع واضح في مق

االعتماد  أنیدل على  مما. االكتئاب ة وهذا  ة عصاب اضطراب نفسي أ لدیها بن ة  الحالة مصا
اسین في  ار مع وجود على أعلى مق ة االخت او أعراض جسد ن ٕ ر وضعف مشاكل في النوم وا
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صاراال او و  ،حول األعراض ومصدرها ست ز حول الذات مع تعدد الش عدم النضج النفسي وتمر
ة   .السومات

نفس  استخراج إلىتوصلنا  سب ومن خالل ماختاما لمناقشتنا هذه لنتائج الحاالت األرع، 
ةاألعراض  اكرة االضطراب رات ال ة الذ ارو  التي استخرجتها تقن  إن .قارةمت انت  MMPI2اخت
ش الحالةاستخراج  ة و الیوضح الكثیر من  منهاج ع ة األعراضسمات والدالالت النفس  ،المرض

ننا من اكتشاف االضطراب النفسي الذ تعاني منه الحاالت ار أن االضطراب ، وهو ما م اعت
ش الفرد اكرة قامت. النفسي هو اضطراب في منهاج ع رات ال ة التي شف األعراض النف فالذ س

حمله معه منذد الالصادر من الفر  ضطرابتفسیر االتعاني منها الحاالت و   وقد وفر .الطفولة ذ 
DSM5 ة ص ة تشخ نتنا مرجع قة م  أعراض االضطراب النفسيأعراض الحالة مع  من مطا

ة  .المناسب لها ننا اإلجا م ذا  رات الا القول أنعن التساؤل وه ة في لذ ان لها فعال اكرة 
ص و  ة تشخ ات النفس ارها حاالت منتفسیر االضطرا اعت ة،  المجتمع  لد حاالت الدراسة الحال

ص بل تتجاوزه لمحاولة تفسیر اضطراب  .الجزائر  اكرة ال تقتصر فق على التشخ رات ال فالذ
طرحه عل ة النظرة التي  س .م النفس الفردالنفسي وأصوله ونشأتـه بناءا على الخلف  عض ع

ة ات النفس ص االضطرا وال تقوم بتفسیرها وال تعود  األدوات األخر التي تقتصر فق على تشخ
  .لماضي الفرد
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 ةــــــــخاتم  

اكرة من أ  رات ال اة  عن هم الوسائل المساعدة في الكشفإن الذ ماضي الفرد ومعنى الح

ه حملها من خالل ذا عاد المرض بذاكرته للماضي فإ .لد تجاره مجموع االنفعاالت التي 

اةالمعاشة  شه  منهاجنجده یختار التي تناسب  ،ومواقف الح ةو  ومعانیها ع   .انفعاالته النفس

عض  إلىوفي هاته الدراسة تم التوصل  ص  ة في تشخ اكرة فعال رات ال أن للذ

ة  ات النفس ارائج نتوقد جاءت . المجتمع الجزائر لد حاالت من االضطرا ، MMPI2اخت

ة التي یرتكز  ،نتائجها مع ةتقارم ال ومضمونا، وخاصة الخلف این الشدید بین األداتین ش رغم الت
ل منهما اكرة قامت بتفسیر االضطراب غیر أن . علیها  رات ال ار بینما ل حالة، د لالذ اخت

MMPI2 ار . فق حدد لنا النزوع لالضطراب قدم اخت اشرة، بینما  MMPI2في المقابل  النتائج م

ة  ص الدقی للحالة، وقد اعتمدنا تعتمد تقن صي من أجل التشخ اكرة على دلیل تشخ رات ال الذ

ص لكل  بناء على ،DSM5 هنا على   .اضطرابتطاب األعراض الموجود في معاییر التشخ

ننا القول أن ال م اكرة حیث  ىإلیها تدل عل توصلنا التي نتائجومن هنا  رات ال ة الذ فعال

ح للفاحص ات النمو النفسي التعم في  تت التارخ النفسي للحاالت المدروسة وتبرز بدا

ات والعراقیل التي ساعدت على نموه في االتجاه غیر السو  اكرة .والصعو رات ال  إضافة فالذ

امها ص  إلى ق ة التشخ ة القدرةعمل صهتفسیر االضطراب على  تملك خاص   .المتوصل إلى تشخ

نن خبرات الطفولة إ ة ال مساعدة في تكو ش داخل  .فردشخص ع ان  وخاصة أن الفرد 

شه وما یل منهاج ع ان لها الدور األكبر في تش قة و  انفعاالتحمل من  أسرة  ة عم مواقف نفس

ل فرد اة  عت على ح ة والتي  ،ط النقص وخلل على مستو النزعة االجتماع وزرعت الشعور 

ن ات ا تكون مدخل في تكو ةاالضطرا اة الطفل مهمة جدا  األولىالمراحل ف .لنفس جب و من ح

احثین ألنه حورتكون م أن ع فیها ااهتمام ال رات  تنط اكرة الذ ، وهذه األخیرة حالم الفردأو ال

حمله الفرد،  تساعد نون النفسي الذ  ة و  شخصیته تساعدنا في فهمو في الكشف عن الم  ماالحال

ةاضطرامن مشاكل و یترتب عنها     .ات نفس

ومختلف عن  ااعتبره فردوالذ  .فعلم النفس الفرد هو العلم الذ یهتم بدراسة الفرد

یره فرداآلخرن وأ م النتائج ألألنه عاش ظروف فردة من نوعها ،سلوب تف ننا تعم م ن ، لذلك ال 
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اقي الحاالتل حالة تتمیز بخصائصها الفرد ل و . ة التي تمیزها عن  ان  اضطرابأن  مهما 

ه أن الصراع النفسي و  .من فرد آلخرنوعه یختلف تفسیره  ة الفرد  حدث من خاللالمتف عل رغ

النقص مرتفي ابتغاء السمو، وال ة الیتضح في بین األفراد واالختالف هنا  .شعور الفرد  ف ك

ل فرد هذا السعي سیر بها  ة لكل فردالتي  لذلك نجد نفس  .، والتي تكون فردة وخصوص
ش حیث أن ، آلخراالضطراب لكن تختلف تفسیراته من فرد  خصوصي وفرد، ل فرد منهاج ع

اته أ الطفولة رة من ح ل أساسي في مرحلة م ش     .صاغه 

ة تخص حاالت الدراسات وتفتح المجال  قى هذه النتائج جزئ للدراسات في وفي األخیر ت

اكرة رات ال   .الذ
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  01: الملــــــح رقــــم

  :محاور المقابلةأسئلة و 

یلة األسرة و : المحور األول ة تش الد النفس ة الم   رت

 ة الد النفس ة الم   رت

  شحال في عمرك ؟  : 1س

  في المنزل ؟  اإلخوةم عدد :  2س

ة  ما:  3س ة ؟هي رت الدك الزمن   م

ة:  4س النس   ؟ لك ماذا تعني رتبتك 

عض صفاتك ؟:  5س ر    اذ

ان :  6س ك ؟ ولماذا في نظرك؟  األقربمن    لوالد

ان :  7س ا داخل  األكثرمن    ؟ األسرةعقا

حاول :  8س ان  ك ؟ إعجابمن    والد

ان األكثر تمیزا في الدراسة ؟:  9س   من 

ة و كثر ان األ من:  10س ان إنتاج ة األقلمن    ؟ إنتاج

 یلة األ   سرةتش

  ة و النس   لإلخوةصف الذات 

انت طفولتك ؟:  11س   یف 

كقرب اإلخوة األمن هم :  12س   هي صفاتهم وخاصة التي تشبهك ؟ ؟ ما إل

عدا عنك ؟ اإلخوة األمن هم :  13س   كثر 



 

 
شبهونك ؟ ما:  14س   هي الصفات التي تجعلهم ال 

  األسرةتحالفات داخل   

نت تلعبین ؟ و :  15س   لماذا ؟مع من 

نت تتشاجرن ؟ ولماذا ؟:  16س   مع من 

لون تحالفات داخل :  17س نتم تش   ؟ األسرةهل 

انوا :  18س عضهم ؟اإلخوة األمن    قرب ل

 اإلخوةب مع عالقة األ   

  ؟ األبما هي صفات :  19س

ان من :  20س ه اإلخوةمن  ه ؟ األب األش ما الش   ؟ ف

ان األ:  21س ما االختالف ؟كثر اختالفا عن األمن    ب ؟ ف

ان االبن:  22س   لماذا ؟و  المفضل عند والده ؟ من 

ان موقف :  23س   من هذا التفضیل ؟ اإلخوةما 

  اإلخوة األمعالقة  

انت صفات األ:  24س   م ؟ما 

ان من بین :  25س ه اإلخوةمن  ه ؟ األم األش ما الش   ؟ ف

ان :  26س ما االختالف ؟اختالفا عن األ األكثرمن    م ؟ ف

ان المفضل عند األ:  27س   م ؟ ولماذا ؟من 

ان موقف :  28س   من هذا التفضیل ؟ اإلخوةما 

  العالقة بین الوالدین  



 

 
انت العالقة بین الوالدین ؟:  29س   یف 

ان یتخذ القرارات في األ:  30س   سرة ؟من 

انوا متوافقین :  31س   متصارعین ؟ أمهل 

انوا یتناقشان ؟ :  32س   یتجادال عند النقاش ؟ أمهل 

  هو شعورك تجاه ذلك ؟ ما : 33س

اكرة : المحور الثاني ات ال ر   الذ

رنه أ أهو  ما:  1س ر ؟أول حدث تتذ   قدم ذ

رنه ؟ما األ:  2س   مر الثاني الذ تتذ

رتین ؟:  3س   ما هو انفعالك تجاه الذ

رتین ؟مر هو األ ما : 4س قي راسخا في هاتین الذ   الذ 

  حالم األ: المحور الثالث

رنه في الطفولة ؟ ما : 1س   هو الحلم الذ تتذ

  ما هو الحلم الذ یتكرر في النوم ؟:  2س

قا ؟  و انفعالك تجاه الحلم في النوم و ما ه:  3س   عند االست

   



 

 
  02: الملــــــح رقــــم

ما وردت مع الحالة  دة"األولى المقابلة    :"فر

یلة األ: ولالمحور األ  ة تش الد النفس ة الم   سرة ورت

 ة الد النفس ة الم   رت

م   :السالم عل

م  اته ةالسالم ورحموعل   .هللا و بر

  واش راكي ؟: س 

اس، :ج    .الحمد  ال

  شحال في عمرك ؟  :س 

  .سنة 23عمر : ج 

  ؟ م عدد اإلخوة في المنزل: س 

  .سادسة أناخمسة و  :ج 

ة ؟ ما: س  الدك الزمن ة م   هي رت

  .الصغر  :ج 

ة: س  النس   ؟ لك ماذا تعني رتبتك 

ة حتى حاجة ما تعجبني عالجال :ج     .نتحمل مسؤول

عض صفاتك ؟: س  ر    اذ



 

 
ة، هادئةممم شجاع :ج  ة، جمیلة، ذ ه،ة، قو اء  ، أتأقلم مع أ وضع وضعت ف وقد تعجبني أش

ة نوعا ما. قد تبدو تافهة لمة تزعجني من اآل ال ،صع ان نوع اللقطة وال  شيء خر أ مهما 

عجبني فأنا سرعة الرد فعله لي إن لم  قوله لي اآلخر أو    .الذ 

ان األ: س  ك ؟ ومن    قرب لوالد

ر الوحید،  :ج  ة لهما ألنه الذ النس   .وأختي الكبر أخي 

  ولماذا في نظرك؟: س 

لشي لیها هي الفرحة األولى : ج  ر واحد مدلل بزاف وأختي ألنها الكبر ألنو  ا ألنو ذ خو

لش   .والنجاح األول ومتمیزة في 

ان و : س  ا داخل األ األكثرمن    سرة ؟عقا

   .أختي أمال توأم :ج 

حاول : س  ان  ك ؟ إعجابومن    والد

ما متمیزةفرح  :ج  عاملها معاملة  اسمفرح ، الثالثة نحسها د ا ألنو  ا ما تعجب  على مسمى ود

ما ندیرها في وجه المدفع  لش ایتقبلو  ألنهمخاصة ود   .منها 

  واش موقفك ؟ وأنت: س 

  .عاد صح متمیزة: ج 

ان األ: س    كثر تمیزا في الدراسة ؟من 

  .بتفوق ولكن األكثر هي أختي مواهبلنا ندرس  :ج 

ان األكثر : س  ان األمن  ة ومن  ةقل إنتاج   ؟ إنتاج



 

 
ة أنا وأ :ج  ا . متمیزن في الدراسةفرح ختي األكثر إنتاج ة العل ما نحاول أنا عند حب الرت د

ون في أعلى المراتب ة األ، و ن اتو أخيقل إنتاج  وأختي، روحو ألنه مدلل وشخصیته مستفزة وعج

ما ت ین التوأم ود قارنو بینها و ما  ي عادت د اك أأمال  مال رح وهوما في زوج مش مدین ال

ا    .وخو

 یلة األسرة   تش

  ة النس    لإلخوةو صف الذات 

انت طفولتك ؟: س    یف 

نت عاقلة :ج  انت تعجبني شخصیتي أكثر في الطفولة  أس بیها  ، صح نخدم برئة جمیلة ال

ح وخا، نحف القران   .نأخذ را ماما صة القران واحد مادارها في دارناونقرا مل

كخوة األمن هم اإل: س    ؟  قرب إل

ین فرح أختي :ج  ا ألنه من جنس أخر رغم أنه بیني و سنوات  7فرح ألنو رتبتها قبلي تخطیت خو

شنشترك في حوایج مثل الجرأة، شجاعة، صراحةولكن  ون  ، التمیز ومنح ة ن ة ثان  .في مرت

ثیرة    .حقاتدخل الفرحة اسم على مسمى فهي فرح صفاتها 

  ما هي صفاتهم  وخاصة التي تشبهك ؟: س 

ه أ :ج  خر أكثر مني ولكن یرتاح لنا الناس تان وصبورتان وهي تجذب اآلئننا جرأظن أننا نتشا

سو    .لنا نفس الذوق خاصة في المال

عدا عنك ؟ خوة األإلمن هم ا: س    كثر 

ا  les effortsأخي شخصیتو مستفزة ومایدیرش:ج  عجب والد س هوما لي یدیرواش   les، الع

efforts  فرح بیهم عجبوه و   .اه 

اك وال ماماك ألكثر ؟: س  ا ون من    ش

ا أكثر: ج  ا صح  ا وحتى ماما    .ا

  ماهي الصفات التي تجعلها ال تشبهك ؟و : س 



 

 
ظ، مدللامتكبر نوعا م :ج  ع،  طرة على الجم ع الس ستط زد  ، الن أنه  بر في عینه أحد و

ع على ماما م ما  قدرش لكبیر ود هما ون تنسى حاجة ولكنني أح ینة    . س

 سرة تحالفات داخل األ  

نت تلعبین ؟ و : س    لماذا ؟مع من 

لعبت فرح ، وصاحبور مني بخمس سنوات فق وهو أخي لمدة صغیرة جدا ألنه هو األكب :ج 

  .معاها في المراهقة

نت تتشاجرن ؟ و : س    لماذا ؟مع من 

  .وعاقلة. داخل األسرة ال أحد فأنا الصغیرة :ج 

لون تحالفات داخل : س  نتم تش   ؟ األسرةهل 

  فاه تحالفات مفهمتش ؟: ج 

  ؟إلى مجموعات الت هل انقسمتم تكتحالفات هي ت: س 

ا وحدو وأختي الكبر وحدها متمیزة ،عضالتوأم مع مواهب، و نا و أ:ج    .خو

انوا اإل: س  عضهم ؟خوة األمن    قرب ل

عضأنا ومواهب :ج    .، والتوأم مع 

 خوة ب مع اإلألعالقة ا  

  ما هي صفات األب ؟: س 

،  :ج  سهولة عصبي، المتفتح ومنغل وحتى هو حاب یخرج واحد  ، مثل أخيسامح ، والینسى 

ما مالح حبنا د   .شبهلو و

ان من اإلخوة األ: س  ه ؟من  ما الش األب ؟ ف ه    ش

شبهلو  :ج  ة یخرج واحد  ان من خططه المستقبل ل شيء ،  س سهل وال(أخي في  یتقبل  ل

قولو و ) خراآل صح من داخل تقول متعرفوش خیرمن برا  ل، ولدیهم النقد  السلبي فاو  شيء  ي 

عجبهمش اآل ة وم ا    .خر مهما یدیرفي لح



 

 
ان األكثر اختالفا عن األ: س  ما االختالف ؟من    ب ؟ ف

بیر، أنا سهلة وهادئة و  .أنا :ج  حب المظاهر ونحب نقدر مجهودات أ الل اآلخر و أتقباختالف 

ةاآلخرن ونشوف الحاجة    .اإلیجاب

ان : س    ولماذا ؟ المفضل عند والده ؟ االبنمن 

  .أخي ألنه الوحید :ج 

ان موقف اإل: س    خوة من هذا التفضیل ؟وما 

  .معارضون ونقولولو تریتك :ج 

 اإلخوةم عالقة األ  

انت صفات األ: س    م ؟ما 

بیر جداحنونة جمی :ج  ة صبورة ومتدینة، ملتزمة لها عقل  جید التحدث ت ، قد اللة ورائعة ومحبو

ان ولكن لها  عض األح ض نحس روحي أو الرد في  فها في مواقف نقول نهدرها قلب أب

  .وخالص

ان من بین : س  األ اإلخوةمن  ه  ه ؟األش ما الش   م ؟ ف

لش :ج     .أنا في 

ان األ: س  ما االختالف ؟كثر اختالفا عن األومن    م ؟ ف

   .أختي أمالأخي و  :ج 

ان المفضل عند األ: س    م ؟ ولماذا ؟من 

ثیرا وندیرنا ألنني الصغیرة أ :ج  اء لي تحبها  وأشبهها  ة و لها األش ا عالقتي معاه سطح ا أنا و

ما الجانب السلبي  ش واحد نشوف د عجبن ون ما   .زوالمستفنحس روحي عنصرة 



 

 
ان موقف و : س    من هذا التفضیل ؟ اإلخوةما 

ما ناس مالح أه یتقبلوه إ :ج  ي نغل نطلب السماح ونسمعنا د ما  حبوني ود امل وقلبي له و م 

تومة   . بیر و

  العالقة بین الوالدین  

انت العالقة بین الوالدین ؟: س    یف 

ا :ج  ا اس ونشوف عمتي السبب تحرد في  ما ساكتة  متوترة مؤخرا ال علینا وماما عاقلة د

اها إمامعال( ا ظلمها) جال  ما  بیر بیناتهم وماما غضبت و ص. ود ل في رمضان  خالص را مش

ا خالص تاب وحتى اآلقررت  ا لتطل حتان  صح ضرك  ،ن مصراش مش تومة بزاف  ماما 

ةالال عادت ت ة أو مغلو ي أنا في صفها غال   .ح

ان یتخذ: س    سرة ؟القرارات في األ من 

   .األب:ج 

انوا متوافقین : س    متصارعین ؟ أمهل 

ي فرضت روحها  :ج  ر ضرك الال  ا عادو متصارعیین  ا   .متوافقینعلى 

انوا یتناقشان ؟ : س    یتجادال عند النقاش ؟ أمهل 

   .یتجادالن عند النقاش:ج 

  هو شعورك تجاه ذلك ؟ ما :س 

نت  :ج  ح عادثم  مستاءةفي األول  عد العاصفة ،أص   .هدوء 

اكرة : المحور الثاني ات ال ر   الذ

رنه أ أهو  ما :س  ر ؟أول حدث تتذ   قدم ذ



 

 
ر  :ج  ام ا: األولىالذ انت أول أ ام  ر في أحد األ ةنتف یوم . لدراسة أ في المدرسة االبتدائ

نت. ممیز نوعا ما ر جیدا أمي وهي ذلك نت في قمة االستعداد ال أعرف لماذا ولكن  ، أتذ

أن تكون معلمتي للسنة أولى  بل فضلت  من ق إخوتينفسها المعلمة التي درست  ابتدائيتدعو لي 

سة سعاد اري تق" الدعاءتكرر  ضك أن اري تق سة سعاد  ذهبت مع أختي الكبر " .....ضك أن

ة ر جیدا لالبتدائ سة سعاد هي من ستكون معلمتي  أتذ ، وحین وصلنا وجدت أنها  حقا هي أن

قتي ألول مرة  ر فتى یدرس معي إسمه عبد هللا . أني جلست مع ران صد ان ..... . وأتذ

ف عن ال اته  وضلت تردد اء ومعلمتال اعبدو شوف زمالؤك "نا أصرت على إس خالص 

ر أنه ص...." . امل راهم ساكتین  وم أكثر تمیزا ما أتذ   ......اح ممیز و

قت في ذاكرتكهي ما : س  رات التي    ؟ أكثر الذ

ة :ج  ر الثان . سنوات رعنت صغیرة جدا أ قبل الدخول المدرسي وقبل حتى سن األ :الذ

ل مألى درجة إ. نت مرضة دوما ودوما لي و بیرةني أكره ش ا إلى درجة  ع صغر حال . واض

فة  فة نح نت نح ر أنني  ر أ. مرضدرجة ال إلىأتذ ام أتذ طني دائما منتفخ في أحد األ ابن  نو

قوالني لي  ا و ا عل ضح سة  ظال  نت مرضة لكو " دالعة"خالي حسام وأخته رم وذلك . حقا 

الحمل بي سبب أمي قد شرت الدواء مانتج عنه أنني ولدت هزلة جدا   .وهي لم تكن تعلم أنها 

اب  طني من أجل أتفه األس طني منتفخة وخارجة ودائما األالم في   ....یومنا هذا  إلىو

ر الثالثة نت أدرس سنة  :الذ ام  نا في المساء ندرس على . ابتدائي 5هههههه في أحد األ

قتي أن أعبر لها  15:30الساعة  ومها قررت زهرة صد ا ومعنا لینة نذهب إلى المدرسة مع لكو

قتي األقرب منها ني أذهب  رغم أنني لست معتادة أن أمر لها ألنها تدرك أن أمي ال. صد تتر

ان إال للینة و  . لساعةفقمت بتغییر ا. زهرةكن ذلك الیوم قررت أن أعبر لول. ران فق فقأل م

رسي وصعدت للساعة حت . أتیت  قارب نصف ساعة أ أص رغم  15:30وأضفت لها لما 

را بنصف ساعة قبل الوقت . فق 15:00أنها  ثم قلت ألمي ها قد حان وقت الرحیل وذهبت م

ه من الضحك معا أس  ر جیدا أننا أمضینا وقت ال فوجدت حتى عدت في المساء للمنزل . وأتذ



 

 
اب تنتظر في رجوعيأمي على  ال بجانب ال . رت لي جیدا وقالت هل عندما ذهبتيثم نظ. االستق

  ....نت مع الوقت المحدد أم ماذا ؟ 

عة ر الرا نت أدر  :الذ ة عندما  ام المرحلة االبتدائ ر في أحد أ في . ابتدائيس سنة ثالثة أتذ

ان . المساء ة الجو  ة السنة الدراس نت أرتد في رجلي حذاء أسود جمیل . حار نوعا مافي بدا

قتي في حصة اللغةنت أ. جدا أدر  ال .ان یدرسنا أستاذ جد صعب. جلس مع سندس صد

. حذاءانتزاع  إلىولكن أظن أن سندس قامت بتحرك رجلي دون قصد مما أد . یف وقعت

ان قد فه ا  نا غضب األستاذ أشد غض تصرف األستاذ أسوء . نلعبم الموقف بخطأ فهم أننا 

ة لي قال لي  النس حذائك وأخرجي خارج القسم حملت حذائي في ید ومررت  احمليالتصرف 

ضحك  امل القسم و الكل  ظللت حزنة ومعقدة من یت یومها ولیلتها وحتى عامها ...... على 

حوالني من هذه المدرسة . هذا الموقف  ...مدرسة أخر  إلىلدرجة أنني طلبت من والد أن 

حوالني    .......ولكنهم لم 

ر الخامسة ام سنة  :الذ ر في أحد أ غدادان یدرس ابتدائي 5أتذ ة یلقب ب . نا أستاذ لغة عر

قاتي ف نت أنا وزهرة ولینة وصد ام  فرأیناه متوجه . لى المدرسةي الشارع قبل الدخول إفي أحد األ

مناداته  ا جدا  اسمهنحو المدرسة قبلنا فبدأنا  ان صع في الشارع دون أن یدرك من نحن ألنه 

نا. ي القسممعنا ف انت لنا حصة معه وقد عرفنا من نحن . ظنا منه أنه لن یدر اح  وغدا في الص

و فیهم رغم أ نا نحن الثالثة من بین المش عضنا و نا من المتمیزات في الدراسةبل شك في  .  ننا 

ل من شك فیهم  أخذوا فناد أسماء  نا نحن من بینهمل الضرب و ل من ناد . نصیبهم  صعد 

قي منأنا . إال أنا ولین ظللنا في أماكننا أستاذ اسمه انك قلت للینة ا فهو متحمس جدا في . م

ذلك خرن لذاضرب اآل ان الحال  نا أساسیتان في . أظن أنه سینسانى  ضرنا رغم أننا  ولم 

ة     ..... .ههههه........العمل

ر السادسة ر في إحد األ :الذ ان یدرس معي  امأتذ أدم  ل ما ألتقي  ر لیومي هذا  هذه الذ

أستاذ سنة  ل ما ألتقي  عد ، جدا، جدا، عاقلان أدم طفل خجول. غدادابتدائي  5و ، جدا أل

ة ان یجلس في الصف األول الطاولة الثان   .الحدود 



 

 
ام سنة ل أ ر في  ضرب أدم ضرا مبرحا 5 ابتدائيخامسة  أتذ ان  رغم . أن أستاذنا 

ح ال ة إال أنه من شدة الخوف في السنة الخامسة أص اء الطفل في السنوات الماض  یدرك ذ

عد الحدود . الكثیر ستفزني ضرب األستاذ لهذا التلمیذ أل ذلك ... ان  لدرجة یوما أنه ضرني أنا 

نت أتحدث مع زمیلتي قیت . ألنني  قتي رغم أنه ف لمة واحدة ال أنا وال لینة صد ساكتة لم أنط 

ضرها هي لمة واحدة في . فق ضرني أنا. لم  فظللنا نحن االثنین صامتتین ولم نشارك ولو 

س أنا الدرس لذلك الیوم لمنا . ظنا منا أنه هو الخاطئ ول ح هو من  حتى جاء المساء وأص

عض  ة على  طلب منا اإلجا وت و األسئلة ألنو ان القسم في قمة الس حین لم . الصمته حقا 

  ....... .نشارك نحن االثنین 

رات: س    ؟ ما هو انفعالك تجاه الذ

عضها اآلعا :ج  عضها وأحب  نت برئة طفلة صغیرة أخر، أكثر شيء د أكره  ن عجبني أني 

شيء  رات ال ،فأنا حقا أحتاج لهقمت  عض الذ عادت طفولتي مرة  إنأردها أن تكرر  تستفزني 

ل الحاالت أحب شخصیتي یو  نت أخر ولكن في  عاقلة ونحب (مها وأتمنى أن أعود مثل ما 

  ). نخدم

رات األمرهو  ما :س  قي راسخا في هاته الذ   ؟ الذ 

ر األولى :ج  م وأنا فرحانة بزاف وماما ثاني فرحانة عالجال ماما تفرح  ففي الذ ان الیوم مغ

نا ف صرا لینا وزد في القسم  ا صغیر والشعور یهبل مع أنو أل تغییر  اسر تالمیذ وعبدو  ي 

ي عرفتني وقوالو و  المعلمة    .لقیت الفرحة لي توقعتها ماماو فرح أخت أنت اتلي فرحت 

ة ر هاذ :في الثان شذ ن  متجبن رها  ش ن س حتى ومتجبدیهال ش نق نت منح ت مرضة 

الكصغیر سبوني عال ا و علقو عل سا وحسام  طولي  انو ، ورم ة المیتة(ع خلینا منها ) الح

  . تعقدني



 

 
اتي صح شجعوني شو  فتخ :الثالثة ا عالجال ماما تخاف علي صحا مو ف ح ما  نت د  ،

ش نخالطو لبنات في ون اتيالقرةحس متح نت نغیر من صحا ماماهم تخلیهم یدیرو  عالجال ، 

حبو و  الشجاعةواش  ر نحس  ر هذ الذ   .ي نتف

ر الر  عةالذ شنفتعیف خلینا،  :ا حمص ومن یدخل وهو  عد الحدود  ،ستفزني و وغاضتني أل

  .برك قدام الغاشي  gesteتخیلي. من دارنا مدارو حتى موقف عالجاليوغاضتني 

ة  ر الخامسةالنس صح شجاعة ونخدم :الذ نت عاقلة  اء،  لحناه وهو تهبل شجاعة وذ  ،

  . نسانا

ر السادسةأما  رهلو :الذ ضني ادم  ان عاقل بزاف و غ اتو األستاذ  ان   tellementح عاقل 

فهمها وهي طایرة حب واحد  رها. ضرو هذا األستاذ و  تقراالزم یجیني شعور العنف و  ي نتف

  .ذراع

  حالم األ: المحور الثالث

رنه في الطفولة ؟ ما:س    هو الحلم الذ تتذ

نت صغیرة  :ج  بیر من أحد األحالم  ام أنني قمت من النوم وأنا في فزع  ر في أحد األ أتذ

عها لدرجة أنني  ،ادال اسمهاانت تدرس معي بنت . یومها ان حلمي أني ضغطت على أصا ف

نت في شدة الخوف یومها والى حد هذه  قةرأیت عظما منه  ره جیدا  الدق   ..... أتذ

  ما هو الحلم الذ یتكرر في النوم ؟: س 

ثرة هو الجر  :ج  بی. لد حلم یتكرر  سرعات  المطر ینزل رة و فدائما ما أحلم نفسي أني أجر و

  ......علي 

قا ؟  و انفعالك تجاه الحلم في النوم و ما ه: س    عند االست



 

 
الخوف قبل :ج  عد الحلم من الحاجة لي شفتها في الحلم حسیت  ما . و أما الحلم الثاني المطر د

ا  صب عل ي صبت ونشوف روحي وحدنحلم روحي نجر والمطر  ، نفرح نحس المطر تحبني 

   .علي



 

 
03: قــــمر الملــــــح   

ما وردت مع الحالة ال ةالمقابلة    :"سارة" ثان

یلة األسرة و : المحور األول ة تش الد النفس ة الم   رت

  ة الد النفس ة الم   رت

م   :السالم عل

اته   .السالم ورحمت هللا و بر

  واش راكي ؟: س 

اس: ج    .الحمد  هانا ال

  شحال في عمرك ؟ :س 

  .26سنة  عمر : ج 

  في المنزل ؟  اإلخوةم عدد : س 

   .تسعة :ج 

ة ؟ ما: س  الدك الزمن ة م   هي رت

عة :ج    .أنا السا

ة عني الوسطى، : س  النس   ؟  لكماذا تعني رتبتك 

  .نحس روحي مدللة :ج 

عض صفاتك ؟: س  ر    اذ

ة، مسؤولة، قلیلة الخطأ :ج  اد ة في الدار، میزتني ماما على خاوتق ة، مثال ة قو   .ي، لد شخص



 

 
ان األ: س ك ؟ومن    لماذا في نظرك؟ و  قرب لوالد

ة لماما وحنونة على ماما :ج  انت قر ة ،حنان    .هي الثالثة في الرت

ان : س  ا داخل األ األكثرومن    سرة ؟عقا

ة بزاف :ج    .أختي سمرا مشاغ

حاول إ : س  ان  ك ؟ومن    عجاب والد

ان :ج  ان مدلل و طان ومهرج مسعود    .ش

ان : س    كثر تمیزا في الدراسة ؟األمن 

  .أنا :ج 

ة و : س  ان األكثر إنتاج ان األمن  ة ؟إقل من    نتاج

  .أنا األكثر :ج 

ة ؟: س   ان األقل إنتاج   ومن 

ان حضرت تحضر ال: ج  لةولكن األقل هي عطورة دیر المشاكل    . مش

  یلة    األسرةتش

  ة النس   لإلخوةوصف الذات 

انت طفولتك ؟: س    یف 

حقها و نت الفت :ج  ثیرا سعیدة ودااة العاقلة التي ال تطالب  ئما ألعب ولم أضرب في صغر 

ن ب في الشارع ومع بنات عمي و لعأ   . معهم واللعب في وس المنزل الكبیرالس

طةو  الضغ وض برت عدت نحس  ي  عد الزالل نتاع  لكن  الموت و ي نسمع  خاصة 

ما ن ما مخلوعة ود اح ري عدت و ي نوفمبر عدت د ي زدت سمعت بوفاة  على ص عد أسبوع 



 

 
حة عاد تجیني ما مقبوضة و نسنى في حاجة مش مل لش أ حاجة ، د عدت نحس روحي خاسرة 

یر غیر منطقي c’est pour çaعززة الزم تروح،  األمل والمتعة عاد تف   . و فقدت إحساس 

ك ؟ مامن هم اإلخوة األقرب إ: س    وخاصة التي تشبهك ؟هي صفاتهم   ل

انت تغییر مني ونحسها تفهمني سلسبیل :ج  ضو و ما نتقا نا د یف ، قبل  یف  سونا دارنا 

یف نحسها تغییر مني ي التوأم و  یف  سونا  ل انت تعجبها حاجتي وتقولهم تعطوها خیر مني و

ي تمشطلنا شعرنا تغییر  ا و عالجال أحتى    . الزنفي حتى نا خیر منها في لقرا

عدا عنك ؟ خوة األمن هم اإل: س    كثر 

ور لخرن :ج    .حنان والذ

  ؟ هي الصفات التي تجعلها ال تشبهك ماو : س 

بیرة حنان نحیها متفهمش :ج  ش عالقة بیهم وذرار لخر. ومتحسیهاش  ن أصغر مني معند

  .اسر

  ولماذا ؟: س 

ش: ج    .صغار علي وزد أقل مني وزد ذرار  معاهم ومنلع

  األسرةتحالفات داخل  

نت تلعبین ؟ ولماذا ؟: س    مع من 

ه المرح، و و  سلسبیل :ج  ي عاد أخي وف نا  سلسبیلهشام  ي  تعرف تلعب وتورلي وتحامي علي 

حة وتسلك راسها انت قب   .صغار وهي 

نت تتشاجرن ؟ : س    مع من 

رارسي تجي  حوایجي وماما تضرها وهي تقطعليو  سلسبیلمعاها هي  :ج  عارفة نحب 

  .تقطعهملي



 

 
ك ؟: س    وعاله في را

لش:  ج   .قتلك تغیر مني انا خیر في 

لون تحالفات داخل األ: س  نتم تش   سرة ؟هل 

عضو لبنات ل سلسبیلأنا  :ج  عض و ذرار صغار مع  ار مع    .ك

انوا اإل: س  عضهم ؟خوة األمن    قرب ل

اح و  :ج  عد تجي ص عض و و  سلسبیلفي الكبر أنا عطورة وحسینة وم هشام سعا حنان وذرار مع 

   .مع البنات سعا مع ذرار 

 خوةب مع اإلعالقة األ  

  ما هي صفات األب ؟: س 

صح :ج  ا متوفي  ح و  ا ار أحسن ان حنون وفي نفس الوقت قب عامل خواتاتي لك ان  منظم و

حب یخرجهم  ة    .ومسؤول على خوتو  topتر

ان من : س  ه ؟األ اإلخوةمن  ما الش األب ؟ ف ه    ش

عطیلنا لحنانة نتاع :ج  ة حنون وناس مالح نحسو  وفرلنا أ حاجة  هشام نفس العقل ا و ا

  .نطلبوها

ان األكثر اختالفا عن األ: س  ما االختالف ؟من    ب ؟ ف

ع مش حنین :ج  ما    .حشاني د

ان االبن: س    ولماذا ؟ المفضل عند والده ؟ من 

مدهالهم  :ج  املعطورة ومسعود أ حاجة یجیبها  ثر منا    .وهي تاني تحبو بزاف 

ان موقف : س    من هذا التفضیل ؟ اإلخوةو ما 



 

 
حبوش :ج    .غیروا م

 اإلخوةم عالقة األ   

انت صفات األ: س    م ؟ما 

ك نصحنونة و  :ج  عیدةعاقلة متفهمة ومسؤولة تحاول تعط   .ائح وتوعي لبنات على حاجة 

ان من بین : س  األ اإلخوةمن  ه  ه ؟األش ما الش   م ؟ ف

ة و أنا، حنان :ج    .نحب ننصحفي المسؤول

ان األ:  س ما االختالف ؟كثر اختالفا عن األومن    م ؟ ف

اج و :ج  سة وم ش ل   .هي ماتخذش رایها ودیرهمعطورة ماما متح

ان المفضل عند : س    لماذا ؟األم ؟ و من 

ش روحكأنا وحنان وأ :ج  فة متقدرلهاش ومتعب ي نمرض نشف ماما تقولي راكي ضع   .نا 

ان موقف و : س    من هذا التفضیل ؟ اإلخوةما 

ان تفضیلها واضح :ج    .غیروا ماما 

  العالقة بین الوالدین  

انت العالقة بین الوالدین ؟: س    یف 

  .یدة جداج :ج 

ان یتخذ : س    سرة ؟القرارات في األمن 

ما یدیر برا ماماانوا ف :ج  ا د ا   .ي زوج و

انوا متوافقین : س    م متصارعین ؟أهل 



 

 
  .متوافقین:ج 

انوا یتناقشان ؟ : س    م یتجادال عند النقاش ؟أهل 

  .قلیلة جدا :ج 

  هو شعورك تجاه ذلك ؟ ما:س 

الراحة و  :ج    .الحمد نحس 

اكرة : ثانيالمحور ال ات ال ر   الذ

رنه أهو  ما :س  ر ؟ أقدم أول حدث تتذ   ذ

نا نلعبو في دار جدّ  :ج  عد ) verni( درت فرني أحمرنت مع لخضر نهار  في ظفار وم

انو  امل مجمولین ارحنا للبیت  امل  سارةیتغداو وقلهم شوفو  دارهم ودارنا  واش دارت عادو 

وو اعها هزني وقلهم أنا ندّ قولولو خرج علیها في  ضح ضاء  سارة ص نا نقولو وأ"على خاطر ب

  ".حطني حطني

نت نلعب معاه هو و  ان في عمر ثالث سنوات  الي  أختو انت  وقت لي زاد خوه ت

قولوليلكبیرة هجیرة و  ا و ا ورجل عد هزوني من ید اش یلوحوني  انو نلوحوك نلوحوك م ا  یدوحو

ي ونقول ماما مامامن طاب ثاني ) یرموني( الخوف ون نت میتة  هم وأنا    .من بلو

قت في ذاكرتك  :س  رات التي    ؟ما هي أكثر الذ

ي رحت للتوالت لقیتهم مغلوقین أو  :ج  رشي و نا في عمر ستة سنوات نقرا سنة أولى ضرتني 

الحشمة ومقدرتش نرجع ندخل للقسم خفت  نتاع المدرسة مقدرتش ودرتها على روحي ثم متت 

ي روحت ل ي وقلها روحي  ّ ّ المعلم لبنت عم عد ع و علي وم ال ضح لدار غسلتلي ماما 

  .ماعتعاقبني



 

 
ر الثالثة انت عززة علي موته سنوات 8وأنا في عمر  :الذ تة توفات عمتي و س انت فجأة  ا 

ي نضت في لیل انش  نا راقدین في اللیل والضوء م ي جا خبر موتها  ة و نسمع غیر في  قلب

ا وظلمة ي ولع   .ال

عة ر الرا نت نعقب في السیزام وهو مرض في  13نا في عمر أو  :الذ ا و ا سنة مات 

طار عشر  ط رن یوم وحالة مدهورة في دار هذاك الوقت ونهاالسب ار لي رحت وشفتو في سب

ا مش راح ترجع ا ي روحت لدغاضني وحسیت  حة   انت مش مل متغدیتش وقعدت ار ، حالتو 

ي على حالتو ي نضت نلقى دار فیها الغاشين نا راقدین و و وماما قدامي  ، ونهار لي مات  و

ا ولحد اآل متني جارتنا وقعدت تصبر ف ي ح ي قعدت ن ي  الي صو ت رة ماما ن مارحتش من 

ي وناس تصبر فیها   . وهي ت

حتاجوهم  نت هازة و ونهار الجنازة نتاعو رحت نشر في سرافت  ید قالي ختي في إلد أو

اك هذا  ا ي إمات قتلو  إليمول الحانوت  عد عطاني سوسات قالسي و ه قالي ري یرحمو وم

ا من صدر خلعت وخفت لمزة هذاك الوقت صونالوأعدت خارجة قالي  مس ف مني   رواحي ح

ي ومن هذاك نها ح   .رهتو وتمنیت نقتلو ولحدّ الیوم نتمنى نسبُّو ربوطابلو راح 

ر ال عني ولد  :خامسةالذ ا  ا ستغلوني مرة من ولد عم  حاولو  ر وأنا صغیرة مرتین وهوما  ونتذ

ا حماد صغیر ان نهار في صیف دیتلو خو ي  ّ مني وقعد ی عم ه قوصلو في شعرو ح ا ل لض ف

عد طلقني وخفت أنا   .وم

انت من  ان دایرومرة  ة رحتلو نشر في األدوات  جارنا  ع فیها أدوات مدرس طابلة و

مني ثاني و  ة ح رسي وحطني في حجرو و المدرس عد طلقني روحت هو قاعد في  ه وم ا ل لض ف

نت رهو  صح فهمت جاست لي دارهالي وهذاك نهار عدت ن   .صغیرة 

ر ال نت نقرا سنة الثالثة متوس  :سادسةالذ ما العادة نقرا مع في جانفي  اح  رحت ص

اب نتاع الم اتي وفي  ا وقاليصحا قرا معا ه قالي" صالح مات: "توسطة جاني طفل  : قتلو وش

عد قتلو عاود ق" صالح مات" قلي في لغز، وم ي شغل  قرا حسیت ألول مرة  الي قتلك صالح لي 



 

 
انت الصدمة مصدقتش. معانا مات ان مرض  وثم  ه، قالي  ش مات قالي وقتا قتلوقتلو واش ب

ان األحنا هنهار السبت و  ي عدلنا أنا مصدومة ومش مصدقةحد دخلت للمتوسطة و ذاك نهار  ، و

ه وعلى  ي عل ح ان أستاذ من أساتذتنا  اه نتحو العلم  يالصف  ي وأنا ن ح ، في أخالقو هو 

ما  هذاك نهار عمر وال ة العلم  ي، قرنا حصة وحدة درت تح اك نغني في النشید ون ه

ه إلدار الطفل وخرجنا رحنا  اشرة ل ي دخلنا دخلونا م انت أول  نوالي مات و حطینو في بیت و

ي خرجت من  ستها و ه، حطیت غیر إید على جبهتو و مرة نشوف میت مقدرتش نه ونسلم عل

عد رو  ه وم ات عل نت أكثر وحدة  شدة  یت  ي عندو  ه وأنا ن یت لماما عل حت للدار وح

قات حتى  ادر وحطیناها فوق الصبورةمنسیتهاش طول درحتو في ید و   .رنالو 

رات: س    ؟ ما هو انفعالك تجاه الذ

ر األولى :ج  الحب :الذ   .نفرح نحس 

ة ر الثان      .نحس جیهان تكرهني :الذ

ر الثالثة ي :الذ    .صدمة. حزن  .خفت. ن

ر  عة الذ تخسر إنسان حسیت روحي نا تعرضت لتحرش و أحسیت ماما قعدت وحدها و " :الرا

ااستغلني و  ا ي مات    . "خاصة 

ر الخامسة   .خفت بزااااف :الذ

ر السادسة ه غاضني ألزمیلي و " :الذ نو صغیر ومات رزن وعاقل تعبت بزااف ومرضت عل

  ."مرض سرطان الحنجرة 

  حالم األ: لمحور الثالثا

رنه في الطفولة ؟:س    ماهو الحلم الذ تتذ

نو من قبل: ج  نا نس ن  مة في دار جد و ي مع أشفت روحي في بیتنا القد عد ، نح ختي وم

ا حشاني قالي دار أمینة ماتو ه قالي دار أمینة ماتو طاحت علیهم الدار، خرجنا  جا خو قتلو وش



 

 
طو و  الصتو وعدت نقول و نا حسیتها راهي صح قلبي أامل لوس الدار نع اش راح ندیر طار من 

عد عدت نقول في قنقول غیر رب یرحمها اح ري، وم لنا لبي عالش یخلع فینا على ص عد  ، وم

قاعدین في الحوش نتاع درا جد قالي خالي راه مماتو والد دار ناصر قعدلو غیر الصغیر وقعدت 

نت نخط  فاه  یلهم  اش نخطبو لخوهاأنح راهو قلبي  لمات وقلت ماما یخي قلتلكم نا وأمینة 

صح نورمال راهم ح نلح وراهم  این را ي سمعت قلت ماال أنا   مقبوض وفي هذاك لمنام 

  .ینساوني

  ما هو الحلم الذ یتكرر في النوم ؟: س 

ما نشوف في روحي في دار خالتي هي دار  :ج  عني نتاع طیند مة  ما نشوف روحي فیها قد ، د

ما حایرةمازالو ساكنین فیها و  هوما راهمي شغل  ما نشوف فیها  ي نوض د ك عالش د هذ

  .الدار

قا ؟  و انفعالك تجاه الحلم في النوم و ما ه: س    عند االست

خ وقعدت في نفس اإلحساس  :ج  لي في المنام وعییت إفي الحلم األول نضت قلبي مقبوض و

الي و نضت رحت     .اقرا علي القران  لماما قلتلهانقرا القران ومراحتش من 

ك القران رحتي ؟: س  ي قرات عل   و

ه رحت: ج    .إ

ةأ ما نروح عندهم  ما الثان نت د   .یجیني شعور الحیرة صح قبل 

  

 

 



 

 
04: الملــــــح رقــــم   

ما وردت مع ال   :"أماني" ثالثة المقابلة 

یلة األ: ولالمحور األ  ة تش الد النفس ة الم   سرة ورت

 ة الد النفس ة الم   رت

م    .السالم عل

م  اتهالسالم ورحمت هللا و وعل   .ر

  واش راكي ؟: س 

اس :ج    .الحمد  ،ال

  شحال في عمرك ؟  :س 

  .سنة 24 عمر : ج 

  في المنزل ؟  اإلخوةم عدد : س 

  .حنا في رعة عند أخت وحدا وأخین :ج 

ة  ما: س  ة ؟هي رت الدك الزمن   م

  .األخت الكبر  أنا :ج 

ة: س  النس   ؟ لك ماذا تعني رتبتك 

ة  :ج  ة أم ثان مثا ن وأن أكون  اب أحد األبو ة في حالة غ أن أكون قادرة على تحمل المسؤول

ون أوأب ثاني، أن ال  قولو هي السبب ترك إخوتي نقص عالجال    .تصرا حاجة 

عض صفاتك ؟: س  ر    اذ

ة،  :ج  ا ة،  سةعنیدة، أنان ة، تع   ...... .، أحب الجلوس وحیدة مزاج

ك ؟ و : س  ان األقرب لوالد   لماذا في نظرك؟ ومن 



 

 
انت األقرب لو  :ج  انت صرحةأختي  سي تخفي شیئا عنها ، والالد وخاصة أمي ألنها  ، ع

  ...... .أنا، ألنني أمضي أغلب أوقاتي صامتة وشاردة 

ان األ: س  ا داخل األومن    سرة ؟كثر عقا

  .أخي الثالث :ج 

حاول : س  ان  ك ؟ إعجابومن    والد

  .أخي نفسه الثالث :ج 

ان األ: س    كثر تمیزا في الدراسة ؟من 

انت تدرس أ أظن أنني أنا، :ج  ي المراجعة لكنني ، تمضي معظم وقتها فكثر منيرغم أن أختي 

  .المتفوقة دائما

ان ا: س  ةكثر ألمن  ان األو  إنتاج ة ؟إقل من    نتاج

ة أخي الثالثالبنات، أنا وأختي، أ :ج    .ما األقل اإلنتاج

 یلة األ   سرة تش

  ة و النس   لإلخوةصف الذات 

انت طفولتك ؟: س    یف 

نت  :ج  ان غالب وقتهما في العمل و مض انا  اقي األطفال، أبي وأمي  لم تكن طفولة ممیزة 

قى وح اب ختي في المنزل،یدة مع أأ نا نتشاجر على أتفه األس ثیرا ما  لى المشاكل إ، إضافة و

ا  حت روتینا یوم ة بین ماما وعماتي  التي أص   ...العائل

ا یروحو ا ما نقعدو وحدنا في الدار ماما و خلونا وحدنا  نا د ونشفى على روحي یخدمو و

رة س ي جینا ل قى أنا وأختي قماطة في الدار و ش عمومي  ن ي نخرج میخلون نلعب وعماتي 

ما دخلوني من شعر للدار نلعب د   .انت طفولتي تعیف. ضروني و

كإقرب خوة األمن هم اإل: س    خاصة التي تشبهك ؟هي صفاتهم  و  ؟ ما ل



 

 
ضوأخي الثالث فق  وأ :ج  ما نتقا احساس .ختي د حب االبتعاد على اآل، عنید،    . خرن، 

عدا عنك ؟ خوة األمن هم اإل:  س   كثر 

  )األصغر مني(أختي  :ج 

  هي الصفات التي تجعلها ال تشبهك ؟ ماو : س 

ها في أ أمر تكتم أ سر أبوحه لها وهذا مایجعلني صرحة جدا، ال :ج  قرعاجة  وتاني ،الأشار

ح  ة وهي وجها صح ا سي تماما، أنا    .... . وهي ع

 تحالفات داخل األسرة  

نت تلعبین ؟: س    ولماذا ؟ مع من 

ش في منزل معزول الجیران عض أوالد عمي إلىتي وأخي إضافة أخمع  :ج  نا نع لم ، ألننا 

عضنا ار سو أن نلعب مع   .ن لدینا خ

نت تتشاجرن ؟ و : س    لماذا ؟مع من 

ان مع أختي األصغر مني :ج  نت أحب أن أفرض رأیي علیها ومع عمي ثاني ألنو  ، ألنني 

  .ونا ندیرو خط بیناتنا عامیین

لون تحالفات داخل األ :س  نتم تش   سرة ؟هل 

ا وأختي ه:ج  طانا واعرة ندأنا وخو اه ناوأ .تغلبنا وش ا   .وعمي على مرت جد وهو مرت 

عضهم ؟من اإلخوة األ: س    قرب ل

   .، ضرك أنا جبدت علیهمأخي الثالثأختي و  :ج 

 خوةمع اإل بعالقة األ  

  ما هي صفات األب ؟: س 

ثیرا، عصبي :ج  ثر من ماما حنون  حبنا  موت علینا ونحسو  ان  ي و ، أب مثالي  ان یجي 

طش علینا ضیف ع اجمعة وسبت وم ا ي نشوف  ان  ه ،  ي عل ما ن ابتو د   .یوجد في 



 

 
ان من : س  ه ؟األ اإلخوةمن  ما الش األب ؟ ف ه    ش

ا، ألننا إضافة  :ج  ا ه ل وننا عصبیینلتشابهنا في المظهأنا الوحیدة لي نش ضا  ، ر فإننا نشترك أ

  .الوحدة أكثر إلىونمیل 

ان األ: س  ما االختالف ؟كثر اختالفا عن األمن    ب ؟ ف

س أبي تماما في تصرفاته و  أخي الثالث :ج  ره لعوج وهو أعوجطرقة تان ع ا  ا یره،    .ف

ان االبن المفضل عند والده ؟: س    لماذا ؟و  من 

  .آخر العنقود، عالجال صغارنه الصغیر خالص أل :ج 

ان موقف : س    من هذا التفضیل ؟ اإلخوةوما 

  .تقبل دائم :ج 

 اإلعالقة األ    خوةم 

انت صفات األ: س    م ؟ما 

تومة :ج  ست  ة وقلوقة وتكره الكتمان ل   .حنونة وعصب

ان من بین : س  ه اإلخوةمن  ه ؟ األم األش ما الش   ؟ ف

  .، هي هدارة جعل أمي تفضلها علي صرحة وهذا مانها ، ألهند أختي :ج 

ان األ: س  ما االختالف ؟عن األ اختالفاكثر ومن    م ؟ ف

ل شيء أنا ف :ج  أسرار ... ي    .أكره البوح 

ان المفضل عند األ: س    م ؟ ولماذا ؟من 

رت الن أأختي وأخي الثالث أل :ج  ما ذ ان تقعد هي وأنا  ختي   وأختيتخفي عنها شیئا و

ثرت عض  میلو ل عد البنات، والصبي الثالث أللقایهم هي وأختي  ور    . نه األول بین الذ

ان موقف : س    من هذا التفضیل ؟ اإلخوةوما 



 

 
ما والشجار الدائم  :ج    .الغیرة د

 العالقة بین الوالدین  

انت العالقة بین الوالدین ؟: س    یف 

عض النقاشات و  :ج    .الجدلمتفاهمین مع وجود 

ان یتخذ القرارات في األ: س    سرة ؟من 

عید عادت ماما :ج  انا أمي ومن عاد یخدم    .عادة أبي وأح

انوا متوافقین : س    م متصارعین ؟أهل 

  .، برك عماتي وماما بیناتهم مشاكلالحمد و متوافقین  :ج 

انوا یتناقشان ؟ : س    عند النقاش ؟ م یتجادالأهل 

ا السبب عماتيأح :ج    .انا یتجادالن وغال

  ماهو شعورك تجاه ذلك ؟ :س 

اء و  :ج    .مر ألكثر من الجدالالخوف من أن یتطور األال

اكرة : المحور الثاني ات ال ر   الذ

رنه أ أهو  ما :س  ر ؟أول حدث تتذ   قدم ذ

ا التي  :ج  ر راسخة في ذهني والوحیدة تقر الد أخيأول ذ عد م انت  ، ال أنسى تفاصیلها أبدا 

ارة لجدتي مع حفیذها الجدید  صدد أخذ صورة تذ نا  ر یومها أننا  حینها طلبت من جدتي أتذ
ارهأن تدعني أحمل أخي فرفض عمي هذا األمر إطالقا  سق من  اعت خائفا على أخي من أن 

ثیرا لیوجه صفع... ید  ل شي من إال أنني أصرت على األمر  ة على وجهي جعلت  ة قو

األحر ، صدمت من فعلته هذهحولي یتوقف لفترة من الزمن صفعني جرأ تیف ی ! جرأته ؟، أو  و

ظن نفسه ؟ ا لحد الیوم و  بهذه القوة ؟؟ من  انت تلك ... العدید من األسئلة التي لم أجد لها جوا

ةو المرة األ ضرني فیها شخص بتلك الوحش ار حسب -   !!لى التي    . -اعت



 

 
عتبرها أ أحد مجرد  ت في نفسي أثر ال أنهاإال ) تافهة(لطفلة  gesteقد  ینسى  تر

عد مرور  س  یزال السینارو سنة ال 21لدرجة أنه  أدق تفاصیله حتى المال هذه الحادثة في ذهني 

نا نرتدیها حینها ال القدر الذ  التي  األلم  ، لم أحس  یر ه تزال مصبوغة في تف أحسست ف

ة األمل ا و خی   .اإلح

قت في ذاكرتك ما هي أ :س  رات التي  ضاكثر الذ   ؟ أ

ةثاني : ج  ق األحر الصدمة الحق ر أو    :ذ

انت ستعود من مستشفى قسنطی ة جدتي التي  اكرا على أمل رؤ عد أن شفیت نهضت  نة 

سرطان أن أكتشف أان هذا ما روته عمتي لي قبل (من المرض تماما  ة  فوجئت ) الكبدنها مصا

ل الغرف  الناس في  عج  ة بیتنا  الي... عند رؤ یر  لم أ شغل تف ان  ل ما  وهو  إطالقا ألن 
ان على أن أجدها.... حبیبتي جدتي  ل م عضهما أفجأة لمحت .. حثت في  عانقان  بي وعمتي 

اء شدید وقد غاص ة  قة المؤلمة.. ل منهما في نو ت الحق انت في : حینها أدر أن المرأة التي 

اة- نساء العالم قو نظر أ شيء إال  قدوتي في الح عصا السحرة التي ال أكن أطالب 

اة –لي أحضرته ا عن الح انت تلك المرة األولى التي أتذوق فیها مرارة الموت و  قد غادرت نهائ

ة أغلى إنسانة على قلبيانت الألسف    ..لضح

رهت عائلتي ألوفاة جدتي  اة  رهت شیئا جعلني أكره الح رهت المرض  ذبوا عني  نهم 

  ...مستشفى قسنطینة  اسمه

عد شهر فق أ منذ ذلك الحین صرت أخاف من ... ما ما زاد الطین بلة هو وفاة جد 

ع تحمل وفاة شخص  انتآلمة موت ألنني لم أعد استط تدور حول من  خر، خاصة وأن الموت 

أنها ت   ... قصد فعل ذلك نت أحبهم و

ر الثالثة ش في بیت معزول  :الذ نا نع ر أننا  عمل أبي و أتذ ان  بیرة أین  ة  ه غا مي أبجان
ر في یوم ما تر عةوعماتي وأعمامي أتذ العادة مع أختي الرض نت نلعب وحد تني أمي   ،

عدت فرمیت اب و  ومن  نت فیها مقدرتش نحلوال ي جات ماما لقاتني  اش نخرج من الغرفة لي 
اش نغسلموسخة ر  اب ووقتها وحي سقساتي عاله مخرجتش  ، قلتلها بلي أختي لي فرمات ال

دلتلي ا عطاتني طرحة و ا یتها ل عد روحت ش   .حوایجي وم



 

 
عة ر الرا ر أننا  :الذ ان یدعى القرة أخرمنزل  إلى انتقلناما أتذ ان  في م ام  وفي أحد األ

نت مع أمي في المطبخ ) في الحوش(أبي نائما  سرعة الو  وفجأة سمعنا صوت صراخ خرجت 

صرخ متألما من لسعة العقربأ انت المرة األولى التي اسمع فیها ر أبي  ت نین أبي وأدر أ، 

ه شعر    .حینها شدة األلم التي 

ر الخامسة عد  :الذ ام  ذلك الو رة وفي أحد األ س ر شیئا سو أنني في منزلنا في مدینة  أتذ
شدة في الحي من أجل أن ترافقني جدتي إال  ي  نت أ ر أنني  صدد اخذ للطبیب أتذ ان أبي 

ض  عدها رأیت جدتي تر ائ اتجاهناأن أبي رفض ذلك إطالقا و س ع ة لرغبتي في وهي تل تها تلب

  .الذهاب معها

ر  نت في من وفاة جدتي عد مرور شهر :السادسة الذ ر یومها أنني  ، توفي جد أب أمي أتذ
انت أمي في بیت أهلهامنزلنا مع عم عا إ .اتي بینما  لى منزل جد وعند سماعنا للخبر ذهبنا جم

شدة وأردت أن أدخل للغرفة التي الحشود وعندما وصلنا وجدنا المنزل ملیئ ي  نت أ ، وقد 

هفیه وضع ، منعتني خالتي الكبر وأخذتني بین أحضانها ا نعش جد أللقي النظرة األخیرة عل

  ! ....قائلة مازلتي صغیرة على هاد الشيء 

رات: س  ذلك  ما هو انفعالك تجاه الذ راتمر ااألو قي راسخا في هاته الذ   ؟لذ 

ر األولى :ج  نني وصفه أل في الذ م ا شدید، فقد  نهأحس بإحساس غرب ال  ة إح مثا ان 
ة ننتقم عالجالعوقبت رغم أنني لم أخطئ ضني روحي حالة  ، حا اه تغ ه یجیب طفلة  نستنى ف

صح مانقدرش(ننتقم  اسر) راني نقول فیها  صح عمرو ما یت  ان حنین علي وعمي ، عمي 

ا. غیر في الضرب رة نشوف دموع في عین ل نشوف تصو ر هاذ  اجة لي قعدت و الح الذ

  .راسخة هو الكف

ر الثان ا  و  :ةفي الذ انت أقرب وحدا ل ي  ش بلي عاد تموت و ذبن الحاجة و علي وماقالول
نت نستنى فیها تجي عالجال قالولي ارقد راهي غدوة  لي قعدت راسخة وفاتها والصدمة عالجال 

صح جا نعش تاعها   .نت صغیرة لم أدرك معنى الوفاة .تجي 

ر الثالثةفي  ا نحصل في أختي الصغیرة ودیت طرحة نستاهل  :الذ ي وصلت ب نضحك 

  .والحاجة لي قعدتلي راسخة هي الطرحة



 

 
عة ر الرا ا ال :في الذ ا طة  یروح علي والحاجة لي یت بزاف خفت على  قعدت راسخة هي الع

ا ا   .نتاع 

ر الخامسة ا مخالهاش تجي في لول  :الذ ا ا وفرضت رایي و ي راحت معا نفرح بجداتي 

ال انت مرضة  اه تروح األ.  cancerعالجال  ر جداتي تجر  ر مر الراسخ نتف ر ا  ا ا و معا

ا ا من ید وهي تقولو اسنا راني جا   .ف

ر السادسة س فق لوفاته بل ألنني فقدت فرد :الذ ثیرا ل شدة لوفاة جد وحزنت  ین تأثرت 
قي راسخا منظر أمي و  انوا في دوامة قربین لي في فترة وجیزة والحدث الذ  خاالتي حینما 

ائهم الشدید  ة جد للمرة األخیرةالحزن و   .وزاد طین بلة أن خالتي منعتني من رؤ

  حالم األ: المحور الثالث

رنه في الطفولة ؟ المؤثر هو الحلم ما :س    الذ تتذ

اشرة للكوزنة :ج  انت ظلمة على غیر العادة دخلت م ولقییت عجوزة مترعة في  دخلت لدارنا 

انت واصلة لصدرو ه ووقتها  انت شادة ساطور في یدها وتفصل ف ا متكي علیها و ا   .األرض و

  ما هو الحلم الذ یتكرر في النوم ؟: س 

ره والذ رایته مرارا وتكرارا  :ج  ان مظلم ... الحلم الوحید الذ أتذ هو أنني أقف وحد في م

أعلى صوتي وأناد لجدتي    ) أم أمي(واصرخ 

قا ؟  : س    ما هو انفعالك تجاه الحلم في النوم وعند االست

ي عادة ما أس :ج  انا أ ة وأح ق مرعو ي وفي الحلم األولى في الحلم ن... ت ي ونزه و

ا ا   .نضت رحت نحضن في 

   



 

 
  05: المـــــــلحــ رقـــــــــم 

عة  ما وردت مع الحالة الرا   :"إكرام"المقابلة 

یلة األ: ولالمحور األ  ة تش الد النفس ة الم   سرة ورت

  ة الد النفس ة الم   رت

م   :السالم عل

اته    .السالم ورحمت هللا و بر

  واش راكي ؟: س 

اس  :ج    .الحمد ال

  شحال في عمرك ؟  :س 

  .سنة 28عمر سنة : ج 

  في المنزل ؟  اإلخوةم عدد : س 

  .عشرة بنات :ج 

ة ؟ ما: س  الدك الزمن ة م   هي رت

  .كبر أنا ال: ج 

ة: س  النس   ؟ لك ماذا تعني رتبتك 

ح علیها:ج  ط ة، مهتمة، درك  أخذوا رایهارتبتي األولى تعني المسؤول   .، حقهم 

عض صفاتك ؟ :س  ر    اذ



 

 
م، ال أحب، الكذب، أخاف من الوهم، دقصادقة، األناقة، نظافة :ج  ة، ، عصبة، ترتیب، تنظ

س الواقع ار ول شة مع أف عاقبنا وعاد یدخلني للنار، ال ، خوف من الموت ومن هللا رعا ي عاد 

ة ئی   .أعرف السعادة، 

ان األ: س ك ؟ومن    و لماذا في نظرك؟  قرب لوالد

انت مرضة فرال :ج  ة القلبال أحس أن هناك تفصیل في أسرتنا، أختي  انت عندها عنا  ،

  .خاصة

ا داخل األ: س  ان األكثر عقا   سرة ؟ومن 

ي مرضت هبلتهمأ :ج    .نا األكثر خاصة 

حاول : س  ان  ك ؟إ ومن    عجاب والد

  .أنا نحب نعجبهم :ج 

ان األ: س    ا في الدراسة ؟كثر تمیز من 

عد مرضت تدنى مستو  :ج  نت أكثر تمیز في الدراسة و نت على نص نقطة أنا  ا الدراسي 

ي   .، ونقولو أستاذ نقصهالي ن

ان األ: س  ة و إكثر من  ان األنتاج ة ؟إقل من    نتاج

نأ :ج  طة في البیت و نا  ة نش ة في المنزلأكثر عطاءا أخت أكثر إنتاج  تي سماح أقل إنتاج

  . ، تتفرج وخالصمتعاونش

 یلة األسرة   تش

  ة النس   لإلخوةو صف الذات 

انت طفولتك ؟: س    یف 



 

 
ة  :ج  ار السلب ش في الدوامة من األوهام واألف حت أع عد المرض أص انت سعیدة  طفولتي أولى 

انت تخاف علینا بزافام ة  ،ما هي لي مرضتني  نت موهو نت نخدم قاطو  ، نت نرسمر 

ان ة و نت نرسم لدرجة الموه نت  عهم فيت بنت عمي  تبندیر أشغال ونجیبهم و رسوم نتاعي و

  .نموت على أواني

ك ؟ ماخوة األقرب إمن هم اإل: س    هي صفاتهم  وخاصة التي تشبهك ؟ ل

ة:ج  فة أختي مل ي ماما ضع ة وتخاف من المرض  انت تعاوني تتحملني وطی ة  ، مل

   .إلیهمحتاج ساعدوني عندما ا

عدا عنك ؟ من هم اإلخوة األ: س    كثر 

ح 4عند  :ج  حسو على مشاكل نتاع تشحابو ون النظافة بخواتات ال ل مرة تجیها على  زد 

  .واحد من الدار

  ؟هي الصفات التي تجعلها ال تشبهك  ماو : س 

  .قلة النظافة والتمنشیر :ج 

 سرةتحالفات داخل األ  

نت تلعبین : س    ؟ ولماذا ؟مع من 

انت تلعبنا في الدار متحبناش:ج  تخاف  نخرجو نت نلعب معاهم في تسعة نحب لمة وماما 

  .علینا بزاف

نت تتشاجرن ؟ : س    مع من 

ما خاصة لي تحتي و  مع :ج  عةلي تشرشیني د   .الرا

لون تحالفات داخل األ :س  نتم تش   سرة ؟هل 

عضاهم و  5عند  :ج  ما مع  ماأبنات د مة نيروحد مدای نا د   .خد



 

 
انوا : س  عضهم ؟األ اإلخوةمن    قرب ل

اغة السؤال غالطة :ج    .ص

  فاه ؟: س 

عضهم ؟من اإل: ج  صح معاهمخما. ناقصة الهمزة خوة األقرب ل ة تشتیني  اینة مل   .سي 

 عالقة األب مع اإلخوة  

  ما هي صفات األب ؟: س 

ي نسخفو على حاجة یجیبها و حب الدراسة وتعب علینا طیب ومعطاء و  :ج  ةوحنون و اتو  أمن ح

ا فحشوش، أنا لكبیرة فسدت على خواتاتيراني  أحفاذ نجیبلووندیر دار و  نزوجنرتاح و  ا   .وزد 

ان من اإلخوة األ: س  ه ؟من  ما الش األب ؟ ف ه    ش

ة :ج  ة تشبهلو في الطی   .مل

ان : س  ما اختالفا عن األ األكثرمن    االختالف ؟ب ؟ ف

ا بزافو  علینا المشاجرات وتحراد تحب تحرد ماماو أختي فدو تحب المشاكل  :ج  ا   على 

ان : س    المفضل عند والده ؟و لماذا ؟ االبنمن 

، أ :ج  شتیمعندناش ذرار صح  حة زعما سامطة  امل تحقرها و ختي سم ا ها ومنعزلة ودارنا  ا

حسب فینا حاقرنها ان جا عندنا طفل راهو بنات برك وحنا معندناش طفل، حبها عالجال   ،

ن فضلوه    .علینامم

ان موقف : س    من هذا التفضیل ؟ اإلخوةوما 

الغ في األسرة و  :ج  ن ال أحس أن هنا تفضیل م ي یجیب حاجة وحدا فینا بركمم   .نغیر 

 اإلخوةم عالقة األ  



 

 
انت صفات األ: س    م ؟ما 

اغة  راكي :ج    لف مزة فوق األالسؤال تنقص الهغالطة في ص

ش : س یني ضرك غلطت معل   .جاو

تومة سموها قطة على قداه تخاف علینا و خوافة بزاف علینا وصادقة جدا جدا تحب الخیر : ج 

ما تقولنا خافو ري وموسوسة تخاف علینا بزافاأل اد د ش الهدرة في لع  سرار تكره الكذب ومتح

اتنا على  بزاف بزاف   .والترتیب والخوف من ري واالحترام النظافةورا

ان من بین : س  األ اإلخوةمن  ه  ه ؟األش ما الش   م ؟ ف

سأنا: ج    .، في التوسو

ان األ: س  ما االختالف ؟ختالفا عن األاكثر ومن    م ؟ ف

ل یوم نفس الهدرة أنا ال ضرك عدت أ: ج  ارها  ره أف ه ون الغ ف حب الخوف من المرض الم

    .الخ....... موعند موعند

ان المفضل عند األ: س    م ؟ ولماذا ؟من 

انت مرضةأل و فد :ج    .نها 

ان موقف اإل: س    خوة من هذا التفضیل ؟وما 

  .ال موقف لدیهم:ج 

 العالقة بین الوالدین  

انت العالقة بین الوالدین ؟: س    یف 

ا و  :ج  ا ة ماما تمشي رایها على    .رایو في أمورتسمع انت طی

ا: س    سرة ؟ن یتخذ القرارات في األمن 



 

 
  .خاصة في األمور التي تتعل بینا ماأل:ج 

انوا متوافقین : س    م متصارعین ؟أهل 

اس الحمد  .متوافقین: ج    .ل

انوا یتناقشان ؟ أ: س    م یتجادال عند النقاش ؟هل 

  .میتناقشوش یتجادلوا عند النقاش  وعاد تسمع رایوو ال:ج 

  هو شعورك تجاه ذلك ؟ ما:س 

  .شعور إیجابي:ج 

اكرة : المحور الثاني ات ال ر   الذ

رنه هو أ ما :س  ر ؟ أقدم أول حدث تتذ   ذ

نت أصنع من الطین  :ج  نت ألعب في الشارع أمام منزلنا  ر أنني  نت طواجن أتذ لها 

الطین  الطین وصنعت أصنعها  یل  ارعة في التش ع ورمدتها في برك النت  لون أ لكطین أصا

ل  ة على ش مختلف  قلوبذلك الطین وتحصلت في النها لتها  ات وش ضا حلو الطین أ وصنعت 

ال  . األش

قت في ذاكرتككأما هي : س  رات التي    ؟ ثر الذ

ة  :ج  ة ثانو درسنا أستاذ الفلسفة درس الوجود  عندما شرح لنا الدرسنت في السنة الثان

ار  ة عندما شرح لنا درس قال لنا قال د ر اذن أنا موجود"ت الوجود أنا أف وعندما شرحها " أشك 

ما أنني أشك  أنني موجود و ارت أنني موجود سوف أثبت  ر إذن أنا  إذنقال أستاذ قال د أف

نت  اخي أستهز موجود في عندما أكمل األستاذ الشرح  وم هذا الدرس وفي ی أستاذ وما ه قلت 

ام  رة تقول لي رما نحن غیر موجودین وما الذ یثبت أننا موجودین وما جاءتنيمن األ هو  ف

ات نفسي  ثرة إث دأت أثبت لنفسي أنني موجودة وتعبت من  رة و برهانك أنك موجودة وصدقت الف



 

 
ٕ و  ال و  أننيالبراهین  یتانا دأت أشعر أنني خ  وان نني غیر موجودةأموجودة وفي األخیر صدقتها و

سو  ال ول ال خ قة تارة أفهمها وتارة أخر أالناس من أمامي مجرد خ قى أأتي لها ا حق صدقها وأ

ار متواصلة طیلة النهار من  لكالبراهین  انت هذه األف ار المزعجة و ت عني هذه األف تس

نت ال أنام ال اح للیل ومن هنا بدأت مأساتي ومعاناتي و یر فيلالص ثرة التف رة الي من    .هذه الف

ر الثالثة ة في األفي سنة سادسة  :الذ نت موهو ر أنني  ة أتذ ع ة وصنعت مرة  شغال الیدو

شرائح الورق جعلت منزلنا مثل دار حفالت وصنعت  ومرة أخر صنعت قدس ومرة زنت منزلنا 

ه صورة أمرة شابو مثل قمع وزنته مرة أخر و مر  ادر وضعت ف وزنته مي ة أخر صنعت 

ان قماش الكادرقش ستاش و ر  ور الب نت  أننيأتذ ة في رسم  عنت موهو للرسم من برنامج  أتا

نت أحب الرسم ومرة رسومات في ورقتي مع العلم أنني أ نقل ذلكتلفاز وأ رسمها مثلما شاهدتها 

نت أحبها رتون التي    .أخر أوقف سورة في تلفاز أرسم رسوم 

عة ر الرا نت :الذ ر أنني عندما  علمنا الصالة  أتذ عة أراد أستاذنا أن  ة سنة الرا في االبتدائ

عا سجاتوطلب منا اإل ة الصالة أحضرنا جم ف علمنا  سجادة ل عدنا الكراسي وطاوالت ان  دات وأ

سجادات ثم طلب معلمنا من تلمیذ في آ أن  یدرس معنا صوته جمیلخر القسم ثم فرشنا القسم 

ان درس جمیل ورسخ فینا حب  علمنا أخطائنا عندما نخطئ  صلي بنا وأستاذ یتفرج علینا و

ةالصالة  طرقة عمل ة الصالة  ف   .علمنا 

ر الخامسة رة من  :الذ ر أنني خفت من هذه الف رة أنني سوف أموت أتذ جاءتني في صغر ف

نت أتحاور مع أمي  الموت وما ر أنني  نت خائفة ذلك الوقت عد الموت أتذ رة  حول هذه الف

نت عندما أتشاجر مع إخوتي أطلب منهم السماح والعفو قبل  رة التي جاءتني و ي من هذه الف وا

ادر لي أنني في اللیل رما أموت وأكون متشاجرة مع إخوتي اللیل أل ان یت وأن ري سیدخلني نه 

نت أطلب السماح من أمي قبل اللیل ألللنار من ذلك الفعل حتى مع أمي عندما أتشاجر معه ه نا 

ة عني وأدخل النا نت قادرة أموت وأمي غیر راض ادر لي أنني  ثرة ان یت نت منزعجة من  ر 

  .طلب السماح



 

 
ر السادسة انت  :الذ نت أعمل منهم منزل و نت اعمل من أسرة ودرا منزل  نت صغیرة  عندما 

ك معان نتاع  الست نت أطبخ بهم أعندنا أواني من  نت  خذ من فرجدارأوالد  نتاعنا خضر و

عض التوابل أقطعها  نت داخل هذا المنزل أو إوزعما أعمل بها عشائي مع إضافة  ة و ق لیها حق

دقون زعما  ة زعما یجو خوتي یزوروني في ذلك المنزل و عشة أأخذ بناك وأفرشة في أرض زر

اب علینا ا نت أع لكل الدخول و نت أطبخهزماسمح لهم    .هم زعما على عشاء الذ 

رات ؟: س    ما هو انفعالك تجاه الذ

ر األولى: ج  نت مرحة  :الذ ان راسي فارغ  ما  ر  ة نرجع ل نت في االبتدائي حا نفرح 

ة تمشي فوق األرض ئا ة ،  ئی ة مرحة وضرك عدت    .وشخص

ة ر الثان اتي نتقل نص ال :الذ رها حطمتلي ح عمر راح فیها عدت نخزر تصاور  أحب تذ

رهت األس ه و ونقول راني موجودة و قنعني تاذ ودعیت عل اه  مل قالولو علي جا لدارنا  ولكن زاد 

رةعلي و       .احتف بنفس الف

ر الثالثة ع برامج الرسم :الذ نت نتا ر  نت نخدم نحب نتف ر  ام  ر أ    .نحب نتف

عة ر الرا قنا ومن هذاك نهار عدت نصلي وأنا عدت متشددة في الصالة  :الذ ح علمنا وط   .مل

ر  ش السمعقبت أ : الخامسةالذ ون منطل حلة  نت الامات  افرة  زم اح من خواتاتي نموت 

عه لش منط    .في 

ر السادسة لي عند دار نطیبلهم وندیر عرس ونطبلو :الذ   .نا نفرح بیهمونغنوا وأ نفرح نحس 

  حالم األ: المحور الثالث

رنه في الطفولة ؟المؤثر هو الحلم  ما :س    الذ تتذ

ان أأحلم  :ج  اطین تقترب مني وأخاف منهم وأبدأ أقرأ المعوذات وسورة الفاتحة ولكن  ن الش

انو  اطین  سمعون عندما أقرأ علیهم القران ثم یذهب مني صوتي وأبدأ أناد  الا صوتي خافت وش

ثرة إخراج معوذات من فمي وأقرؤ وأحاول  اطین لكي یذهبوا عني ولكنني مع  ها على هؤالء الش



 

 
محاوالت سمع مني معوذات ثم وتراني اقرأ القران وأكرر حتى یذهبوا عني ثم استفی من الحلم 

عد  اد ینفطر من خوف ثم أقرأ معوذات مرة أخر  قاوقلبي  نام مع اإلحساس أمن حلم ثم  است

  .رعب من عودة ذلك الحلم مرة أخر و الخوف 

  ما هو الحلم الذ یتكرر في النوم ؟: س 

ة أو جبل ثم أخاف السقو وأسق وأحس  :ج  أنني أمشي عاد ثم فجأة أجد نفسي فوق بنا

ثیرا أنزل حتى أصل  بیر  إلىالخوف  قا من النوم أشعر بخوف  عد االست األرض أحس 

اد یخرج من قفص صدر من الخوف أحس أن قلبي  اد یخرج من ودقات قلبي وأحس أن قلبي 

حة وهن جسمي ونع في النوم نحب أل.قفص صدر من الخوف  الط ة مجهولة نحس  نو بنا

حش ونحس المسا اه منط ه  ض ف اش حبل أو خ نق صح منلقاشنلقى  عیدة    .فة 

قا ؟  و انفعالك تجاه الحلم في النوم و ما ه: س    عند االست

عد  في الحلم األول: ج  اد ینفطر من خوف ثم أقرأ معوذات مرة أخر  استفی من الحلم وقلبي 

قا الخوف أمن حلم ثم  است لهم مخیف  ورعب من عودة ذلك الحلم مرة أخر نام مع اإلحساس  ش

ا اد وعاد یدوروا ب سمعنوني نقرا  ونعرفهم مش ع ش نقرا القران ونحس ثقل في فمي وحتان  ومیخلون

  .في القران

ة قا من  الثان بیر ودقات قلبيعد االست اد یخرج من  أحس أن قلبي ،النوم أشعر بخوف 

  .قفص صدر من الخوف

حة وهن جسمي و نو بناأل الط اش حبل أو ة مجهولة نحس  نع في النوم نحب نلقى 

صح منلقاش عیدة  حش ونحس المسافة  اه منط ه  ض ف     .خ نق
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افة أبناء األسرة  -الترتیب –اكتب في الجدول التالي  الد  خوتك، وأطفا(توارخ م ٕ ل أنت وا
ل أخ من اإلخوة)إضافیین إن وجدوا ر الجنس، وثالث صفات تتمیز بها أنت و   .، مع ذ

  
ة  رت

الد   الم
  الجنس

الد  خ الم الشهر (تار
  )والعام

  الصفات الثالث

            األول
            الثاني
            الثالث
ع             الرا

            الخامس



 

 
            السادس
ع             السا
            الثامن
            التاسع
            العاشر

  
الد) 1( عد تارخ الم ر تارخ الوفاة    .في حالة وفاة، ذ
ر الحالة وتارخ حدوثها) 2( ، ذ وتارخ نهایتها إن . في حالة طالق أو انفصال أو أ حالة أخر

  .انتهت
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  :ةـــدراســـــخص الــــمل

عض  إن موضوع هاته الدراسة هو ص  اكرة في تشخ رات ال ة الذ اتفعال  االضطرا

ة في المجتمع الجزائر  صت إلى فحص نفسي تسعىالستفادة من أداة ل وقد سعینا .النفس  شخ

ات ة و  االضطرا ل حالةالالتعم في النفس ة لد  ولدراسة هذا الموضوع صغنا  .خصائص النفس

ة: التساؤل التالي ات النفس عض االضطرا ص  ة في تشخ اكرة فعال رات ال في المجتمع  هل للذ

  ؟الجزائر 

م   التراث النظر المتعلو  دراسةمتغیرات ال ضناعر  نظر ال جانبفي ال ةالمفاه  ،األساس

أ المتمثلة في ة  ات النفس ص االضطرا ش و  ذلكنواعها و تشخ اكرةفصل منهاج الع رات ال  ،الذ

 .دراسةمنها في موضوع ال ناالتي انطلق

ادالجانب المیداني  في ماأ ار المنهج الع قنا مجموعة أدوات فحص  ،فقد تم اخت وط

ة شملت  اد ةع اد ان المقابلة الع ش الذ  واستب یلة  :ةتالمحاور الال حتو علىمنهاج الع تش

ة األسرة و  الد النفس ة الم رات و رت اكرة واألحالمالذ قنا  .ال ة المتعدد ما ط ار الشخص اخت

ة فحص مد التقارب بین نتائج األداتین MMPI2 األوجه  قت. غ  علىإجراءات الدراسة  وقد ط

اد DSM5ما اعتمدنا على الدلیل  .حاالت أرع ة في تحدید التصنیف الع لالضطراب  مرجع

اكرة رات ال صه عن طر الذ   .المتوصل إلى تشخ

انات وتفسیرها و عد تطبی األدوات  ص من خالل تفرغ الب واالعتماد على معاییر التشخ

DSM5، ة إلى ناوصلت   :النتائج التال

 ة :الحالة األولى د ارانو ة   .لدیها شخص

 ةالحال ة هستیرة: ة الثان  .لدیها شخص

  النفسي االكتئابتعاني من اضطراب  :الثالثةالحالة. 

 عة  .تعاني من اضطراب الوسواس القهر  :الحالة الرا

ص هذه االضطرا ة ات تم تشخ اكرةبتطبی تقن رات ال ص  الذ اعتمادا على معاییر التشخ

ةالنتائج المتوصل إلیها  مقارنة تتمو  .DSM5الواردة في  ار الشخص ، فوجدنا MMPI2 اخت



انت لها و  .تقارب نسبي بین األداتین اكرة  رات ال ة في استخلصنا في األخیر أن الذ فعال

ص هذه  اتتشخ ة لد الحاالت األرعة االضطرا   .النفس



Abstract:  
 
The object of this study is the effectiveness of early recollections in 

the diagnosis of some psychological disorders in the Algerian society. We 
sought to benefit from a psychological assessment tool that seeks to 
diagnose the psychological disorders and to uncover the deep 
psychological characteristics of each case. To study this object, we asked 
the following question: - Are early recollections effective in diagnosing 
some psychological disorders in the Algerian society? 

In the theoretical part, we presented the theoretical background and 
literatures about this study main variables and basic concepts, including : 
the diagnosis of psychological disorders, the style of life and the early 
recollections, which is the main variable of this study. 

In the application part, the clinical approach was chosen as the method 
of this work. We applied a set of clinical examination tools including : the 
clinical interview and the lifestyle questionnaire which includes the 
following topics: family constellation, psychological birth order, Early 
Recollections and dreams. We have also applied the MMPI2 test to verify 
the consistency of the results of both tools. The study procedures were 
applied to four cases. We also used the DSM5 as a reference to determine 
the accurate clinical classification of the disorder diagnosed by early 
recollections. After applying the tools, gathering data and interpretation 
using diagnostic criteria via DSM5, we achieved to diagnose the following 
disorders: 

* First case: paranoid personality. 
* Second case: hysterical personality. 
* The third case: depression disorder. 
* The fourth case: obsessive-compulsive disorder. 

These disorders were diagnosed by applying early recollection 
technique based on DSM5 diagnostic criteria. The results obtained were 
compared to the diagnosis obtained by MMPI2 and revealed a relative 
consistency between both tools in results. We concluded that early 
recollections were effective in diagnosing these psychological disorders in 
all four cases. 



Résumé 

La problématique de cette étude était d’étudier l'efficacité des 
premiers souvenirs dans le diagnostic de certains troubles psychologique 
dans la société Algérienne. On a visé à bénéficier d'un outil d’examen 
psychologique qui vise à diagnostiquer les troubles psychologiques et 
s’approfondir dans les caractéristiques psychologiques de chaque cas. Pour 
étudier l’objet, nous avons posé la question suivante: - les souvenirs 
précoces sont-ils efficaces pour diagnostiquer certains troubles mentaux? 

Dans la partie théorique, nous avons présenté les littératures théorique 
concernant les variantes d'étude et les concepts de base : le diagnostic des 
troubles psychologiques, le style de vie et les premiers souvenirs, qui 
constituaient le variable principale de notre étude. 

Dans la partie pratique, on a choisi l'approche clinique comme 
méthode de cette étude. nous avons appliqué une série d'outils d'examen 
clinique incluant l'entretien clinique et le questionnaire de style de vie, qui 
comprend les axes suivants: composition de la famille, birth-order 
psychologique, premiers souvenirs et rêves. Nous avons également 
l'appliqué le teste MMPI2 pour vérifier la consistance des résultats des 
deux outils. Les procédures d'étude ont été appliquées sur quatre cas. Nous 
nous sommes également appuyés sur le DSM5 comme référence pour 
déterminer la classification clinique exacte de chaque trouble diagnostiqué 
par les premiers souvenirs. 

Après avoir appliqué les outils, collecter et analyser les données, se 
basant sur les critères de diagnostic du DSM5, on a diagnostiqué les 
troubles suivants: 
* Premier cas: personnalité paranoïaque. 
* Deuxième cas: personnalité hystérique. 
* Le troisième cas: dépression. 
* Le quatrième cas: obsession compulsive. 

Ces résultats obtenus ont été comparé avec ceux obtenus par MMPI2, 
et ont révélé une harmonie et consistance relative. Nous avons conclu que 
les premiers souvenirs étaient efficaces dans le diagnostic de ces troubles 
psychologiques dans les quatre cas. 


