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نطوي لصعوبات وهانحن الیوم والحمد هللا الكثیر من ا  بأكثر من ید وقاسینا أكثر من هم وعانینابدأنا
   بین دفتي هذا العمل المتواضعالمشوار  وخالصةاألیامسهر اللیالي وتعب 

لمتعلمین إلى سید الخلق رسولنا الكریم سیدنا المصطفي إلى األمي الذي علم ا إلى منارة العلم واإلمام
  .صلى اهللا علیه وسلم محمد

الحب  ، وهامت بها نفسي وأنفاسي ، إلى ٕإلى من ملكت حواسي واحساسي ، واحتوت عقلي وأفكاري
ٕالصادق ، والشمس الوضاءة التي أنارت لي دروب النجاح في الحیاة ، والى من تتسابق الكلمات 

أمي  لطالما أردت ن ذاتها من علمتني وعانت الصعاب ألصل إلى ما أنا فیه لتخرج معبرة عن مكنو
أن حقك أعظم مما أملك من كالم فاقبلي مني ما یقدمه لك  من حقك ولكني أعلم بعضاأن أوفیك 

  .........قلبي قبل یداي
افق ، إلى النجم الساري في سما أفقي ، إلى الغالي الذي سكن في أعماقي ، إلى منبع الخیر الد

یاتي ، إلیك أیها الوالد الحبیب والحنان الوافر إلى المربي الفاضل الذي نسج لي طریق النجاح في ح
  ...أبي ..

أشكرك شكرا ال حد له ، فقد ربیتني أحسن تربیة ، وأعنتني في إكمال دراستي ، واهتممت بي في كل 
ن یبارك في حیاتك ، وأن یعینني شؤوني ، وعطرت لي كل حیاتي، وأنرت لي كل دروبي ، فأسال اهللا أ

  ..على برك 
و توأم  إلى صاحبة القلب الطیب.. اوالسعادة في ضحكته.. ها یینالتفاؤل في ع إلى من أرى

  . أختي.............روحي
أحبكم حبا لو  إلى من كانوا یضیئون لي الطریق ویساندوني ویتنازلون عن حقوقهم إلرضائي إخوتي

  .ت منها ینابیع المحبةمر على أرض قاحلة لتفجر
ِلمن جعلوني أصل َِ َإلى هنا كي أستطیع عطائهم َ َ َ ّ ووهبوني الحیاة ألف مرة ُ َ  " أمي" ِبكلمة  َ

َلمن مضیت أشق الطریق ألجلهم كي یتبعوني َ ِ ِّ ُ   .أسامة..سما..أروى..إسالم"َلكم أبناء قلبي .…َ
ئلیه فأظهر بسماحته تواضع العلماء إلي من أضاء بعلمه عقل غیره أو هدى بالجواب الصحیح حیرة سا

  .الدكتور أنور العبادسةوبرحابته سماحة العارفین 
َ و كل من سبقني الطریق ًثم إلى كل من علمني حرفا أصبح سنا برقه یضيء الطریق أمامي َ َ ّ

ِسیلحقني إلیها منو ِطالب علم، َ ِلجامعتي التي تركت مذكراتي على مقاعدها ّ َِ ّ َلكم جمیعا ُأهدي س ُ  هريَ
 .َجهدي َتعبي وو

  هذا إهدائي له واهللا ولي التوفیق
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ألولى ، له الحمد في اا ینبغي لجالل وجهه وعظیم سلطانه، كمالحمد هللا صاحب الفضل والمنة
  ،،،أما بعد"  توفیقي إال باهللاوما"، وبفضله تتحقق األمنیات واآلخرة، به تتم الصالحات

ً أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا رب أوزعني"انطالقا من قوله تعالى 
  " ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحین

ًواقرارا بالفضل رى أ" ال یشكر اهللا من ال یشكر الناس " ً، وتمسكا بقول رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم ٕ
  :ًلزاما علي أن أتقدم بالشكر والتقدیر إلى

ح مساري أثناء إشرافه على ً الذي لم یأل جهدا في توجیهي وتصحیر العبادسةأنو/ الدكتور الفاضل 
  .دراستي

 الذي مد لي ید العون ورافقني الدراسة أحمد خضر/  الفاضل زمیلالكما وأتقدم بالشكر والعرفان إلى 
    .في تنمیة فكرة  الدراسة وتطویرهامنذ البدایة وحتى النهایة، وساهم معي 

ر والوفاء والتقدیر إلى جمیع األساتذة الكرام في قسم علم النفس بالجامعة اإلسالمیة  كذلك أتوجه بالشك
  .لما بذلوه من العطاء لنا خالل سنوات الدراسة

 لوا الغالي والنفیس من جهد وصبرًوال یسعني إال أن أشكر من أتعبتهم معي كثیرا، الذین ألجلي بذ
  .ورعایة

  .أدامكم اهللا لي..  أفال أشكركم ..والیوم حان الحصاد ... ر أتعبتكم یوم بذر البذو... أمي وأبي 
 يقی ، ومن وقف في طري إلى كل من لم یقف إلى جانببهتوجه أف أما الشكر الذي من النوع الخاص

  بمتعة البحث ، والت فلوال وجودهم لما أحسسدراستي، وزرع الشوك في طریق رسالتي مسیرة  وعرقل
  ......الشكر  كلي إلیه فلهم منت إلى ما وصلت، ولوالهم لما وصلحالوة المنافسة اإلیجابیة

  .وفي النهایة أشكر كل من ساهم معي ووقف بجانبي في إنجاز هذا العمل المتواضع
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  :ملخص الدراسة
 والكشف عن معاناة هذه األطراف مبتوري لدى تهدف هذه الدراسة إلي التعرف على الحیاة النفسیة 

  ومخاوفهم وكیف ینظرون إلى البیئة المحیطة بهموصراعاتهمحاجاتهم ل معرفة الفئة وذلك من خال
،كما وأرادت   هذه الحیاة الجدیدة التي فرضت علیهممع معرفة آلیات الدفاع المستخدمة في التكیفو

رضا عن الحیاة، رضا زواجي، توافق نفسي، قلق مستقبل، أزمة في تحدید (الباحثة الكشف عن وجود 
  .لدى عینة الدراسة) نا، تقبل لصورة الجسم،مدى التفاؤل والتشاؤمهویة األ

  
  :بیانات استخدمت الباحثة األدوات التالیة لولجمع ا
  2006،باظة/ إعداد(استمارة دراسة الحالة لذوي االحتیاجات الخاصة.( 
 2000،منصور/ إعداد( مقیاس الرضا الزواجي.( 
 2001،المقصود / إعداد( مقیاس الرضا عن الحیاة. ( 
  2002،الدسوقي / إعداد(مقیاس التفاؤل والتشاؤم.(  
  2005،شقیر / إعداد(مقیاس قلق المستقبل.( 
  2010،علي/ إعداد(مقیاس صورة الجسم للمعاقین.( 
 2003،شقیر / إعداد( مقیاس التوافق النفسي لمتحدي اإلعاقة.( 
 2001،مرسي( استبیان هویة األنا.( 
 اختبار تفهم الموضوع )TAT( )1935،مورجان،موري( 
 ودراسة الحالةباإلضافة إلى المالحظة والمقابلة . 

  
  : الباحثة إلیهاتوصلتأهم النتائج التي 

 بینما ال یوجد رضا زواجي بدرجة كافیة، وكذلك كانت یوجد رضا عن الحیاة بشكل جید ،
  .هناك أزمة في تحدید هویة األنا لدى اإلناث من أفراد العینة

 كل جید، وكذلك تحدید هویة األنا، بینما ال یوجد رضا عن الحیاة یوجد رضا زواجي بش
 .بالنسبة للذكور من عینة الدراسة

  اتضح لدى حاالت الدراسة توافق من الناحیة األسریة واالجتماعیة، بینما ال یوجد توافق من
تقبل الناحیة الجسمیة واالنفعالیة، وكذلك ال یوجد لدیهم تقبل لصورة الجسم، ولدیهم قلق مس

 .ویغلب علیهم الطابع التشاؤمي
 جاز والحاجة للمساندة لیة الدفاع الكبت بشكل كبیر وذلك نابع من الحاجة لإلناتضحت آ

غلب الصراعات بین  أمما جعل ،ن الفشل والعجز والوحدة والفقدانوكان الخوف م ،والطمأنینة
 غیر  المحیطة أنهاوتبین أن تصور الحاالت للبیئة، الخوف من الفشل والحاجة لإلنجاز

ًكما وتبین أنهم جمیعاً  یعانون من  لذلك األنا غیر متكیف، ،مساندة ومصدر خوف وألم وحزن
  .مشكالت مع مقدمي الرعایة والخدمة لذوي االحتیاجات الخاصة
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Abstract 

 
This stady aims to explore the mental helth of amputated patient and clarify their suffering 

by identification of their needs conflicts and fears and how they look to the surrounding 

environment .and aknowledge of usd defense mechanisms to modify their abligatory new 

life. 

Reasearcher also wants to clarify the presence of (Life Satisfaction, Marital Satisfaction, 

Psychological adjustment, Future anxiety, Igo Identity conflict, Self Image, level of 

Pesimistic \ Optimistic)a mong the study sample. 

To examine that the researcher used tow research method , (quantitative and qualitative 

methods).  

-The total number of the study sample was 148 and the researcher select  only four of the 

Gaza war limps amputated victims , two men and two women, and the researcher use the 

following study tools : 

1. TAT Questionnaire(Thematic Application Test) ( moray,morjan,1935).  

2. Case  study for special needs people designed by (Baza ,2006). 

3. Marital Satisfaction Test , designed by(Mansour ,2000). 

4. Life Satisfaction Test , designed by(Abdell Maqsoud ,2001). 

5. Pesimistic \ Optimistic Test , designed by(Dasouqy ,2002). 

6. Future anxiety Test , designed by (shokair,2005). 

7. Self Image Test for special needs cases , designed by(Ali,2010). 

8. Psychological adjustment for delayed challenged people designed 

by(shokair,2003). 

9. Igo Identity Test , designed by(Morsy ,2001). 

10. Personal Interview and observation and case stady . 

 

The most important  results of the study: 

 There is agood  life Satisfaction, for the female sample elements. 

 There is agood Marital Satisfaction and Igo Identityidentification while there is no 

life Satisfaction for the male stady sample elements. 

 there is familial and social concordance for sample elements, while there is no 

physical oremotional concordance, and there is no body morphic saf is faction, they 

have future anxiety & pessimism. 



 
و 

 Repression was excessively used as defense me chanism due to the need of 

achievement, support, and reassurance. They have fear of failure helplesness 

lonliness and loss, that made most of the conflicts between fear of failure and need 

for achievement; they perceive the surrownding environment is not supportive and 

source of fear pain and sadness, so ego is not adapted. And most of them have 

problems with care providers for special needs people.    
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  :ةمدــمق

،  وهذه األحداث تتتابع مابین السلم والحرب،تقلبات الزمن أحداث وب على مدار تاریخهاتحیا الشعو
 وینفرد المجتمع السلب، وأ تأثیراته سواء باإلیجاب لكل منها و،تظل تقاسي من نتائج هذه التقلباتو

 استهدافه من قبل األعداء حیث تم ً فهو لیس بعیدا عن هذه الشعوب ظرفیةني بخصوصیةالفلسطی
  .  واألرضإلنسان والبنیان اكافة أنواع األسلحةبحرب شعواء دمرت ب

االعاقة  ًوتترك الحروب آثارا متعددة على جمیع مناحي الحیاة ومن أهم هذه اآلثار اإلعاقات حیث تعد
بر تاریخها ، ولقد أخذت صورا وأشكاال وأحجاما مختلفة عنسان منذ وجد اإلتمشكلة قدیمة ومستمرة بدأ

عاقة ال تفرق بین مجتمع وآخر لذلك فقد أولت الشرائع السماویة وفي مقدمتها الدین الطویل وألن اإل
هدافهم في التعلیم والثقافة رضى والعاجزین فمكنتهم من تحقیق أاالسالمي اهتماما بالضعفاء والم

  ) 2 : 2002الشمري ،  (                                                      .ل االجتماعي والتكاف
 :((لدرجة العتاب االلهي لرسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم في قوله تعالى      

(()  3- 1: عبس(  .  
ین حاجاته األساسیة بشكل كامل او جزئي نتیجة لعاهة فاإلعاقة تعني كل شخص ال یستطیع تأم
، وهذه االخیرة التي ترتبط سمعیة، بصریة، ذهنیة، جسمیة: خلقیة أو غیر ذلك حسب نوعیة اإلصابة

بوظیفة اعضاء الجسم سواء اعضاء متصلة بالحركة أو أعضاء متصلة بعملیة الحیاة البیولوجیة ولها 
  )43: 1996كامل،    (                                            .              صفة االستمراریة

تحد من رغباته فیشعر بانفعال شباع دوافعه وإ فتمنعه من وتقف اإلعاقة حجر عثرة أمام اإلنسان
بات التي تختلف قدرة األفراد على تحمل المشاق و الصعوولكن خاص لشعوره بالعجز وقلة الحیلة 

نه غالبا ما إ ف- بفضل القدرات التكیفیة -  ومنهم ،حباطمن الناس من یصاب باإل فتواجههم في الحیاة ،
ناعة نسان مزود بجهاز مو تقصر فاإلبعد فترة زمنیة تطول أزمات والتغلب علیها ألیستطیع تجاوز ا

الجسمي یكتسبه خالل مراحل نموه ویساعده في التغلب على نفسي یشبه عمل جهاز المناعة 
  )2 :2009،القاضي(                                                       .تواجههالت التي كالمش
، ویسهم بدوره في مختلف الوظائف اإلجتماعیةرض له وجوده وكیانه  یعیش على سطح األمناكل 
  على مدى فعالیته وقدرتهماله التي ترتكزآالمهنیة وغیرها ویسعى دائما لتحقیق طموحاته وو ثقافیة،وال

الذهنیة في المقابل نجد هناك فئات من المجتمع تتطلب تكفال خاصا نتیجة و ،النفسیةو، الجسمیة
  ) 74 : 1998الحدیدي ، (                                   .   لوضعها الصحي وهي فئة المعاقین



 
3

 متعددة قد تغیر بمراحلعاقة یمر خاللها الفرد المتضرر إلنواع اویعتبر البتر في حد ذاته نوعا من أ
  ) 3: 2009القاضي ، (                 .طرافمنظومة اإلحساس باألمن والسالم لدى الفرد مبتور األ

ار أن مبتور  عنها شعور عام بالخسارة باعتبلى حدوث صدمة انفعالیة شدیدة ینشأإكما ویؤدي البتر 
    . شاء افكار جدیدة تظهر لدیهنطراف فقد عضوا مهما من جسده فیبدأ یغیر مفهومه عن ذاته بإاأل

  ) 273 : 2006علوان ، (                                               
نسان وقدرته على التصرف وهذا عام حیث یعتبر عائقا یحول بین اإلفكار القلق بوجه ومن هذه األ

، لق المستقبل عن خوف من المستقبل وهو ما یطلق علیه قالقلق ینتج عن صراع داخل النفس أو
وعدم  ستقرارالفرد تجعله یشعر بعدم اإلیضا یعیشها حیث إنه ینجم عن خبرات ماضیة وحاضرة وأ

  )65  : 2007عبد الستار ، (      .د لدیه القلق والخوف من المجهوللمن النفسي مما یوالشعور باأل
تي تصبح خصوصیة تمیزه  الجسم والة صور التغیر فيطرافتغیرات التي تحدث للفرد مبتور األومن ال

ان  ) (Thampson  ،1990( واوضح )  Breakey،2003(كما تبین ذلك في دراسة  عن االخرین
صورة الجسم هي صورة ذهنیة وعقلیة یكونها الفرد عن جسمه سواء في مظهره الخارجي او في 

ها وما قد یصاحب تلى توظیف هذه االعضاء واثبات كفاءمكوناته الداخلیة واعضائه المختلفة وقدرته ع
  . الذهنیة للجسم ةاو اتجاهات موجبة ام سالبة عن تلك الصورذلك من مشاعر 
الذي یرتبط بالتقدیر لحجم الجسم ) االدراكي(ثالث مكونات هي المكون المعرفي ولصورة الجسم 

 السلوكي وهو یعبر عن مشاعرنا وافكارنا واتجاهاتنا عن اجسامنا، والمكون )الذاتي(والمكون الوجداني ،
الذي یشیر إلى سلوك الفحص الذاتي المتكرر للجسم والرغبة في تجنب المواقف التي تجعلنا نشعر 

  )37: 2008األشرم،(                                                       .بعدم الراحة عن الجسم
تتناول السلوك والبیئة أن التوافق النفسي عملیة دینامیكیة مستمرة ) 20: 2004،الشحومي(ویذكر 

الفرد المعاق تنشأ صراعاته  ،وفي الشخصیةیحدث توازن الطبیعیة واالجتماعیة بالتغییر والتعدیل حتى 
سواء كان ، تي اصبحت قدرا البد من التعایش معه عدم توافقه مع اعاقته النتیجة المختلفةو توتراته 

اقة أو العجز الذي أصیب به أو توافقه مع هذا التوافق شخصي بالرضا عن النفس والتأقلم مع اإلع
تلفة والتقبل والتفاعل ًاآلخرین التزاما بأخالقیات المجتمع السائدة ومسایرة المعاییر االجتماعیة المخ

  . مع األسرة والمجتمع المحیطاالجتماعي
ء هو  واإلرضا أن الرضا عن الحیاة أحد محكي التوافق النفسي للفرد)377: 2007مبروك،(كما وذكر 

المحك الثاني وأن الرضا ذو عالقة بالتقبل فكلما زاد تقبل الفرد لوضعه كلما زاد مستوى الرضا عن 
  .الحیاة

ومن أهم مصادر الشعور بالرضا االیجابیة أي قدرة الفرد على تكوین عالقة جیدة وبناءة مع اآلخرین 
مواجهة الصعوبات والمواقف الحیاتیة والتي تزید من الدعم والمساندة للفرد مما یجعل لدیه القدرة على 

  )146: 2007مبارك،عبد العال، (                                        .                 الصعبة
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كما ویعد الرضا الزواجي من أهم عوامل الزواج الناجح الذي یمتد أثره فهو یتعلق بقدرة الفرد على 
تحمل مسئولیات الحیاة والقدرة على حل المشكالت حیث یقوم تحقیق السعادة األسریة والحب المتبادل و

  )123: 1999النعیمي،(                           .  ًكال الزوجین بوظیفته محاوال النجاح بأداء دوره
وهذا ال یعني أن الحیاة الزوجیة ال تتأثر بالنجاح أو الفشل النسبي في تحقیق الوظائف لكن یتطلب 

  )10: 2009مسالتي،      (                   .               د والجد وبذل الجهدذلك اإلعداد الجی
ًهي اشكالیة ذهنیة ولیست واقعا ملموسا دوما وهي آلیة دفاع إلى أن الهویة ) 8: 1998العالم،(ویشیر ً ً

ًوصا ًجمعیة ولیس فردیة تتحرك للعمل في حاالت عدم القدرة على الفعل أو حین ینتابها إحباطا ونك
  .فتعجز عن إقامة التوازن بین األنا واآلخر خاصة في أوقات التحدیات المصیریة كالحروب واألزمات

شباع ٕالحل بل تعبر عن مطالب ملحة بحاجة إلى مواجهة واوأزمة الهویة ال تعني مشكلة مستحیلة 
سب األنا لفاعلیة حل األزمة إما ایجابا مما یعني استمراریة النمو وكومع ذلك فإن هناك احتمالین ل

جدیدة أو سلبا یعني إعاقة النمو وفشل األنا في كسب فاعلیة متوقعة وهذا ما یعني درجة من 
  .االضطراب النفسي والسلوكي المتمثل في السلوك المضاد عبر المراحل المختلفة

  )184: 2000،الغامدي  (                                                                         
وعالقاته  أن كل من التفاؤل والتشاؤم یؤثران في تشكیل سلوك الفرد )1: 2009عرفات،(ویوضح 

االجتماعیة وصحته النفسیة والجسمیة لذلك فإن هذین المفهومین استحوذا اهتمام الباحثین بالدراسة 
التفاؤل بالسعادة والمثابرة  وأكدت معظم النظریات على ارتباط ًنظرا الرتباطهما بالصحة النفسیة للفرد

س والفشل والنظرة السلبیة للحیاة ،فالتفاؤل واإلنجاز والنظرة اإلیجابیة للحیاة في حین یرتبط التشاؤم بالیأ
  .  نفسي یساعد على مقاومة الكآبة والفشل والیأسر بمثابة میكانزمیعتب

 التوازن في الشخصیة وهي آلیة النفسیة التي تهدف إلى تحقیقوتعد ألیات الدفاع جزء من المنظومة 
سیكولوجیة ال شعوریة یستخدمها الفرد إلضعاف القلق الناجم عن النزعات الداخلیة والمعاییر 

ى النفسیة الثابتة نسبیا واالنتكاسات الدفاعیة ناالجتماعیة واألخالقیة كما وتستخدم في وصف الب
 نفسه من الصراعات النفسیة التي یمكن أن المنفردة الالشعوریة التي یحول األنا بمساعدتها لحمایة

  .  ومطالب األنا األعلى أو حتى مطالب األنا نفسهتنشأ من التباعد بین رغبات الهو 
  )291: 1999رضوان،(                                                                  

جریاتها والتغیرات الهامة في حیاة الفرد، النظرة إلى المستقبل من خوف وقلق مرتبطة بأحداث الحیاة وم
والرضا ا تأثیر علي شعوره بالرضا عن الحیاة، مالتفاؤل والتشاؤم من سمات شخصیة اإلنسان، ولهویعد 

ه یتوقع جعل ویخفف من القلق لدى اإلنسان،و یفالتفاؤل یعني نظرة استبشار نحو المستقبل،  لدیهالزواجي
رة الفرد یزید من قدل التفاؤف ولهذا وخیبة األمل، نسان یتوقع دائما الفشلعل اإل فیج، أما التشاؤماألفضل

 بإشباع  الفردعندها یشعر مواجهة الضغوط الحیاتیة، على التوافق والتكیف النفسي واالجتماعي في
  .ومن هنا تأتي مشكلة الدراسةحاجاته وتحقیق ذاته واستعادة ثقته بنفسه 
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  :مشكلة الدراسة
 فئة مبتوري األطراف تواجه مشاكل معقدة وحساسة في مختلف المجتمعات واالعاقة مما الشك فیه ان

ترك تعموما والبتر خصوصا یمثل مشكلة جسمانیة نفسیة اجتماعیة تؤثر على االفراد ومحیطهم ،كما و
 مما ینعكس  في التكوین النفسي واالجتماعي للشخص مبتور األطراف وتغیر مهمًآثارا بالغة المدى

،كالرضا عن الحیاة ،والرضا الزواجي ،والتوافق النفسي ،والقلق من اته العامة والخاصةعلى حی
ومدى تفاؤله بالحیاة كما وتؤثر على الشخصیة بشكل كامل وهذا ما المستقبل ،وتحدید هویة األنا ،

حثة یأتي اهتمام الباو أرادت الباحثة الكشف عنه من خالل المقاییس المستخدمة في هذه الدراسة كما
بهذه الدراسة لما لها من أثر على توضیح العالم الخاص الذي یعیشه األشخاص مبتوري األطراف وما 
تعانیه هذه الفئة كما ترى الباحثة أن هذه الدراسة من الدراسات التي یفتقر لها المجتمع الفلسطیني ، 

ئة ت هذه الفحیث إن حاالت البتر لم تحظ باهتمام الدارسین بالبحث للتعرف على احتیاجا
  .واالضطرابات التي یعانون منها

  
  : التساؤل الرئیس التاليفي مشكلة الدراسة تتحددو

  بعض مبتوري األطراف خالل الحرب على غزة؟ النفسیة لیاةالحما مدى تأثیر بتر األطراف على 
  :ولإلجابة على هذا التساؤل قامت الباحثة بوضع التساؤالت التالیة

 ة لدى مبتوري األطراف خالل الحرب على غزة؟هل یوجد رضا عن الحیا .1

 هل یوجد رضا زواجي لدى المتزوجین من مبتوري األطراف خالل الحرب على غزة؟ .2

 هل یوجد توافق نفسي لدى مبتوري األطراف خالل الحرب على غزة؟ .3

 هل یوجد قلق مستقبل لدى مبتوري األطراف خالل الحرب على غزة؟ .4

  نا لدى مبتوري األطراف خالل الحرب على غزة؟هل یوجد أزمة في تحدید هویة األ .5
  هل یوجد تقبل لصورة الجسم لدى مبتوري األطراف خالل الحرب على غزة؟ .6
  هل یوجد تفاؤل لدى مبتوري األطراف خالل الحرب على غزة؟ .7
  ؟  خالل الحرب على غزةً استخداما لدى مبتوري األطراف النفسيما هي أكثر آلیات الدفاع .8
 ؟ خالل الحرب على غزة ري األطرافماهي حاجات مبتو .9

 ؟ خالل الحرب على غزة هي المخاوف التي یعاني منها مبتوري األطراف ما .10

  ؟ خالل الحرب على غزة ما هي أكثر الصراعات لدى مبتوري األطراف .11

 ة؟ور مبتورین االطراف للبیئة المحیطماهو تص .12

  اف خالل الحرب على غزة؟لدى مبتوري األطرعلى التكیف مع الواقع األنا  قدرة ما مدى .13
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  :أهداف الدراسة
مبتوري األطراف وقدرتهم على  لدى الحالة النفسیةتعرف على اإلجابة على تساؤالت الدراسة وذلك لل

  التكیف والتعرف على هذه الشخصیة بشكل معمق وذلك من خالل 
  ن من التعرف على مستوى الرضا الزواجي للمتزوجین والرضا عن الحیاة لغیر المتزوجی .1

  .مبتوري األطراف
  . التوافق النفسي لدى  مبتوري األطرافىالكشف عن مد .2
  .معرفة مستوى القلق من المستقبل لدى مبتوري األطراف  .3
  .لتعرف على مدى تحقیق هویة األنا لدى مبتوري األطرافا .4
  .التحقق من مدى التكیف مع صورة الجسم لدى مبتوري األطراف .5
  .ألطرافؤم لدى مبتوري امعرفة مستوى التفاؤل والتشا .6
  :وذلك بهدفودراسة الحالة ، TATتطبیق اختبار تفهم الموضوع .7

 ًمعرفة أكثر آلیات الدفاع استخداما لدى مبتوري األطراف. 

 الكشف عن حاجات مبتوري األطراف. 

 معرفة المخاوف التي یعاني منها مبتوري األطراف. 

 التعرف على أكثر الصراعات لدى مبتوري األطراف. 

 رفة تصور مبتورین االطراف للبیئة المحیطةمع. 

 لدى مبتوري األطرافلتحقق من قدرة األنا على التكیف مع الواقع ا. 

  
  :أهمیة الدراسة
  :، وتتمثل فیما یلي إلى أهمیة نظریة وأهمیة تطبیقیة أهمیة الدراسةیمكن تصنیف

  :األهمیة النظریةً :أوال
ًرا لندرة األبحاث العربیة التي تناولت هذا نظ،حاجة المكتبة العربیة لموضوع الدراسة  .1

 .الموضوع
ًتمثل الدراسة إسهاما لسد النقص في المكتبة العلمیة الفلسطینیة ، وذلك نظرا لعدم وجود  .2 ً

 .دراسات تناولت هذا الموضوع على المجتمع الفلسطیني على حد علم الباحثة
ى أكثر المشكالت لدى إلقاء الضوء على أعماق معظم جوانب الشخصیة ، والتعرف عل .3

مبتوري األطراف في الحرب على غزة لما لهذه الفئة من احتیاجات خاصة والتركیز على 
 .أهمها
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 :األهمیة التطبیقیة: ًثانیا
تفید هذه الدراسة األخصائیین النفسیین في وضع برامج إرشادیة فعالة لمساعدة مبتوري  .1

 .األطراف في تخطي أزماتهم
 إرشادیة وعالجیة تقدم الدعم النفسي واالجتماعي لألشخاص المساعدة في وضع خطط .2

 .مبتوري األطراف
لتقدیم الخدمات المناسبة والحكومیة ) مؤسسات المجتمع المدني(لفت نظر المؤسسات األهلیة  .3

  .لمبتوري     األطراف 
 . لإلنتاج في المجتمعثمارهإالنظر إلى قدرات مبتوري األطراف وامكاناتهم واست .4

  
  : الدراسةمتغیرات

ًتشمل الدراسة عددا من المتغیرات بما یتناسب مع تداخل وتعقید العوامل التي تسهم في القدرة على 
  :التكیف لدى مبتوري األطراف ، لذا قامت الباحثة بتصنیف المتغیرات إلى قسمین

  
  :متغیرات مستقلة وهي: ًأوال

- المستوى التعلیمي-المستوى االقتصادي-الحالة االجتماعیة -المهنة-) أنثى –ذكر ( النوع -العمر(
  )نوع البتر - تاریخ اإلصابة - الترتیب المیالدي للحالة-عدد أفراد األسرة

  
:متغیرات تابعةًثانیا 

  -صورة الجسم-هویة األنا-قلق المستقبل-التوافق النفسي -الرضا الزواجي-الرضا عن الحیاة (
  ).التفاؤل والتشاؤم

 
 :حدود الدراسة

 م2012 من العام ألولتم إجراء هذه الدراسة في الفصل ا: نيالحد الزما. 
 تم تطبیق أدوات الدراسة على بعض حاالت البتر في محافظة غزة: الحد المكاني . 

 دراسة حالة(تناولت الدراسة مبتورو األطراف خالل الحرب على غزة : الحد الموضوعي.(  
 

  : مصطلحات الدراسة
  : التالیةتشمل هذه الدراسة على المتغیرات

هو حالة مكتسبة ناتجة عن فقد أحد أطراف الجسم بسبب ) Rains,1995(عرفه :البتر .1
 على البتر الباحثة وتعرف .ألسباب خلقیة أو اإلصابات أو األمراض أو الجراحة أو الحروب
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 وبالتالي ، اإلنسان جسم من طرف أو جزء فقد بمعنى الحركیة، الجسمیة اإلعاقات أحد انه
   .أجلها من وجد التي الطرف هذا لوظیفة ساناإلن فقدان

هم األشخاص الذین فقدوا أحد أطرافهم أو أكثر ونتج عنه إعاقة حركیة : مبتورو األطراف .2
 . تأهیلهم مهنیا واجتماعیا ونفسیاهم ألدوارهم مما یتطلبئأثرت على أدا

 )113: 1995،توفیق(            
لذین فقدوا القدرة على استخدام الساقین أو الذراعین أحدهما ااألشخاص أولئك بأنهم  :وتعرفهم الباحثة

  . الناتجة عن أحداث الحرب على غزةعادیة وذلك نتیجة اإلصابة بالبترًأو كلیهما معا بصورة 
أن دراسة الحالة طریقة تركز على الفرد باعتبارها الوعاء )1980،ملیكه( یرى :دراسة الحالة .3

لنتائج التي یحصل علیها حول مصادرها الممثلة في الذي یحتوي على كل المعلومات وا
 . المقابلة والمالحظة والتاریخ االجتماعي والفحوص الطبیة واالختبارات النفسیة 

وتعرف الباحثة دراسة الحالة على أنها عبارة عن فحص دقیق وعمیق لوضع معین أو حالة فردیة، أو 
والمصادر قیق وباستخدام كافة الوسائل حادثة معینة، أو مجموعة من الوثائق بشكل مفصل ود

المتمثلة في المقابلة والمالحظة والتاریخ االجتماعي واالختبارات النفسیة للحصول على ، المناسبة
  .المعلومات والنتائج
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:ةممـقـد 
 الیوم معنى مفجع وشامل لم یكن یحدث من ذي قبل، والسبب في ذلك یعود إلى سباق حربإن لل

التسلح وتملك أسلحة الدمار الشامل الذي جعل اإلنسانیة تعیش على حافة الخطر، فهذه األسلحة 
ًتستطیع إبادة أمم من على ظهر المعمورة فضال عما تخلفه من ویالت ودمار في المكتسبات 

)                                                                                                                                                                                      98: 1999یعقوب،                                                          (   .الحضاریة
 ، تترك آثارا اجتماعیة و نفسیة على األفراد و الجماعات و األسر التي تعرضت لویالتهاحروبالهذه و

   وصال الحیاة العادیة لألسرة المفاجئ، و فواجع الموت و الیتم،فالتشرد، وفقدان المسكن، و تقطع أ
رات مختلفة وراءها عراقیل نفسیة وینجم ؤثصعوبات الحیاة، ومشاعر التهدید، كلها تعد ملوالتعرض 

عن الكوارث عالمات وأعراض نفسیة من بدایة الحرب، وینتهي معظمها قبل أن تتحول إلى مرض 
  )9: 1991النابلسي،(                                                              .  .نفسي معین

  
  :تعریف األزمة

 من القلق والخوف على الحیاة  ویثیر نوعلیه موقف مفاجئ وضاغط قد یصعب السیطرة عهي
  )ا:2007مؤمن،(                            .ذلك على سلوك واتجاهات الفرد ویؤثر والممتلكات،وكما

 والفاجعة والكرب واألزمة هي مرحلة من اختالل بةبألفاظ متعددة منها المصیبة والنكاألزمة ر عن عب
التوازن النفسي الذي یظهر نتیجة لحادثة تهدد حیاة اإلنسان وتشكل خطورة كبیرة علیه وتجعله غیر 

ئة استجابات الفرد من آثارها وتعمل األزمة على تعب قادر على التعامل معها أو حلها والتخلص منها أو
للتخلص من حالة عدم الراحة والرجوع إلى حالة التوازن ومتى ما تغلب الفرد على األزمة فإنه سیتعلم 

 .أسالیب واستجابات تكیفیه وسیصبح في حالة نفسیة أفضل من السابق
 غیر وادثالح أو الطارئة الحوادث مواجهة في له طاقة ال اإلنسان بها یكون حالة هي النفسیة األزمةو

  .الحاالت هذه مثل في التأقلم على والخارجیة الداخلیة الدعم لمصادر الفتقاده المتوقعة
 األزمة حدوث بعد حدتها تزید التي النفسیة األزمة حدوث عند شخص كل وأفكار أحاسیسل وأفعا تتأثر

 األزمات حدوث دعن األفراد بین الفعل ردود في  وهناك تباینالوقت مرور مع تدریجیا وتقل مباشرة
 )13: 2002عثمان،( .                                                                     النفسیة
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 :أن من خصائص األزمة) 71:2008 العیسوي،(یرى 
 یعتبر انه حیث ,والقلق الخوف هي نفسیه أزمات حدوث عند شیوعا األكثر الفعل ردة :وقلق خوف

   .طبیعیة غیر لحوادث ٌيطبیع الشعور هذا
 األكثر والقلق للخوف باإلضافة النفسیة لألزمات أخرى فعل ردة الزائدة الیقظة تعتبر :زائدة یقظة
  .الحاالت هذه مثل في شیوعا
 واقعیة غیر بأفكار اإلنسان یشعر ,المستمرة األزمات حدوث عند كثیرة أحیانا :عقالنیة غیر أفكار
 أو علیها التغلب الصعب ومن طویلة لفترة ترافقه قد التي النفسیة زمةباأل المرتبطة عقالنیة وغیر
  .إزالتها
  :طرقا للتعامل مع األزمات) 3: 2007مؤمن،( وتذكر
  .باألزمة المرتبطة والمشاعر األفكار جمیع عزلحیث یتم : إنكار
  .األزمة حدوث بعد سلبیة أو ایجابیة مشاعر أیة وجود عدم ىعنبم :المشاعر تغییب

 :الفرد یشعر قد هأعال ذكر ما إلى إلضافةبا
 األفراد عند واألفكار والمشاعر التصرفات تغیر سببة باجتماعی صعوبات وشدیدال خوف وال بالغضب

  .اجتماعیة صعوبات یشكل واآلخرین مع عادي بشكل للتعامل الطبیعیة مما یؤثر على القدرة
هي تمنع الفرد من إدراك حقیقة ما یجري وتعیقه  و، بحالة من التخدیر الحسيزمة التفاعل مع األأیبد

 في هذه الهستیریا واضحة وتكون هستیریة مظاهر ت ذاوهيیعقبها حالة عدم التصدیق و ،لفترة قصیرة
الحالة دفاعیة أي أنها تعطي الفرصة للشخص كي یفرغ انفعاالته وكي یستوعب الحدث الكارثي 

  )87: 2002الحجار،(                                               . النفسیة الدفاعیةلیاتهآمستنفرا 
  

  : الجسدیة والنفسیة واالجتماعیةنب لها تأثیرات سلبیة على الجواألزمات واالحروب
 الحروب تؤثر في عدد كبیر من األفراد بفقدانهم أجزاء من جسدهم بسبب إن : التأثیر الجسدي:أوال

وأیضا عدم قدرة الفرد على التكیف مع األحداث فیصاب تعرضهم لالنفجارات ووسائل التعذیب 
  )12: 2006األهرام،        (                           .بأمراض سیكوسوماتیة مثل القرحة المعدیة 

"  هنا یتناول تأثیر فكرة الموت ففي وقت السلم بقول الفرد لنفسه إني سأموت حقا:التأثیر النفسي: ثانیا
واآلن وهذا " ن أثناء الكوارث والحروب فان الفكرة ستتحول إلى إني سأموت حتماولكن لیس اآلن ولك

                                 . الشعور الدائم یترك آثارا سلبیة عدیدة على شخصیة اإلنسان فتنتابه حالة من الخوف واألرق
الجسدیة فإن ذلك  یؤدي إلى التأثیر  یتأثر الفرد من الناحیة النفسیة وماعند:  االجتماعيیرالتأث: ثالثا

على الجوانب االجتماعیة وهنا یحدث للفرد ما یطلق علیه بالشلل االجتماعي وعندها تتأثر القیم 
  )92: 2002السالمة،(                                     . جتمعوالعادات التي یؤمن بها الفرد والم
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 تكــون فــي كثیــر مــن األحیــان أشــد مــن زمــاتلتــي تتركهــا األاآلثــار النفــسیة امــن وجهــة نظــر الباحثــة أن 
 الــدعم النفــسي یقلــل مــن اآلثــار لكــنكــل مــن یــشهد الكارثــة یتــأثر بهــا نفــسیا وه  إنــحیث،اآلثــار العــضویة

 مـــساعدة األفـــراد علـــى فهـــم الحـــدث مـــل علـــى النفـــسي یعالـــدعم،لـــذلك فـــإن النفـــسیة طویلـــة المـــدى للحرب
 مـشاركتهم وجـدانیا وذلـك مـن خـالل التكیف مع هـذه الـضغوط، الیببأسٕالضاغط بشكل أفضل وامدادهم 

 وهـو مـا ، إعادة تنظـیم أفكـارهملى على التنفیس االنفعالي أو بتقدیم المعلومات ومساعدتهم عهمومساعدت
 من اآلثار السلبیة للحرب، وتقلیـل مـا خلفتـه مـن أعـراض نفـسیة سـواء مـن التدریجيیمكنهم من التخفیف 

  .الجسمیة أو الوجدانیة أو ةالناحیة الفكری
 ولكـن ذلـك یعتمـد علـى طـرق تفـسیرنا لهـا، ؛ حـد ذاتهـافـي لیست ضاغطة األحداثوترى الباحثة أن كما 

 علــى التكیــف ضــعیفة یحــدث قــدرة فــإذا كــان األذى والتهدیــد شــدیدا والهــا،ومــدى قــدرتنا علــى التكیــف مع
  .الضغطدرة على التكیف عالیة یقل  وعندما تكون القبیرا،ضغطا ك

 النفــسي أســالیب و طرقــا عالجیــة فعالــة فــي معالجــة هــذه جــي الــسلوكیة فــي المیــدان العالوم العلــقــدمت
 االجتمـاعي، لكـن – النفسیة المنشأ و إعادة تأهیل المصاب علـى المـستوى النفـسي  العضویةتالمتالزما

 المطلوبــة الحتــواء تــأثیر ســائللو اهتمامــا كبیــرا بالرعایــة النفــسیة للنــاس، وال بایوجــدفــي العــالم العربــي ال
  )72: 1994ابراهیم،(                                  .                الكروب والصدمات علیهم

  
  : االتيشملیو المعرفى السلوكى العالج. 1

 یعیش المریض الصدمة من جدید ولكن فى مكان  في هذه الطریقة من العالج: اإلغراق والتعریض
  . اإلغراق عادة عن طریق التخیلویطبق.  الضغوطتحملي یساعده على آمن األمر الذ

 الكارثة في من المریض أن یسرد لنا ما حدث له بیطل   
 نقف معه على المشهد الذي یجب أن نبدأ بهیثنبحث مع المریض المشاهد المؤلمة ح  ،

  . بالمشهد الخفیفومنهم من یبدأ ألقوى بالمشهد امن یبدأحیث أنه من المرضى 
  )212: 2000محمد،                                                                            (

 تعریض ویتم الطریقة فعالة لمعالجة القلق الناجم عن أسباب مختلفة، هذه تعد:  الحساسیةتخفیض
 یمكن و،راقالمریض للمنبه المؤلم ولكن بصورة تدریجیة ولیس دفعة واحده كما هي الحال في اإلغ

  )296: 1999قاسم،(           . یعانون من اضطراب ما بعد الصدمةتطبیق هذه الطریقة على الذین
  
  : الجماعي النفسيالعالج. 2

 الجماعي مع الجنود المقاتلین في فیتنام أعطى نتائج إیجابیة وباألخص في الحاالت العالجتبین أن 
فإن ، مریض أشخاصا آخرین یعانون من المشكلة نفسها الى یرفقد ،التي یفشل فیها العالج الفردي

ًالمقاومة تنخفض لدیة ویصبح أكثر انفتاحا وتعاونا   )97: 2002رضوان،  (                         .ً
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   : العائليالعالج. 3
 االهتمام بدور العائلة فیما یتعلق بمساعدة الناجین من الكوارث زیادة في السنوات األخیرة لوحظ

ً العائلي مفید جدا العالج عتبروی ، بحاجة إلى دعم وتشجیع من جانب األهل والبیئةنوالناجفب، والحرو
 في مشكالتً باضطراب ما بعد الصدمة یعانى غالبا من المصابف تخفیف معاناة المریض ىوقادر عل

     .فونطبیعة العالقة مع أفراد العائلة اللذین یجدون أنفسهم في مأزق بحیث ال یعرفون كیف یتصر
  )76: 2007حنفي،                                                                 (

  
  : اإلسالمي لعالج األزمة النفسیةالتصور

تعتمد الرؤیة اإلسالمیة لألزمة وكیفیة عالجها على خصوصیة المجتمع اإلسالمي في نظرته لإلنسان 
كیفیة التعامل معها انطالقا من اعتقاده بأن كل ما یصیبه وعالقته بخالقه ورؤیته وتقدیره للمصیبة و

  .فهو خیر له 
والمصیبة أمر مكروه یحل باإلنسان  ویؤذیه إما في دینه أو نفسه أو أهله أو ولده أو ماله أو وطنه 

  )9 : 1986المنیجي ، ( .        وهي مالزمة له في كل مكان وزمان وینبغي للعبد أال ینكر وجودها
ًإن أعظم الجزاء مع عظم البالء ، وأن اهللا إذا أحب قوما ابتالهم :(لنبي صلى اهللا علیه وسلمویقول ا

  )رواه الترمذي).(فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط
والمنهج الروحي والسلوكي في اإلسالم منح لإلنسان آلیات وقائیة ومانعة من األزمات النفسیة المدمرة، 

  :اإلسالمي لألزمة یتمثل في الجوانب التالیةویمكن القول أن العالج 
 إیمان المسلم بقضاء لى النظرة اإلسالمیة نحو المصیبة قائمة عنإ : بالقضاء والقدراإلیمان .1

ى مرحلة الیأس من روح اهللا ألنه ال یأس من روح اهللا إلاهللا وقدره خیره وشره وال یصل المسلم 
قدره التمسك بجوانب القوة والنظر للمستقبل وعدم إال مع الكفر ومن جوانب الرضا بقضاء اهللا و

 المؤمن الضعیف وفي كل نى اهللا مإل والندم على ما فات المؤمن القوي خیر وأحب لجزعا
 )3: 1992نیازي،وآخرون،(                                                         . خیر

نواعها أى االعتماد على العبادات بمختلف لإ اإلسالم الفرد المسلم یوجه : بالعباداتالعالج .2
 . والدعاءالة والتسبیح والذكر وجمیع ما شرع اهللا منها كالصستغفارواال

 ما من احد تصیبه(قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم :  واالحتساب واعتقاد الخلفالصبر .3
خیرا منها إال  لي فٕمصیبة فیقول إنا هللا وانا إلیه راجعون اللهم أجرني  في مصیبتي واخل

 )5: 1992نیازي،وآخرون،(                            .) اهللا فیها واخلف له خیرا منهاجارهأ
 رضي اهللا عنه المصاب تبرد مصیبته بالتأسي بأهل مسعود ابن قال : بمصائب اآلخرینالعزاء .4

ن بعده المصائب وقال ابن سیرین رضي اهللا عنه في زاد المعاد ما كان ضحك قط إال كان م
 .بكاء



 
14

 أسالیب العالج توفیر الدعم والتعاطف والمعونة من:  بالتعزیة والمواساة والمساندةالعالج .5
 ما من مؤمن ( في رسول اهللا أسوة حسنة حیث یقوللناللمصاب وأهله من خالل مواساته و

 )   161: 5ابن ماجة،ج  (   .  ) یوم القیامةمةیعزي  أخاه بمصیبة إال كساه اهللا من حلل الكرا
 أن یعبر اإلنسان عن مشاعر الحزن یساعده على تخطي :ت بالتعبیر عن االنفعاالالعالج .6

      . واألسى مع صبره واحتسابهنفعالًاألزمة ولكن في الحدود الشرعیة بعیدا عن رفع الصوت واال
  )10: 1992نیازي،وآخرون،(                  

 فـي اإلنـسان بـین مـة عـالج األزمـن :نیا وثـواب اآلخـرة بالموازنة والمقارنـة بـین متـع الـدالعالج .7
لــذتین ومتعتــین ، لــذة تؤلمــه بمــا أصــیب بــه ولــذة تمتعــه بثــواب اهللا ، فقــد ورد فــي زاد المعــاد مــا 
یــشیر إلــى الموازنــة بــین اللــذتین ، فالمــسلم المعتقــد بثــواب اهللا یــؤثر اآلخــرة علــى األولــى ، ویعلــم 

  .عظم مصیبة في أمر من أمور الدنیاأن مصیبته في عقله وقلبه ودینه أ
  )176: 1990المهدي،(                                                                         

  
  :ًمشكالت المعاقین بدنیا

 نفسه،  یهبه بالمقابل القدرة على معرفة نعم اهللا على العبد أن یهبه الكمال الجسمي والبدني ،وأنمن
 لقدراته یجعله یقیم ذاته تهوضعها الموضع الالئق بها ،حیث أن جهل اإلنسان وعدم معرفوالقدرة على 

ٕ حقها ،واما یقلل من قیمتها ،غیر أنه في كل مجتمع من نتقییمها خاطئا ،فإما أن یعطیها أكثر م
 فئةوهي المجتمعات فئات تتطلب تكفال خاصا بها من أجل تحقیق تكیفها بالبیئة التي تعیش فیها ، 

ال یمكنه ممارسة و الشخص لما یریده عل تمثل اإلعاقة كل شيء یحول دون فحیثعاقة، ذوي اإل
خدمة الذات، األنشطة التعلیمیة، العالقات : حیاته بشكل سوي وخاصة األنشطة الیومیة ومن بینها

  )  3: 1976ة حمز  (                                                                  . جتماعیةاال
) 1994الخطیب والحدیدي،(وتتعدد اإلعاقات فمنها العقلي والجسدي واللغوي والحسي حیث یقسم 

صعوبات التعلم ،اإلعاقة البصریة،اإلعاقة السمعیة،اإلعاقة الجسمیة :اإلعاقات إلى سبع فئات
  .،االضطرابات السلوكیة،االضطرابات الكالمیة واللغویة

لكثیر من المشكالت الصحیة والنفسیة التي تؤثر على شخصیاتهم فتشیر والمعاقون حركیا لدیهم ا
أن المعوقین بإعاقة جسدیة یعانون من الشعور الدائم بالنقص مما یؤدي ) 22: 1997النجار، ( دراسة

  .إلى الضعف العام ونقصان في االتزان االنفعالي
إلى الفرد نفسه وما یعانیه من قصور وتتنوع المشكالت التي تعاني منها الفئات الخاصة فبعضها یرجع 

أو عجز وبعضها یرجع للضغوط والظروف االجتماعیة السیئة ونظرة المجتمع مما یعوق تكیفهم ویقف 
  )   882: 2007الحلو، نتیل،(                               .دون إسهامهم االیجابي في الحیاة العامة
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  :ًمكن استعراض أهم المشكالت التي یعاني منها المعاقین بدنیا ومنهای  هناومن
" جمـال الجـسم"  وذلـك بـسبب تركیـز مجتمعاتنـا علـى ة البدنیإلعاقةعدم القدرة على التكیف مع ا .1

 .أكثر من التعامل مع هذه اإلعاقة
یلي یراعــي فیــه بعــض  مــن خــالل برنــامج تــأهلمعــاقیننقــص البــرامج التدریبیــة التأهیلیــة لهــؤالء ا .2

 .الجوانب االجتماعیة والنفسیة وتوفیر خدمات لهؤالء المعاقین
 تمالتعامــل مــع الــشخص المعــاق بــدنیا علــى أنــه شــخص طبیعــي، بــالرغم مــن أن الحقیقــة التــي یــ .3

عــن غیــره مــن " متمــایز" كــشخص ًبــدنیاالتوصــل إلیهــا أنــه یجــب التعامــل مــع الــشخص المعــاق 
 .األشخاص

 مــن ًلمــا یحــدثأ األطــراف أو توقعــه حــدأفقــد لتــي یعــاني منهــا المعــاق بــدنیا كاالــضغوط النفــسیة  .4
  )137: 2002القریطي،(            . لهرینعدم استخدام العضو المفقود أو بسبب نظرة اآلخ

 انتشارهم نسبة ولكن المبتورین األفراد وجود من  تعانيالمجتمعات جمیعأن Tierney,2006) ( ویقول
 العوامل في بخصوصیة  یتمیزالفلسطیني المجتمع وترى الباحثة أن آخر إلي مجتمع من تختلف
 في الشریحة هذه ظهور إلي ساعد الصراع فهذا الصهیوني العدو مع الصراع  بسببذلك للبتر المؤدیة
 إبراز في اإلعالم وسائل وساعدت للمنازل، والتدمیر والهجمات االغتیاالت بسبب  الفلسطینيالمجتمع

   .الفئة هذه
 النفسیة  االضطراباتومنها عامة والمجتمع األفراد علي تأثیرات یترك البتر أن علیه المتعارف ومن

 من للتخفیف االضطرابات هذه من للحد التدخل من بد ال،و االجتماعیة والتغیرات الصحیة والمشاكل
 األفراد هؤالء ومساعدة فئةال هذه تواجه التي العقبات من والحد البتر علي  المترتبةالسلبیة اآلثار وطأة
 .فیه تعویض ال الفقدان هذا یعتبر حیث الجدید الجسد وضع مع للتكیف ات آلیخلق إلي
  

  :البتر تعریف
 أو األمراض أو اإلصابات بسبب الجسم  أطرافأحد فقد عن ناتجة مكتسبة حالة  هوRains عرفه

 (Rains,  1995: 41)                .خلقیة  ألسباباألطراف أحد غیاب أو الحروب، أو الجراحة
 من مرحلة أي في للفرد تحدث الجسمي العجز من حالة بأنه)  52: 1997الهادي، وعبد علي (عرفهو

 العضو أداءن لتحسی أو حیاته، إلنقاذ جسمه أجزاء من جزء استئصال عن عبارة وهو عمره، مراحل
  .بوظیفته القیام من اإلصابة تمنعه الذي

 حتى أو أكثر أو أطرافه أحد فقد الذي الشخص ذلك هو) 1995توفیق ، ( حسباألطراف مبتوروو
 في والنفسي االجتماعي توافقه ثم ومن االجتماعیة ألدواره هئأدا على أثرت حركیة إعاقة عنه ونتج كلها

 في توافقه بعض أو كل الستعادة ونفسیا واجتماعیا مهنیا تأهیله یتطلب مما والمجتمع والعمل األسرة
  . مجتمعال
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  :البتر أسبابأنواع و
   :ةالسفلی األطرافبتر : ًأوال

 .ًویكون البتر ألحد الطرفین أو أجزاء منهما أو للطرفین معا
 : یليفیماأسباب البتر Tierney,2006: 47)  (یجملو

 مرض :منها جزء أو السفلیة األطراف إلحدى بتر عنها ینتج التي األمراض ومن: ضاألمرا .1
 . الجلطات-العظام التهابات -الدمویة وعیةاأل أمراض - السكر

 جسم على تؤثر مختلفة أسلحة استخدام بسبب البتر نسبة فیها تزداد: والحوادث الحروب .2
 .اإلصابات من العدید عنها وینتج اإلنسان

  .الجراحة .3
 

  :العلویة األطراف بتر :ثانیا
 .ًویكون البتر ألحد الطرفین أو للطرفین معا

 : یليفیما أسباب البتر (Elsevier, 1991: 43)  ویجمل
  .الحروب أو الحروق أو الحوادث مثل :لإلصابة التعرض .1
  .معروفة غیر أسباب أو وراثیة أسباب معظمها یكون :الخلقیة التشوهات .2
  : فيوتتمثل بیئیة أسباب .3

 ألشعة األم تعرض مثل )x(  
 الحمل فترة أثناء األلمانیة الحصبة بمرض األم إصابة. 
 التدخین أو لمخدراتل األم تعاطي. 
 المهدئات أو األدویة بعض تناول. 

  
  :الشبح طرفال

  تشبهأنها وقالوا مفصلة بصورة )1990( في عامالنفسي للطب الكندیة المجلة في الباحثون وصفها
 الذي الشخص شعور یشبه وهذا،ًحدیثا مات قد علیه عزیز شخص صوت سمع بأنه ما شخص تصور

  .ًموجودا زال ما لجزءا هذا بأن ًحدیثا قدمه فقد
 زال ما العصبي التركیب بأن الدماغ إحساس إلى تعود الشبح  ظاهرة(Kristin, 2002: 33) ویفسر
 توجد ال وألنه  موجود،وكأنه المبتور الطرف إلى إشارات الدماغ فیرسل البتر، قبل كان كما یعمل
 هذا إلى العصبیة إشاراته ال إرسمن یكثف الدماغ فإن بتر، الذي الطرف من راجعة أحاسیس تغذیة
 عن الناتج األلم العلماء  ویصفالشبح ألم أو الشبح ظاهرة عنه ینتج لإلشارات التكثیف وهذا الجزء،
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 إلى ًوخفیفا ًمتقطعا كونه من یتفاوت أن وخزي،ویمكن أو تشنجي أو حارق ألم بأنه الشبح طرف
  . وعنیف مستمر

  
  :الشبح طرفال ظاهرة
 ًموجودا زال ما المبتور الطرف أنبمعنى  الشبح طرف وأحاسیس آالم من افو األطرمبتور یعاني

 ًأحیانا ولكنه قصیر بوقت البتر بعد آالم من یرافقها وما األحاسیس هذه تبدأ،وًأیضا وشكله بحجمه
 الظاهرة هذه تزول ما ًغالبا،لسنوات تمتد قد فترة إلى الفرد ویالزم سنین أو أشهر أو أسابیع بعد یظهر

 (Jerffy,  2002: 47)  .باالكتئا دات ومضاالتشنج بمضادات تعالج قد أو الوقت مرور مع
 حتى الحدث بعد مباشرة النفسي والعالج التدخل إلى بحاجة المبتورة األطراف ذوي أن الباحثة وترى

  .باألدویة العالج إلى باإلضافة  تخطي الصدمةعلى مساعدتهم تمت
  

 :خبرة البتر والنجاة من الموت
 واألفكـارة نفعالیـاال الجوانـب علـى ریتـأث ٕوالـي ،عامـة إنـسانیة مأسـاة  إلـىأدت غـزة علـى الحـرب إن

وخبـرة البتـر مـن الخبـرات الـصعبة  خاصـة بـصورة  األشـخاص الـذین تعرضـوا لمخاطرهـالـدى والـسلوكیات
ى  عــدد كبیــر مــن االضــطرابات أو األمــراض النفــسیة التــي یمكــن أن تظهــر علــهنــاكوالحــادة حیــث إن 

ـــــشدیدةا  لمثـــــل هـــــذه  نتیجـــــة التعـــــرضنـــــساناإل ـــــصدمات والـــــضغوط ال  هـــــذه ً بعـــــضا مـــــن یلـــــيوفیمـــــا ،ل
  :االضطرابات

  
  : الحاد للكربالتفاعل

ُ االضــطرابات النفـسیة التــي یمكـن أن یــصاب بهـا اإلنــسان هـو اضــطراب یعـرف باســم التفاعـل الحــاد أحـد
جـة كبیــرة مــن الـشدة یحــدث للــشخص، اضـطراب عــابر علــى در( ویعــرف فــي الطـب النفــسي بأنــه رب،للكـ

ُومسبب الكـرب قـد یكـون تعـرض الـشخص نفـسه أو أحـد أعـضاء ). ویتالشى عادة خالل ساعات أو أیام
 المــوت، مــثال وفیـــات متعــددة أو حریــق فـــي وأســرته أو جیرانــه المقـــربین أو منزلــه للخطــر أو اإلصـــابة أ

  )143: 1995الدسوقي،    (                                                              .المنزل
 

   :اضطراب ما بعد الصدمة
 نــوع آخــر مــن االضــطرابات التــي تــم اكتــشافها مــع الحــروب العالمیــة، وتحــدث فقــط نتیجــة مواجهــة وهــو

الكــوارث، ویختلــف اضــطراب مــا بعــد الــصدمة عــن التفاعــل الحــاد للكــرب فــي أنــه یحــدث متــأخرا بعــض 
 أعــراض یئــة هــي الــذاكرة الــصدمیة، وهــذا یــنعكس علــى هراب فــي هــذا االضــطالــشيء، والــسمة األساســیة

 .نفسیة محددة
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  : التاليوحدث، )كارثة(تعرض الشخص لحادث صدمي 
  مر الشخص بخبرة أو شاهد أو واجه حدثا أو أحداثا تـضمنت موتـا أو تهدیـدا بـالموت أو إصـابة

 .بالغة أو تهدیدا شدیدا لسالمة الشخص أو اآلخرین
 8: 2007مؤمن،حشاد،(          .لشخص بخوف شدید مع إحساس بالعجز والرعبر اوشع(  

  
  :التالیةتتم إعادة معایشة الحدث الصدمي بطریقة أو بأخرى من الطرق 

  .تذكر الحدث بشكل متكرر ومقتحم وضاغط وذلك یتضمن صورا ذهنیة أو أفكارا أو مدركات .1
  .استعادة الحدث بشكل متكرر وضاغط في األحالم .2
  .عائد) القصف مثال( الحدث الصدمي كأنتصرف أو الشعور وال .3
 بعــض جوانــب هانــضغاط نفــسي شــدید عنــد التعــرض لمثیــرات داخلیــة أو خارجیــة ترمــز إلــى أو تــشب .4

  .الحدث الصدمي
 )32: 1991النابلسي،(          .استجابات فسیولوجیة تحدث عند التعرض للمثیرات سابقة الذكر .5

 بالحدثةات مرتبطالتفادي المستمر ألي مثیر . 
 التـوتر الـشدیدة فــي ةوتحـدث هـذه األعـراض كاسـتمرار لحالـ: أعـراض زیـادة االسـتثارة بـشكل دائـم 

أمــا إذا كانــت أقــل مــن شــهر (األعــراض مــستمرة لمــدة شــهر علــى األقــل ) أثنــاء التعــرض للخطــر
 ). الكرب الحادبفیطلق علیها اضطرا

 ؤدي إلى تدهور فـي األنـشطة االجتماعیـة أو یسبب هذا االضطراب انضغاطا نفسیا واضحا أو ی
 )91: 2008عبید،(                                       . هامةىالوظیفیة أو جوانب أخر

 هذا االضطراب عن التفاعـل الحـاد للكـرب فـي كونـه ال یـشترط أن تكـون بدایـة أعراضـه ویختلف ُ
ذه الحالـة بعـد الـصدمة بـأعراض بـسیطة  هـوتبـدأ مرتبطة ارتباطا زمنیا مباشرا بالحـادث المأسـاوي

، واضــطراب مــا بعــد ) ســتة أشــهرتجــاوز مــا تدراولكنهــا نــا(قــد تتــراوح بــین بــضعة أســابیع وشــهور 
 )77: 1984عوض، (       .الصدمة قد یظهر على السطح بعد شهور أو أعوام من الحدث

  
  : المؤثرة في ظهور اضطراب ما بعد الصدمةالعوامل
 ل نفـــسیة ســـابقة مثـــطراباتُوجـــد أن األشـــخاص المـــصابین باضـــ: الـــشخصالعوامـــل المتعلقـــة ب .1

االكتئاب یـصبحون أكثـر عرضـة لإلصـابة بهـذا االضـطراب، أمـا بالنـسبة لجـنس المـصاب فقـد 
  .أكدت بعض األبحاث أن النساء أكثر تعرضا من الرجال

را وجــد أن شــدة الحــدث ومــدى قربــه أو بعــده عــن الــشخص یلعــب دو: عوامــل متعلقــة بالحــدث .2
الــصدمات المتكــررة مهمــا ضــعفت شــدتها فإنهــا تــدفع الــشخص نحــو ومهمــا فــي تحدیــد توابعــه، 

 . الذي ال یستطیع معه أن یتكیف مع أي أحداث مؤلمة جدیدةحدالحافة أو إلى ال
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المتاحة للشخص والوقوف بجانب المصاب وتفهم حالتـه، فهـذه المـساندة : المساندة االجتماعیة .3
  )102: 1991النابلسي،(    .دمات وتساعد على مواجهة آثارهاتمتص جزءا هاما من الص

  
  : االكتئاب

ــــار النفــــسیة للحــــروب واألمــــن ، وال بــــد مــــن وجــــود خمــــسة مــــن "االكتئــــاب" اإلصــــابة بمــــرض زمــــات اآلث
  : حتى یتم التشخیصعین عن أسبوقلاألعراض اآلتیة في مدة ال ت

  یالحظ اآلخرون أنه یبدو باكیااكتئاب وشعور بالحزن أغلب الیوم وكل یوم تقریبا، أو.  
 ضعف التركیز واالهتمام.  
  الیومیةاألنشطةنقص االهتمامات، وفقد االستمتاع بأغلب .  
 فقد أو زیادة في الوزن أو تغیر الشهیة بالزیادة أو النقصان.  
 145: 1995الدسوقي،(                                . مأرق أو زیادة النوم تقریبا كل یو(  

  
  : أن من األعراض)54: 2001الشربیني،(ف ویضی
 یالحظ اآلخرون عدم االستقرار والحركة أو التبلد ونقص النشاط كل یوم تقریبا. 
 اإلجهاد وفقد الطاقة والشعور بالتعب الشدید حتى بعد أقل مجهود كل یوم تقریبا. 
  كل یوم تقریباانخفاض احترام الذات والثقة بالنفس، واإلحساس بالذنب الزائد وغیر المناسب. 
 نقص القدرة على التفكیر أو التركیز أو أخذ القرار. 
  أو تكرار فكرة االنتحار) تولیس الخوف من المو(تكرار فكرة الموت . 

 الــضاغطة هــي عبــارة عــن تغیــرات تطــرأ علــى حیــاة الفــرد ســواء مرغوبــة أو غیــر مرغوبــة أي واألحــداث
 اكا تتطلب عملیة إعادة تكیـف أو محاولـة تـأقلم ولـیس هنـ أنهاألحداث أو سلبیة والذي یمیز هذه ةایجابی

 التغیــرات وتعتبــر هــذه التغیــرات مــصدرا للــضغوط النفــسیة التــي یتعــرض لهــذهأحــد معــصوم مــن التعــرض 
  )102 :2003الرویشدي،                      (.لها جمیع اإلفراد بدرجات متفاوتة في فترات حیاتهم

  
  :الصادمة الخبرات تجربة
 من عالي مستوى تولد الصادمة التجربة بأن الفلسطینیة االنتفاضة تجارب عن دراساته في قوته أشار

 واإلبداع الذكاء على تؤثر ال ولكنها الذات، إلى النظرة وتدني الخطرة المواقف إلى والمیل العصابیة
 بسؤال والحرب الصادمة التجارب تأثیر یم بمفاهیتعلق إطار صیاغة إلى  وأشاركما،  المصدومین لدى
 .تنتهي صادمة كتجربة الحرب تجربة أن حین  فيالمرضیة واألعراض المعاناة تبقى لماذا وهو
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 : الفرد لدى الصادمة التجربة لحدوث عوامل ثالثة الباحثون ویحدد
 .السلبیة بالغة تجربة تمثل ) الكارثة – الحرب(  الحدث .1
 .حدث بما التحكم على القدرة عدم .2
   :Qouta,2000)  23  (                                                 .الحدث فجائیة .3

  
 لتجربة المصاب استجابة على تؤثر عوامل خمسة حددوا الباحثین أن) 10: 2000 عثمان،(ویقول 
  :وهي الصادمة الحرب
  .البیولوجیة العوامل .1
 .الحرب وقت في للفرد والمعرفي واالجتماعي االنفعالي المستوى تطور أي التطوري المستوى .2
 .الصدمة من المتولد الضغط شدة .3
 . االجتماعي السیاق .4
 .للصدمة السابقة الحیاة ضغوط .5

  
  :األفراد على البتر تأثیرات

 فتتأثر عامة، المجتمع وعلى خاصة، المبتور على وجسدیة واجتماعیة نفسیة ًآثارا تترك البتر عملیة إن
 :ومنها للفرد الحیاتیة الجوانب جمیع

  
  :الوجدانیة ناحیةال

 . الصدمة بعد ما كرب اضطراب  ظهور- بالظلم  الشعور-  والعزلة  الشعور بالوحدة-  األمان عدم
  

  :الجسمیة الناحیة
  .السیكوسوماتیة  األمراض- المناعة  ضعف-  الجلدیة االلتهابات

 
  : الروحانیة الناحیة
  .باهللا اإلیمان  ازدیاد-  الدین ليإ  اللجوء-األمل فقدان

 
  :المعرفیة الناحیة
 على االعتماد -ًعمقا أكثر وتصبح) الدینیة المفاهیم في تغیر (- بالوقت اإلحساس  فقدان-  السلبیة

  .اآلخرین
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  : السلوكیة الناحیة
 المجموعات على  اإلسقاط- المفرطة  الحساسیة-  واالنسحاب ة العزل-   الفردیة الجماعات  إلىالمیل

  .الثانیة الدرجة من مواطن أنه اإلحساس-  االجتماعیة العالقات  قلة-   الفرعیة
 (Arcel & etal, 1988:170) 

  تنـتجالتـي اآلثـار عـن خطـورة تقـل ال الفـرد علـي ًآثـارا تتـرك  كخبرة صادمةالبتر تجربة أن الباحثة وتري
  النفـسیةالفـرد صـحة علـى تـؤثر عـصبیة أو نفـسیة اضـطرابات عنهـا ینـتج وقـد أخـرى صـدمة أي عـن
 ًسـلبا یـؤثر مما  والمعرفیةوالروحانیة والوجدانیة السلوكیة النواحي في تغیرات ًأیضا عنها ویطرأ قلیة،والع
  .المبتورین األفراد حیاة علي

  
  :البتر عن الناتجة الفعل  ردودمراحل

  :التالیة األفعال ردود یظهرون المؤلمة التجربة هذه یواجهون الذین فاألشخاص
  

 :مرحلة اإلنكار
 والرفض اإلنكار هو األشخاص هؤالء لدى الفعل رد یكون ما ًغالبا (Kohut, 1985: 24  )یقول 

 قد بأنه المعالج كالطبیب المبتور بالشخص عالقة له لیس طرف من إخباره نتیجة وذلك حدث، لما
 ال نهائي البتر وضع أن إلدراكه الحالي جسمه لواقع ًرافضا المبتور ویكون أطرافه، أحد لبتر تعرض

 الذین األفراد بعضو،  المؤلمة والحقیقة للواقع المبتور اإلنسان فهم نتیجة اإلنكار وینتج فیه، ودةع
 عن شدیدة بواقعیة الفرد ویتكلم وأخرى، فترة بین اإلنكار حالة معهم تستمر الجدید وضعهم یقبلون
 .لیهع تأثیرها ومدى إعاقته شدة ینكر حتى أو الواقع من یهرب حتى الجدید جسده وضع

  
  :الغضب مرحلة

 الحیاة، في خططه الضطراب ًنظرا هغضبإلى أن مبتور األطراف یزداد )11: 2000عثمان،( یشیرو
 صعب الفرد یكون و سوي، جسد ظل في بحیاتهم یتمتعون الذین األفراد نحو الكراهیة توجیه لدرجة

 مشاعره عن یعبر بذلك ألنه ه،مع تتعامل التي الطبیة واألطقم للعائلة المشاكل خلق إلي ویمیل السلوك
  .الصناعیة األطراف تقبل صعوبة في متمثلة به تحیط التي البیئة تجاه مقاومته وتكون السلبیة

 للطرف برفضهم ذلك عن عبروا آلخرینا نم مرفوضین أنهم شعروا إذا المبتورین بعض  أن
 أن  اعتقدواإذا سیئة مشاعر ًحیاناأ لدیهم یتولد بالمبتورین المحیطین األفراد أن الحظ ولسوء الصناعي،

 .بالغضب  المبتورإحساس من یزید وهذا علیهم، شخصي هجوم بمثابة المبتور یظهره الذي الغضب
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  :المساومة مرحلة
 في أطول فترة یمكث أن في ورغبة العادي الحیاة روتین إلي العودة تأجیل في رغبة المبتور لدى یتولد

 من المفقود الجزء یعود لو یتمنى باألخص أو الشفاء في ملحة رغبة رالمبتو الفرد ویظهر، المستشفي
 .السواء إلى جسده رجوع مقابل ثمن من یدفعه ما قیمة ارتفع أو عظم مهما جسمه،

  
  :االكتئاب مرحلة

 حالة وتحل یتغیر، أن یمكن ال الذي والواقع إعاقته إنكار عدم إلي یدفعه الجدید بواقعه المبتور اعتراف
 .واإلحباط الغضب مشاعر محل اباالكتئ

  
  :التقبل مرحلة
 الجدید الواقع وقبول التكیف آلیات استخدام على قدرة المبتور لدى یصبح عندما المرحلة هذه تتحقق

                                           (Arcel & etal, 1988 :176)  .رفض أو غضب دون
 المراحل هذه مكونات یمیز ما هناك فإن الصدمة تتلو التي المراحل عمومیة من بالرغم الباحثة ترى
 عنها البتر عملیة عن تنتج التي الصدمة في یختلف المراحل هذه فمكونات  األطرافمبتور الفرد لدى
 بعد المبتور الشخص بها یمر التي المراحل هذه كذلكه ، وغیر أخرى ألسباب تكون التي الصدمات في

 عامل الجسدي الفقدان ألن لدیه، تبقى مكونات هي للتقبل، یصل أن إلى راإلنكاً مبتدئا ب الصدمة
ل الوصو حتى لدیه والتأقلم التكیف وسائل یستخدم أن المبتور یستطیع أن إلى المراحل لهذه  مساعد
  .الجدید الوضع مع والتأقلم التعایش مرحلة

  
 :ارثوالكو الحروب أهوال من الناجین مع المتواجدة المركزیة الخبرات
  :)الموت یقین (الموت فكرة طغیان

 الفكرة وهذه ، إزالتهایمكن ال التي الموت فكرة عن الناجي عقل یقتحم ٍطاغ تصور عن عبارة وهو
 من التصور هذا ًأیضا ویتكون،مزعجة كوابیس صورة على والنوم الیقظة أثناء الناجین خیال في تتمثل
 لهذه الدقیقة التفاصیل عن والتصورات الفرد، بها مر التي الصادمة الخبرات لكل متصاعد تكثیف

 األجسام رائحة أو ،االستغاثة أصوات أو ، انفجارصوت أو األشالء، ورؤیة تخیل :مثل الصدمة
  . أصیب أو أطرافه أحد بتر الذي الناجي لدىأكثر شدة  الموت یقین یكون ما ًوغالبا المحروقة

  )88 :2009القاضي،(                                                                         
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  :الذنب بعقدة الشعور
 یسأل ما ًوغالبا نجوت؟ وأنا اآلخرون قتل لماذا سؤال، هیئة على الضحایا لدى الشعور هذا یظهر
 لتصرفات طبقا ًأیضا الذنب عقدة تفسر وقد اهللا؟ یختارني لم لماذا أنا؟ لماذا :التالیة األسئلة نفسه

 إنقاذ إمكاني في كان هل الكفایة؟ فیه بما بواجبي وقمت  تصرفت  هل،الصدمة أثناء للضحیة واقعیة
 وقد هم،ءأبنا فقدوا إذا باآلباء یتعلق حین ًومؤلما ًعنیفا الذنب بعقدة الشعور یكون وقد آخرین؟ أشخاص

 إلى فترة بعدیمیلون  الضحایا بعض أن وجد حیث ألنفسهم، الضحایا تقییم نتیجة الذنب عقدة تنشأ
 الختاروا أوالدهم، وحیاة حیاتهم بین خیار لدیهم كان لو بأنه قناعة إلى توصلوا حیث سلوكهم تقییم

  )4 :2000،عثمان .                                            (أوالدهم واستثناء بحیاتهم التضحیة
  
 :قسمین إلى الذنب  عقدةقسمتو

 :طةالنش الذنب عقدة: أوال
 على الضحیة یساعد النوع وهذا ذاته، تقییم ٕواعادة نفسه، لفحص الضحیة النشطة الذنب عقدة تثیر

 .المسؤولیة تحمل عن ناتج توتر حالة إلى الذنب عقدة تحویل
  

 :الساكنة الذنب عقدة ً:ثانیا
  . وطأة أخف مرحلة إلى االنتقال على تساعده ال بحیث الصادمة تجربته رهینة الضحیة تجعل

  )    85: 2009القاضي،(                                                                         
 :الذات لوم

 : شكلین الذات لوم مفهوم یأخذ
 التكیف، على الضحیة یساعد وهو معین، سلوك من النابع الذات لوم وهو: سلوكي ذات لوم 

 .للصدمة صحي مسار إلى یؤدي ما ًوغالبا
 شخصیته، لمكونات الشخص وعي من النابع اللوم وهو: شخصیة لصفات الراجع الذات لوم 

       .النفسي االكتئاب من حالة الي یؤدي ما ًوغالبا التكیف، على  الضحیةیساعد ال النمط وهذا
  )7: 2000 عثمان،(

  
  :المشاعر تخدر
 نوبات من تحمیه أنها كما بها، مر التي الصدمة من الضحیة تحمي دفاعیة مناورة عن عبارة وهو

  . له تعرض الذي باأللم اإلحساس من الضحیة یقي المشاعر تخدر فإن ذلك على وعالوة ، الغضب
 البعض یعتقد وهنا الشدید، الذهول بتجربة یمرون الناجین أن المدمرة واألحداث الصدمات بعد ویالحظ

 إنسان الضحیة بأن اآلخرین خدعی الذهول وهذا ،بأعصابه متحكم وأنه بهدوء یتصرف الضحیة أن
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 یستخدمها التي الدفاع آلیات فإن القصیر المدى على،والعاصفة یسبق الذي الهدوء هذا ولكن هادئ
 للضحیة تسمح ألنها ضروریة اآللیات هذه وطبیعیة، ضروریة تعتبر وانعزال ٕوانكار كبت من الضحیة
  )86: 2009القاضي،                         (                         النفسیة اآلالم على بالتغلب

  
  :الضحیة داخل الصراع تصاعد

 تجاه الضحیة یبدیه الذي الشك محتواه ویكون الضحیة داخل یتولد الذي للصراع تصاعد وهو
 المساعدة بأن الثقة عدم من ًغالبا الصراع عنصر ویتكون اآلخرین، قبل من له قدمت التي المساعدة

  : یلي ما ذلك عن وینتج حقیقیة غیر نتكا له قدمت التي
 اآلخرین أفعال ردود تجاه حساسون الضحایا یصبح .  
 الضحیة وعي یسمى ما إلي الصراع تصاعد یؤدي قد 
      .بالعظمة والشعور الهذیان مرحلة إلى یصل وقد جهة من ًومستفزا ًحساسا الوعي هذا یصبح حیث

  )  9: 2000 عثمان،(                                                                                             
  

 :المعنى عن البحث
 والحاجة الضرورة توفر بدون حلت التي الكارثة أو الضغط أو الصدمة الفرد یستوعب أن یمكن ال

 إلى حتاجی نه فإ لذا، الصدمة بعد حیاته معنى وعن الضحیة، بها مر التي للتجربة معنى عن للبحث
 على التغلب وبالتالي الصدمة هذه تفسیر على تساعده لكي الصادمة تجربته صیاغة إعادة عملیة
 : واالستیعاب الفهم على الضحیة تساعد التي لألسئلة مستویات عدة توجد الهدف هذا ولتحقیق آثارها،
 الشعور هذا ما ؟ منها نجوت لماذا ؟ منها نجوت كیف ؟ الكارثة هذه أو الصدمة هذه حدثت لماذا
 )87:  2009القاضي،(                    المستقبل؟ في حیاتي تكون أن یمكن كیف یتملكني؟ الذي

 
 :األطراف مبتوري مشكالت

 حركي بعضهاو نفسي بعضها متنوعة إشكالیة  بمظاهراإلنسان جسم من جزء بتر عملیة ترتبط
  وأیضاعمله كسب على الشخص وقدرة صادیةاالقت أو االجتماعیة بالنواحي  متعلقاآلخر والبعض

 ، البتر حدوث أو الجزء بتر بعد التأهیل عملیات في وبخاصة التعویضیة لألجهزة استخدامه على
  : المشكالت هذه أهم بإیجاز )95: 2009القاضي،(تناولت 
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 :النفسیة المشكالت
 حوله من مع توافقه وعلى علیه ؤثرت التي السلبیة النفسیة المشاعر من الكثیر بالبتر المصاب ینتاب
 : یليما النفسیة المظاهر أهم ومن

 .الجدید لواقعه ومقاومته الجدیدة لذاته بالبتر المصاب قبول رفض .1
 كما أو المحیطین فیها یراه كما أو هو یراها كما سواء لذاته قیمته وانتقاص بالنقص الشعور .2

 . یراها أن یتمنى
 البعض العتقاد بالذنب كالشعور األحیان بعض في البتر لحدوث كنتیجة جدیدة مشاعر ظهور .3

 الفرد ارتكبه لخطأ انتقام ذلك بأن
  

  :في دراستها إلى المشكالت النفسیة التالیة) 2006حسن،(وتضیف 
 .الغیر على االعتماد لسلوك للنكوص بالبتر المصاب جانب من میال هناك یكون .1
 المؤلم الواقع من للهروب میكانزمات داماستخ األحیان من كثیر في بالبتر المصاب یحاول .2

 أو المبتور الطرف شبح ظاهره في فیبدو واإلنكار واإلسقاط كالتعویض وتوتراته قلقه یثیر الذي
 . المبتور الطرف وجود توهم

 األشخاص وبین بینه فرق وجود ینكر عندما المشكالت بعض لنفسه بالبتر المصاب یخلق قد .3
 . له تقدم مساعدة كل سیرفض لةالحا هذه في أنه إذ اآلخرین

  
 : التعویضیة األجهزة استخدام ومشكالت الجسمیة المشكالت

 له تؤدیها التي الوظائف خالل من  یحصلالفردأن ) 3: 2009مزلوق ،وآخرون ،(وتفید دراسة 
 أو باألشیاء كاإلمساك لإلنسان وظائف األعضاء هذه تؤدي كما معین إشباع على وأطرافه أعضاؤه

 ممارسة یستطیع أعضاؤه بكامل اإلنسان أن كما بالرضا شعورا علیه یضفي مما النقل وسهولة ةالحرك
 بالبتر المصاب اإلنسان أن إال، وغیرها بالرحالتم والقیا والهوایات الریاضة ومزاولة البدني النشاط
 على لالحصو یستطیع وال العضو هذا وظائف من وظیفة یفقد فانه عضو من أكثر أو أعضاؤه ألحد

 : التالیة الحلول أحد أمامه یجد فانه الواجبات هذه أداء یستطیع ال وبالتالي إشباع
 .العمل أو بالنشاط القیام یتجنب أن .1
 بدنیة طاقة بأقصى لدیه المتبقیة األطراف استغالل طریق عن المبتور العضو یعوض أن .2

 .ممكنة
 أن ویحتمل،المبتور الطرف محل یحل الذي الصناعي الطرف من باالستفادة الوظیفة یؤدي .3

 الموقف على ذلك ویتوقف متفاوتة فترات في البدیلة الثالثة الحلول بالبتر المصاب یستخدم
 .یواجهه الذي
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 : االجتماعیة المشكالت
 لدوره أدائه خالل وخارجها األسرة داخل بمحیطه الفرد عالقات فیها تضطرب التي المواقف وهي

 ویمكن فرد لكل الخاصة االجتماعیة البیئة مع التكیف سوء مشكالتب نسمیه أن یمكن أو االجتماعي
 : في نوجزها أن

 نفس في أسرته إعاقة هي فرد أي إعاقة أن علیه المتفق من أصبح لقد : األسریة المشكالت .1
 لقاعدة یخضع اجتماعي بناء ألسرة ااعتبرت أن منذ ونوعها اإلعاقة درجة كانت مهما الوقت
 والتكامل بالتساند تتمیز التي االیجابیة األسریة للعالقات األمثل ىالمستوو وه التوازن

 االضطراب من یسیر غیر بقدر عالقاتها یحیط وأن البد أسرته في المعوق ووضع،واالستمرار
 دون تحول إعاقته انت كطالما أنثى أو كان ذكرا زوجة أو كان زوجا كبیرا أو كان صغیرا
 بالضرورة یشكل دوره ألداء المعوق وافتقار األسرة داخل كامال االجتماعي دوره أداء في كفایته
 . األداء هذا عن لعجزه السلبیة األفعال ردود عن فضال اآلخرین أدوار على عبئا

  )112: 1988عمر،                                                    (
 سواء الفراغ بوقت الستمتاعا على المعوق قدرة على اإلعاقة تؤثر : الترویحیة المشكالت .2

 أنواع من نوع ألي المعوق فممارسة الجماعي الترویحي بالنشاط أو الذاتي الترویحي بالنشاط
 أساسا معدة العامة الترویح أجهزة أن كما عنده تتوافر ال قد خاصة طاقات یتطلب النشاط

 الحدائق أو حالتروی أماكن ارتیاد عند المعوق تصادف التي العقبات عن فضال لألصحاء
 .ذلك شابه وما واألندیة العامة

 في خاصة للفرد أساسیة حاجة الصداقة جماعات  تمثل:االجتماعیة العالقات مشكالت .3
 وبالقدر السلیم االجتماعي النمو على المباشرة الصحبة عالقات وأثر العمر من األولى المراحل

 والشعور النمو فیها عضو لكل یتحقق الذي بالقدر الجماعة أعضاء سمات فیه تتجانس الذي
 یؤدي لهم بكفایته هؤالء شعور وعدم زمالئه مع بالمساواة المعوق شعور یقوم ثم ومن بالسعادة

   .الجماعات هذه من وینسحب نفسه على المعوق  لینطويسلبیة اتجاهات إلى
 )97: 2009القاضي،                     (         

 یتناسب ما إلى دوره تغییر إلى أو لعمله المعوق ترك إلى اقةاإلع تؤدي قد : العمل شكالتم .4
 وزمالؤه برؤسائه عالقاته في اإلعاقة على تترتب التي المشكالت عن فضال الجدید وضعه مع
 تولي إلى طریق بل مرتفع أجر الزائد واإلنتاج بأجر إنتاج فالعمل وسالمته أمنة مشكالت أو

 أثر كان ثم ومن العمل طریق عن مرموقة اجتماعیة مكانه وكسب العمل في رئیسیة مناصب
 .معا والمكانة الدخل على مزدوجا أثرا اإلعاقة
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 االقتصادیة المشكالت من كثیر في البتر طریق عن اإلعاقة تتسبب : االقتصادیة المشكالت .5
 هذه أهم إیجاز ن للباحثةویمك ولمجتمعه ألسرته وبالنسبة بالبتر المصاب للشخص بالنسبة
 : یلي ماك وما أكدتها عینة الدراسة) 134: 2001الرویشدي،( حسب ما ذكرها التالمشك
 مصدر وأسرته هو یفقد وبالتالي لألسرة الوحید العائل هو بالبتر المصاب یكون قد 

 .رزقه
 لدفع سواء طائلة أمواال األمر لزم إذا الجراحات ٕواجراء نفسها العالج عملیة تتطلب 

 .الدواء ثمن أو األطباء أجور أو یاتالمستشف في اإلقامة تكالیف
 تعطله إلى العالج لتلقي طویلة لفترة المستشفى في بالبتر المصاب إقامة تسبب 

 .األسرة میزانیة یرهق وبالتالي العمل عن إجباریا
 یترتب وما بالبتر اإلصابة نفقات لمواجهةاالستدانة  إلى باألسرة الموقف هذا یؤدي قد 

 .طویلة لفترة العمل عن تعطل مشكالت كم علیه
 كان التي بالطریقة إلصابته السابق لعمله الفرد أداء دون بالبتر اإلصابة تحول قد 

 لعمل تأهیله یتطلب وذلك العمل هذا أداء على نهائیا قدرته عدم إلى أو بها یؤدیها
  .لألسرة االقتصادیة األعباء من یزید وماال وقتا یتطلب وهذا آخر

 دوره وأداء الحركة من الفرد یتمكن حتى معینة تعویضیة أجهزة إلى یحتاج فانه للفرد البتر إجراء بعد
 مناسبتها لعدم سواء األجهزة هذه تغییر إلى حاجة في باستمرار فانه فضال كثیرة أمواال تتكلف وهي

  .لتلفها أو الزمن من فترة بعد المصاب للعضو
  

  :البتر بعد التأقلم
  :التأقلم تعریف
 التعامل من األفراد یتمكن بحیث للصدمة، تعرضه بعد الشخص معرفة في الحادث رالتغی بأنه یعرف

 التغییر على السیطرة هو التأقلم من الهدف ویكون ذلك، عن الناتجة والخارجیة الداخلیة المتطلبات مع
      .الشخص یتبناها التي من التغییر هذا یتكون الغالب وفي الصدمة، جراء حدث الذي

)                                                                                                                      49: 1976فهمي،                                                                (            
  

 :التأقلم وظائف
 عن ًأیضا تتم كما االسترخاء، كاستعمال الحدث تجنب طریق عن ًغالبا وتتم االنفعاالت تنظیم .1

 اإلیجابیة المقارنات خالل ومن المستمر، والتطمین االجتماعیة، المساندة عن البحث طریق
 .اآلخرین لتجارب
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 وحل ونصائح، معلومات عن البحث  من خاللالشخص تأزم تسبب التي المشاكل مع التعامل .2
 .الناتجة والصراعات المشكالت،

 متغیرة المشكالت هذه وأن الصدمة، عن تنتج التي المشكالت فهم على شخاصاأل مساعدة .3
 )11 :2000 ،عثمان(                                                  .فیها التحكم ویمكن

  
 : الشخص تأقلم في تؤثر التي العوامل

 على الفرد تساعد یثح آثارها، على والتغلب الصدمة مع الشخص تأقلم في تؤثر عدة عوامل هناك
 :ومنها الصدمة مع والتأقلم للتكیف آلیات إیجاد

  
 : الشخصیة :أوال

 وحدیثه عالقاته خالل من وسلوكه وأفكاره مشاعره عن التعبیر في خاصة بسمات الفرد یتسم ما ًغالبا
 عوالدواف والتوجهات المعتقدات مجموع هو المعرفي والنسق،بالشخصیة ذلك إلي ویشار ٕوابداعاته
 الصدمة مع التأقلم في ًمؤثرا ً دوراللشخصیة المعرفي للنسق وأن الشخص،  لدىالمتوفرة والقدرات
  )12: 2000 عثمان،(                                                                    .وخبراتها

  
  : وطبیعتها الصدمة :ثانیا
 :على ذلك ویعتمد بعد، فیما ضارةال اآلثار إحداث في تأثیر لها الصدمة طبیعة إن

 عتمة؟ أو شدید انفجار مثل مصاحبة عوامل معها توجد هل، شدتها مدى  
 بها؟ التحكم یمكن وال متوقعة وغیر فجائیة الصدمة هل  
 1991النابلسي،( ؟ الصدمة لتكرار احتمال هناك هلو الجماعة؟ مع الصدمة حدثت هل :

105( 
  

 : االجتماعي الدعم شبكة ً:ثالثا
 من الفرد یالقیه الذي والدعم األسرة، تقبل مدى على المبتورین األشخاص لدى التأقلم سرعة تعتمد
 وتسلسلها بمسارها التكهن على القدرة وفقدان الحیاة انسجام في معتقداتهم واهتزاز المحیطة، أسرته

 في وهو به لحقت التي الصدمة مع المبتور الشخص تأقلم سرعة في تؤثر نواحي عدة هناك وأن،
 له، المجتمع تقبل ومدى علیه، الحرب فرضته الذي الجدید الواقع مع یتكیف لكي مساندة ليإ حاجة

 التأقلم على ًكثیرا تساعده البتر حدث تبلور التي النضالیة والقیمة اآلخرین قبل من اإلیجابیة فالتوجهات
 )13: 2002 عثمان،(                                                              .الفترة هذه في
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 شعب أبناء ضد اإلسرائیلي لالحتالل همجي تصرف نتیجة حدثأنه  بترلل الفرد وترى الباحثة أن رؤیة
 األفراد، لهؤالء المجتمع تقبل في تساعد النضالیة القیمة فهذه حیاتهم، واستمراریة وطنهم على یحافظون

  . األولىاللحظات منذ المحیطین من ًوسریعا ًظاملحو ًدعما المبتور الفرد یالقي حیث
  

 : وحدته البتر مستوى :ًرابعا
 البتر أن علیه المتعارف ومن المبتورین، األشخاص لدى التأقلم سرعة في یؤثر ومداه البتر موقع إن

 نكا سواء البتر موقع وأن.واالجتماعیة الوظیفیة ألدواره الفرد أداء على تؤثر حركیة إعاقة عنه ینتج
 ویزید والتنقل الحركة حریة على تأثیر له لما السفلیة األطراف في عنه التأقلم سرعة في یختلف علوي

  )12: 2000 عثمان،                                    (.یناآلخر على المبتور اعتماد من األخیر
 ذاته حد في یعتبر يالذ البتر، عنها نتج والتي للصدمات تعرضوا الذین األشخاص أن الباحثة وترى

 الوظائف في فقدان إلى یؤدي الجسم أطراف من طرف فقدان تعني الكارثة ضغط عن ناتجة صدمة
  .واالضطرابات النفسیة التغیرات هو الطاغي الشيء أن االجتماعیة، واألدوار

  
 :بتر التأقلم مع الوسائل
 معرفة یسهل نظام ویستخدم ةالصعب الظروف في للتأقلم وسائل هناك أن) 13: 2002(  عثمانویذكر
 على حرف كل یدلل حیث الوسائل هذه ویلخص العنف، تحت تقع التي المجتمعات في التأقلم وسائل
 :كالتالي التأقلم وسائل من وسیلة

: Beliefs (B)  المعتقدات:   
 یاالضحا من الغالبیة أن وجد البیوت، هدم وضحایا اإلسرائیلي القصف ضحایا مع التعامل خالل  من
 الدین وقیم معتقدات رأسها وعلى یهملد المتوافرة والقیم المعتقدات من مجموعة على اعتمدت قد

  .تعالى اهللا إلرادة واالستسالم الشهادة مفاهیم مثلي  اإلسالم
:Affect (A)  المشاعر: 

 بالرصاص فاظواالحت والنكتة والسخریة فالبكاء األفراد، لهؤالء التكیف في كبیر دور له الوجداني العامل
 .الوجدانیة التأقلم وسائل من كانت

:Social (S)  االجتماعي البعد: 
 والنسیج الواحدة، الهویة حیث االجتماعیة، المساندة الفلسطیني المجتمع في والمصابین الضحایا یتلقى

 الذي والقتل والحصار، الضغط استمرار ظل في األفراد لجمیع المشترك والمصیر المتجانس،
  .نهیواجهو
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: Imagination (I)  التخیل: 
 وسیلة هو والتخیل وأهدافهم، أحالمهم حققوا وقد أنفسهم األفراد یتخیل حیث الفعالة الوسائل من وهي

  .والمجهول القهر ظروف على التغلب في والجماعات األفراد تساعد إبداعیة
:Cognition (C)  المعرفیة المنظومة: 

 ووضع المعلومات مع جمثل للتأقلم كوسیلة المعرفیة االستراتیجیات والجماعات األفراد بعض تستخدم
 تتعلق معلومات عن یبحثون أنهم واإلصابات للقصف تعرضوا الذین األفراد أن لوحظ للمستقبل أفكار

  .لدیهم التكیف على المساعدة الوسائل من ذلك ویعتبر لهم حدث بما
:Physical (PH)  وأخرى ریاضیة وسائل: 

 .  الریاضیةوالتمارین األلعاب مثل ریاضیة استراتیجیات تستخدم والجماعات راداألف بعض
 الجسم صورة مع للتأقلم المبتورین ومساعدة البتر عن الناتجة الصدمة من للحد أنه الباحثة وترى

 :أطر ثالثة  وفقالمبتورین مع العمل الضروري من أنه الجدیدة،
 جزء وفقد سلیم كان الذي الجسد مع التعامل أي ملمتكا كان الذي للجسم البتر مع التعامل 

 .منه
 البتر عن الناتج الجسد في للتغیر الواقع قبول على ملالع.  
 الصناعیة باألطراف الجسد قبول على العمل.   

  
  :البتر حاالت على وتأثیره الصناعي الطرف

 بوظائفها، قیامها عن الحركة وأعضاء الفرد حواس تعطل البتر حاالت في كما الجسمیة عاقةاإل إن
 نتیجة الحساسیة بزیادة الفئة هذه وتتسم األخرى، وكفاءاته الشخص موارد على إضافیة أعباء وتلقي

 الثقة فقدان عادة عنه ینشأ قد مما اآلخرین، بحالة الجسمیة حالتهم مقارنة عند بالنقص لشعورهم
 الصناعیة األطراف ووجود لتأهیلا عملیة ظهور مع ولكن ، المجتمع في التكیف عن والعجز بالنفس

 الفرد مساعدة في كبیرة أهمیة الصناعي وللطرف، المشكالت هذه من الحد في كبیر أثر لها كان
  .   لذاته ونظرته تقییمه على ًإیجابا ینعكس مما لدیه الجسم صورة تحسین على المبتور

 )32: 1998 الهواري، (
 إلى یؤدي الجسم أعضاء ألحد البتر طریق عن تشویهه بعد الجسم تنظیم إعادة في الفشل نإ

 الصراع، هذا حل في دور الصناعي وللطرف، الجسم صورة واضطراب النفسي التوافق سوء مشكالت
 جمیع في ًوفعاال ًمشاركا یكون لكي له واالجتماعي النفسي التوافق ٕواعادة الفرد شخصیة بناء ٕواعادة
 المبتور أن ًأیضا یؤكد الصناعي فالطرف واالجتماعي، األسري محیطه في المستقبلیة الحیاة جوانب
 وتقبل الجسم صورة تنظیم إعادة على الصناعي الطرف فیساعد العادیین لدى تتوافر ال قدرات یمتلك

  . المجتمع في السابقة مكانته واستعادة المبتور الفرد أهداف وتحقیق بسهولة، اإلعاقة
)58: 2004  Patterson ,(  
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 :لبترا بعد التأهیل
 الذاتیة الصورة وعلى المریض على یؤثر العجز وهذا الدائم، العجز ینتج األطراف أحد فقدان إن

 لمساعدته التأهیل عملیة إلى ماسة حاجة في البتر حالة أن أي الحركة والتنقل الذاتیة والرعایة
 .له الحیاة نوعیه تحسین و ممكن وظیفي مستوى أعلىى إل للوصول

 بها یقصد التي واألسالیب العملیات مجموعة بأنهالتأهیل ) 42: 1997 الهادي، عبد علي،( یعرفو
  .السویة الحیاة نحو األشخاص توجیه ٕواعادة التقویم،

  
 :المبتور للفرد التأهیل عملیة مبادئ
 بإمكانیاته الثقة المستقل، كیانها لها متكاملة كوحدة معه والتعامل المبتور الفرد وتقدیر احترام 

 .المتبقیة
 لیعیشوا للمعوقین الفرص تهیئة طریق عن المجتمع أفراد بین الفرص تكافؤ مبدأ على یقوم 

 .المجتمع على عالة یكونوا ال حتى الخاصة حیاتهم
 إلیه المجتمع نظر مسألة من المبتور تحریر.  
 والطمأنینة باألمن یشعر حتى والتعویض االستقاللیة على المبتور تشجیع.  

  )50: 1997 الهادي، وعبد علي (                                                                  
  

  :التأهیل إعادة من الهدف
 الیومیة الحیاة أنشطة واستعادة الحركیة المهارات تحسین   
 علیها والسیطرة والتحمل العضالت قوة تعزیز.   
 الصناعیة األطراف الستخدام المبتور تهیئة.  
 الوهمي األلم من  الحدلجراحیةا العملیات بعد.  
 جدیدة لصورة جدیدة هیئة مع التكیف إعادة على المساعدة.   
 2007:38        .والشفاء والصحة التغذیة لتعزیز المشورة تقدیم) , Pohjolainen& etal(  

 فسيالن والعالج المهني التأهیل من مختلفة أنواع بین تجمع متكاملة عملیة التأهیل أن الباحثة ترىو
 مجرد على یقتصر وال الفرد أهداف تحقیق على التأهیل یعمل كما واحدة، وحدة في واالجتماعي

  .االجتماعي الضمان صور من صورة التأهیل یعتبر لذا له، تقدم خدمات
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  : من خالل المحاور التالیةمبتوري األطراف النفسي لدى البروفیل
  : عن الحیاةالرضا :ًأوال

 الحاجـــات وتحقیــــق إشــــباعریة بـــسیطة تــــصاحب بلـــوغ الفـــرد لغایــــة مـــا ، وتعقـــب حالــــة شـــعوهـــو  الرضـــا
 مجــال مــا مــن فــي لمــا حققــه الفــرد النفــسيوالرضــا هــو الــشعور المــصاحب لالقتنــاع  ،واألمــاني غبــاتالر

  )377: 2007مبروك،                                   (. مجاالت الحیاة وما سوف یحققه مستقبال
  

  :  الرضافيالمؤثرة  العوامل ومن
ــــــة االســــــتعدادات - ٕواشــــــباعها الحاجــــــات ــــــات - الدافعیــــــة- الطمــــــوح مــــــستوى - والقــــــدرات العقلی  العالق

  .مفهوم الذات - االجتماعیة الحالةاالجتماعیة 
 بمـدى نجاحـه فـي تحقیـق بطمـرتو اتـه لحاجإشـباعفشعور الفـرد بالرضـا مـرتبط بمـدى مـا یحققـه الفـرد مـن 

ن یكـون ألحاجـة وب ، فـالفرد بحاجـة أن یكـون لحیاتـه معنـى وهـدف یـسعى إلیـه ،  إلیهى یسعالذيالهدف 
                                . متأثرا بمدى ما یتمتع به من محبة وقبول بمجتمعه بالرضالك یكون شعوره ذبا مرغوبا فیه ولمحبو

  )215: 2008سوریة،        (                                                                 
 الشعور بالرضا عن الحیاة والشعور بالرضا داخل    العالقات االجتماعیة هي من أهم مصادروان

مما ال شك فیه أن هناك الكثیر من العوامل و ،ألنها تقلل من حدوث االكتئاب لدي األبناء، األسرة
   ، بسهولهكتسابهایمكن ابالرضا ور  تدعیم الشعوفي  الشخصیة واالجتماعیة التي تلعب دورا كبیر

ضا  الرمنها االیجابیة والتفاؤل واحترام اآلخرین والذات وتدعیم الثقة بالنفس و باآلخرین وقبل كل هذا
  )218: 2006الكندري،              ( .        تجعل للحیاة معنى جابیة أهداف ایوتبنى بما قسم اهللا

ولكـــي ، وتــرى الباحثــة أن الرضــا عــن الحیــاة ال یمنــع األخــذ باألســباب لتحــسین األوضــاع فــي المــستقبل
 العملیــة واالجتماعیــة یــنعم اإلنــسان بحیــاة متوازنــة ســویة البــد مــن تنظــیم الوقــت وتوزیعــه علــي األنــشطة

حتى یستطیع تغییر نوعیة حیاته ویطور أسلوبه في حـل المـشكالت بمـا یـتالءم مـع التحـوالت ، والترفیهیة
ٕ، وبمــا أن الرضــا مــرتبط ببلــوغ الفــرد ألهدافــه واشــباع حاجاتــه التــي تــشهدها حیاتنــا فــي عــصرنا الحــدیث

باع حاجاتـه بـسبب وجـود إعاقـة تحـول یكون عدم الرضـا مـصاحب لمـن ال یـستطیع تحقیـق أهدافـه أو إشـ
دون تحقیــق ذلــك  كــذلك عــدم شــعور الفــرد بــالقبول مــن اآلخــرین یــسبب عــدم شــعور بالرضــا عــن البیئــة 
المحیطة ویفقده المعنـى الحیـاة التـي یعیـشها كمـا وان عـدم القـدرة علـى تحقیـق المطالـب الیومیـة یقلـل مـن 

خرین لــذلك ال یكــون لدیــه رضــا عــن ذاتــه أو عــن الثقــة بــالنفس ویعــزز الــشعور بالــضعف والحاجــة بــاآل
 .الحیاة 
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  : الزواجيالرضا :ًثانیا
التوافق الذي یتعلق بقدرة الفرد على تحقیق  هو أن الرضا الزواجي )212 :1995مرسي،(یقول 

                .        لمشكالت والقدرة على حل الحیاة بین الزوجین وتحمل مسؤولیات االمتبادل السعادة األسریة والحب
  من الصراع واالتفاق النسبي بین الزوجین على الموضوعات الحیویة المتعلقةالنسبي  التحرروهو

  . المشاركة في أعمال وأنشطه مشتركه وتبادل العواطف لك المشتركة وكذبحیاتهما
 مااحه بوظائفهما ونجالزوجین بأنه قیام) 133 :1990النعیمي،(ه  یعـرفمكما انه مصطلح عا 

                            .  الزوجیةوالسعادة في القیام بهذه األدوار كما یتضمن الرضا عن الزواج
 الزوجیة الحاجات إشباع من نابع داخلي شعور هو الزواجي الرضا إلى أن )2008، سمكري(ویشیر

 یدفع أن أنهش من وهذا ، والسرور بالبهجة والشعور القلب في الطمأنینة بعث في یسهم المختلفة
                               . فاعلیة أكثر بدرجة بهما المنوطة باألدوار للقیام وقدراتهما طاقتهما  توظیفإلى الزوجین

  
 :ي الزواجرضا الوأسس مقومات

 یقوم  التياألسس هذا الرضا، بمعنى مقومات  على معنى الرضا الزواجي اآلن نحددتعرفنا  أنبعد
 عالیا من الرضا الزواجي  یتعین على كل ا فلكي یحقق الزوجان قدر، الالزمة لتحقیقهعلیها والشروط

 :منها منهما أن یراعي عددا من المبادئ
 

   : لشریك الحیاةالناجح االختیار
 هو شيء مرغوب فیه ویمكن أن یجنب صاحبه الكثیر من ج اتخاذ قرار الزواقبل  التأني والترويفإن
   . ي قد تنجم عن التسرع في اتخاذ مثل هذا القرار الحیوي والمصیري التوالمفاجآت اكلالمش

  )   44: 1993أرجایل،                                                                           (
  

   :الثقافي -االجتماعي-المادي التقارب
 قد التيوالثقافیة  المادیة واالجتماعیة إن الهوةف ، بعینهواجي معانیه الرضا الزأحد  التقارب هو فيفهذا

 التواصل الذي هو مفتاح أساسي من طریق الفروق عقبة فيتكون هذه  حیث الزوجین تفصل بین
 )57: 2008أبو موسى،                              (                     .زواجيمفاتیح الرضا ال

  
  : المعاملة وحسن العشرةحسن
 جدا هاما  جاء دورك لتثبت لها ولتثبتي له أنه یمثل لك شیئاالحیاة  شریكاختیار  وقد نجحت فياآلن

 وارتفعت معدالت الزوجیة  العالقةتفإذا ما أبدى كل منكما اهتمامه باآلخر كلما توطد. یاتكفي ح
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 اآلخر كلما تدهورت العالقة الطرف فكلما أهمل كل طرف،  والعكس طبعا صحیح،الرضا الزواجي
  .  آخر السعادة الزوجیة أو التوافق الزواجيبمعنى وكلما قلت معدالت الرضا الزواجي الذي هوالزوجیة 

  )125-124: 2006 ،كارالب(                                                                     
 

  :  الرضا الزواجيمظاهر
  : منهاو الزواجي الرضا على حدوث  الدالةلعالمات الدراسات لمجموعة من المظاهر وابعضتوصلت 
 في أداء األدوارالزوجین التواضع والتعاون بین .  
 المقبولماعي عن الحیاة ، والراحة النفسیة والسلوك االجتوالرضا الشعور بالسعادة  . 
 شعور األبناء باألمن النفسي.  
 فرد في عمله الزواجي للفرد قد یزید استقرار ال الرضا إنیث ح؛النجاح والكفاءة في العمل.  
  وتقــدیم  حــل المــشكالتىلقــدرة علــاحــصول كــل مــن الــزوجین علــى مطالبــه وأهدافــه، وكــذلك 

 .داتالمساع
  159: 1993همیسة،(       .الناجح وظهور الحب المتبادل بینهما) اللفظي غیر(التواصل (  

                                                               
  :لزواجيا رضاأنواع ال

  : منهاأنواع منو
 مـن حیـث الـصفات النفـسیة، والمـزاج متقـاربین  ضـرورة أن یكـون الزوجـانوذلـك :النفـسي الرضا 

  . الداخلي
 والمالي والفكرياالجتماعي  التقارب في الشأنوهو : الشأنيلرضاا .  
الفـشل  وسـعادة زوجیـة، بعیـدة عـن ي، نجـاح أسـرأجـل  مـنلـوب غیر أنه مطسبي، أمر نرضا أن الالشك

        )185 :1996العیسوي ،(          . الزواجي من أهم عوامل الزواج الناجح رضا الیعتبر والعاطفي
                                                     

  : الزواجيالرضا  المؤثرة فيالعوامل
   .لرضاا حدث وتالحم كل فرد شخصیته المستقلة فإذا كان هناك تناغمحیث ل :ةصیالشخ .1
  . األهمیةحیث یحتل المرتبة الثانیة من :الوضع المادي .2
 إن خــروج المــرأة للعمــل مــن أهــم األحــداث فــي حیــاة : وصــراع األدواراالجتماعیــة  األدواررتغیــ .3

  . األسرة
  .كل من الزوجین تربى في أسرة لها تقالیدها وأعرافهاف  :االجتماعیة اختالف التنشئة .4
  الزواجي الرضا التي تساعد على تحقیقاألسباب من أهموهو  : العاطفي الجنسيبالجان .5
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  عــدم اإلنجــاب أدى إلــى دمــار الكثیــر مــنن كبیــر علــى حیــاة الــزوجین واتــأثیر ذو :اإلنجــاب .6
  .الزیجات

 خبـــرة ووعـــي یـــزدادان  مـــع ازدیـــاد عـــدد ســـنوات الـــزواج فـــإن كـــل مـــن الـــشریكین:مـــدة الـــزواج .7
  )  1986216:، طربوش(                     .ق مما یزید من احتمال التوافآلخربمتطلبات ا

                                                    
  : بالرضا الزواجيوعالقتها  الزوجیةالسعادة
ن عن حیاتهما ی الزوجا رضیعني  الزوجیة مفهوم نسبي، لیس من السهل قیاسه أ و تعمیمه، بماالسعادة

 الزوجیة بنجاح العالقة الزوجیة في وظائفها ومهماتها السعادة طترتبو ، بصورة عامة وبدرجة عالیة
 ، وتلبیة الرغبات النفسیة والعاطفیة للطرفینوالحب، والسكن  المشتركالعیش والتي تتمثل في تأمین

 المتطلبات ، وفي تلبیة متطلبات المنزل والمعیشة، وفي تحقیق في إنجاب األطفال وتربیتهموكذلك
  )71: 2007إبراهیم،(.                                                 یة المتنوعةواألدوار االجتماع

 لــذواتهم ممـا یــؤدي إلــى األزواج  الزواجـي یرجــع إلــى عـدم فهــمعـدم الرضــا الباحثــة أن ظـر وجهــة نومـن
ة األسـباب الكثیـرة للخالفـات الزوجیـ ومـن اآلخـر عدم الرضا عن الذات ومن ثم سوء التعامل مع الطـرف

  .إلى تعثر الحوار وزیادة الخالفات بین الزوجین  هي عدم إتقان مهارات التواصل الفعال ویؤدي ذلك
ــة تتعـــدد المـــسؤولیات وتختلـــف األدوار بـــین الـــزوجین فكـــل منهمـــا لـــه حقـــوق وعلیـــه  وفـــي الحیـــاة الزوجیـ

عاقـة ومنهـا واجبات ولكن في حال وجود ظرف ما خارج عن إرادة الشخص ویعتبر عائقا فـي حیاتـه كاإل
البتــر یــصبح لدیــه عــدم قــدرة علــى تحقیــق أهدافــه وعــدم رضــا علــى الــذات أو حتــى عــن الحیــاة الزوجیــة 
بـــشكل كامـــل أو بـــشكل عـــام ،فغالبـــا مـــا تكـــون المـــسؤولیة ملقـــاة علـــى عـــاتق الرجـــل إال أنهـــا فـــي الحیـــاة 

حتیاجــات وتربیــة لــذلك الزوجیــة تتعــدد مــسؤولیة المــرأة مــن حیــث واجبــات البیــت ومــسؤولیة األبنــاء مــن ا
وجــود عــائق فــي حیاتهــا یعیـــق مــن تحقیــق هــذه الواجبــات بالـــشكل المطلــوب ذلــك مایــسبب عــدم الرضـــا 
الزواجي لدیها كذلك عدم قدرتها على تحقیق مستوى الرضا عـن الحیـاة الزوجیـة نـابع مـن ضـعف قـدرتها 

علیها وخاصة فـي حـال عـدم وجـود على القیام بواجباتها اتجاه الزوج بسبب اإلعاقة ذلك ما ینعكس سلبا 
  الدعم والمساندة 

  
  : األناهویة :ًثالثا

حالة نفسیة داخلیة تتضمن إحساس الفرد بالفردیة والوحدة والتآلف الداخلي والتماثل :  هویة األناتشكل
 یعد مصطلح أزمة الهویة وًواالستمراریة والتماسك االجتماعي ممثال في االرتباط بالمثل االجتماعیة 

ً التي تكاد تكون قد أشبعت دراسة وبحثا من قبل الباحثین النفسانیین مهمة المصطلحات النفسیة المن
 إلىمن أنا ؟ : "التي یؤدي فیها التساؤلواألزمة التي یعیشها الشباب هي أزمة هویة  و ، تماعیینواالج

 اكتشاف الشاب إلى یؤدي لمرحلةأن النجاح في هذه ا. اهتزاز في كل مفاهیمه عن تصوره لذاته 
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 هو الهویة في مقابل ه أي محور صراع، فشل في ذلك فانه یضع في حالة ارتباك الدور ٕواذالهویته ، 
  )137: 2008،العكایشي(                                                     .      ارتباك الدور 

ات النمائیة التي تطرأ على كل  للعدید من التغیر یتعرض الفردإلى أن )256: 1985بدوي،(یشیر و
 محور هذا التغییر من وجهة نظر علماء النفس، بحیث ترتبط بقدرة د هویة الفرمثلتوجوانب الشخصیة 

 وأدواره في الحیاة من خالل محاولة الوصول إلى قدرات حیال تساؤالت معتقداته على تحدید فردال
ّخالل التشكل یكون الشباب في مفترق طرق و" أزمة هویة األنا" تصبح ملحة عن ما أسماه أریكسون

 في تحدید أهدافه وفشل وتشتت الهویة، طرابّفإما یتمكن من تحقق الهویة اإلیجابیة، أو یعاني من اض
 هي التي تمیز الفرد نفسه فالهویة ،كما یؤثر ذلك في صقل شخصیته واعتماده على نفسه.وأدوار حیاته

         .  عن غیره، أي تحدید حالته الشخصیة 
ً فالهویة هي إشكالیة ذهنیة ولیست واقعا ملموسا دوما، وهي آلیة من آًإذا ً  الدفاع الجمعي ولیس لیاتً

الفردي، تتحرك للعمل في حاالت عدم القدرة على الفعل أو على التعاطي مع اآلخر بشكل طبیعي، أو 
 وبخاصة في أوقات التحدیات ، التوازن بین األنا واآلخرإقامة إحباط ونكوص فتعجز عن احین ینتابه

  )8: 1998العالم،  (                                      .المصیریة كالحروب والكوارث واألزمات 
  

من أنا ؟ـ من هو اآلخر؟ـ وما هي عالقتي معه؟ـ وما هي : نها ممركزیة الهویة تساؤالت تطرح
    ولكن ما هي األنا؟  تمیزني عنه؟التيالخصوصیة 

وكذلك تأكید عناصر االختالف ) اآلخر( تشیر إلى ذاتي المستقلة في مقابل يهي الذات، الت) األنا(
هي الذات الحاضرة اآلن، ذاتي أنا التي تطورت عبر سنین ) ألناا(بین ذاتي والذوات األخرى غیر أن

بمعنى  ،وخضعت إلى متغیرات عدیدة، على الرغم من ثباتها الشكلي ،طویلة من الطفولة إلى الكهولة
" األنا" وحین یتكلم المرء عن ، متغیرة في الزمان والمكان في خصائصها وفي عالقاتها مع اآلخرأنها

  . لهامعینة وذاتیة محددة، من خصائصها أن اآلخرین یعرفونني من خال) هویة(ّیكون قد عبر عن 
                       )193 : 1999الحمد،(                                                                         

ّ تحول بنقطتین متقابلتین تمثل ّلنمو الشخصیة سلسلة من التحوالت یوصف ك) أریكسون (ویرى
 إن كسون أرییعني ً خاصیة مرغوبا فیها وتمثل األخرى المخاطر التي یتعرض لها الفرد والحداهماإ

،  خطر یحتمل حدوثه غیر مرغوب فیه مظهرين أ وأغالخصائص الموجبة هي التي ینبغي أن تبز
ّوانما یؤكد على أننا ینبغي إن نسعى لكي تكون السیطرة للجوانب اإلیجابیة وحین تزید الخاصیة السلبیة  ٕ

  .على الخاصیة اإلیجابیة تظهر صعوبات النمو 
. الهویة العدید من الدراسات لتقدیم صورة أكثر إجرائیة لتشكل ) جیمس مارشا(وأضاف إلى ذلك 

وانتهت هذه الدراسات إلى تحدید مجالین للهویة هما مجال الهویة األیدیولوجیة ومجال الهویة 
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 غیاب األزمة، واالجتماعیة، كما انتهى إلى أن طبیعة التشكل تتحدد بعاملین أساسیین هما ظهور أ
    .  ارات ثم االلتزام بما یصل إلیة الفرد من اتخاذ القرشافوالمتمثلة في رحلة االستك

     ) Marcia, 1988: 159(  
  :ألناتشكل هویة ا

 لإلنسان صمة كالبوهيبمعنى جوهر الشيء وحقیقته " َُهو "من وجهة الحضارة اإلسالمیة مأخوذة من 
  )6، 1999محمد ، (                                      .                     بها عن غیره زّیتمی
  
  :  فهو یرى أن تحدید الهویة یشمل مجالین أساسیین هما )6 :2001،الغامدي(ما أ

  والمعتقدات التي یحدها الفرد لنفسه یاتّوتتحدد من خالل األیدیولوج : األیدیولوجیةهویة األنا                                                                                                 
  . الت هي المعتقدات الدینیة والسیاسیة والمهنیة وفلسفة الحیاةوتشمل أربعة مجا

  وتتحدد من خالل اختیارات الفرد في مجاالت :  أو العالقات االجتماعیةماعیة االجتاألناهویة
  .األخر ، طریقة االنسجام ، والعالقة بالجنس اقةهي الصد

 والوحدة والتآلف لفردیةإحساس الفرد باّ داخلیة تتضمن ةحالة نفسی:  أریكسون فیعرف هویة األنابینما
ًالداخلي والتماثل واالستمراریة والتماسك االجتماعي ممثال في االرتباط بالمثل االجتماعیة والشعور 

  )(Kroger, 1993: 3                                              .      الناتج عن هذا االرتباط 
  

                       :)تشكل هویة األنا: (ًأوال
  :  أریكسونریةنظ

 التفاعل بین األساسین البیولوجي واالجتماعي، وما ن أریكسون النمو كعملیة تطوریة ناتجة عیعتبر
ّ حدد أریكسون ثماني مراحل األساسوعلى هذا .  مراحل العمر المختلفة خالل شخصي ویثمر من نم

ّة الستمراریة نمو األنا، یكتسب األنا في كل فعالیة للنمو مدى الحیاة تبدأ كلّ منها بظهور أزمة ضروری
ّجدیدة في حالة اإلیجابي أو درجة أعمق من االضطراب في حالة الحل السلبي وفي ما یلي عرض 

   :ة أریكسون الثمانیمراحل نظریةل
 المبادرة مقابل الشعور بالذنب-     االستقاللیة مقابل الخجل والشك-   الثقة مقابل عدم الثقة  -

 - األلفة مقابل العزلة - األنا مقابل اضطراب الدور ویة ه-  مثابرة مقابل الشعور بالنقصال
  . تكامل األنا مقابل الشعور بالیأس -اإلنتاجیة مقابل الركود 

ً إیجابا أو سلبا یعتمد على ما یحیط لسابقة أن طبیعة حل أزمات النمو خالل المراحل اوالشك ً
  .  المترتب عن ذلك من جهة أخرىنفسيهة وطبیعة البناء المن ظروف اجتماعیة من جبالشخص 

  )112: 1984عوض،                                                                       (
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  :  إلى أربع جوانب رئیسیة لإلحساس بالهویة وهيأریكسون ویشیر
  .  الذاتيستقالله الفرد بذاته كشخص له اووعي اإلدراك  وتعني: الفردیة
 عن ذلكهو إحساس الفرد بالتكامل الداخلي للصور المتناقضة التي یكونها عن ذاته وینتج : التكامل

  . من التناقضات المختلفة لرغم على امل التكا  عملیات األنا والتي تناضل لتحقیق
  . یعتریها من تغیراتّمما شعور الفرد بثبات شخصیته على الرغم وهو: التماثل

 الداخلي بالقیم السائدة في مجتمعه االجتماعي وتمسكه بها ووعیه بدعم فردو إحساس اله: التماسك
  )256: 1995راجح،                (                             . التماسكهذاالمجتمع له لتحقیق 

  
  :نظریة جیمس مارشا

ًذا المصطلح إجرائیا، أهم محاوالت المعاصرة لترجمة ه) 1966 ،1964، جیمس مارشا(  نظریةوتمثل
مقیاس المعروف بالمقابلة شبة البنائیة لقیاس الكما طور . ّبحیث طور نظریته في تشكیل هویة األنا 

  : ل هویة األنا من وجهة نظره على مجالین هماشكت
  األیدیولوجیة في عدد من المجاالت الحیویة الفردوترتبط بخیارات : هویة األنا األیدیولوجیة 

حیاته وتشمل أربعة مجاالت فرعیة هي هویة األنا الدینیة والسیاسیة والمهنیة المرتبطة ب
  .وأسلوب الحیاة 

 في مجال األنشطة والعالقات فرد بخیارات الوترتبط  هویة األنا أو العالقات الشخصیة المتبادلة 
االجتماعیة ، وتشمل أربعة مجاالت فرعیة هي الصداقة والدور الجنسي وأسلوب االستمتاع 

  )371: 1985جالل،(. بالوقت والعالقة بالجنس األخر
ًأربع رتب أساسیة للهویة في كل من المجالین السابقین تحدد تبعا لظهور أو ) 1988 ،مارشال(ویحدد ّ

 لفرد في مرحلة البحث واالختبار للخیارات المتاحة المرتبطة بمعتقدات ا غیاب أزمة هویة األنا المتمثلة
ّ وعالقاته االجتماعیة من جانب، ومدى االلتزام بما یتم اختیاره منها من جانب هاروقیمة األیدلوجیة وأدو

 الفرد على التعامل مع المشكالت المرتبطة بأهدافه وأدواره ومن ثم ةآخر، حیث تعكس كلّ رتبة قدر
 - األناویة تحقیق ه:هيویمكن إیجاز هذه الرتب .  معنى ثابت لذاته ووجوده إلىإمكانیة الوصول 

  )147: 2008العكایشي،.(هویة األنا ) تفكك(تشتت  -  انغالق هویة األنا-علیق هویة األنات
 واألهداف واألدوار تقدات الفرد برحلة من البحث الختبار واكتشاف ما یناسبه من القیم والمعیمر

ً محققا بریعتالمتاحة وانتقاء ما كان ذا معنى أو قیمة شخصیة واجتماعیة وبالتالي یلزم بما تم اختیاره و
ٕواذا ما فشل الفرد في اكتشاف هویته تستمر خبرته لألزمة دون . لهویته وهذا مؤشر للنمو السلیم 

 بما ُیا إلى اإلحساس باألزمة والحاجة إلى االستكشاف ویرضى ظاهریفتقدالوصول إلى التزام حقیقي و
 تبنیه مضطراب الدور وعد الفرد في حل أزمة الهویة ویمكن أن یظهر باشلیقدم له ویعتبر ذلك ف
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وبذلك فإن تشكل الهویة ال یتمّ بمعزل .  المجتمعمعاییر ویمألدوار ثابتة أو تبني هویة سالبة مضادة لق
  )131: 1986بركات،(                                       .  االجتماعیة عواملعن المتغیرات وال

  
  : نا هيّ القول إن العوامل المؤثرة على نمو األوخالصة
  وتشمل الدوافع الفطریة المختلفة ومستوى النضج بجوانبه المختلفة: العوامل البیولوجیة . 
  ّوتشمل جمیع المثیرات البیئیـة المادیـة واالجتماعیـة والثقافیـة أي كـل مـا یكتـسب : العوامل البیئیة

 . من خبرات نتیجة لها
  ّو فعالیــات األنــا إیجابیــا أو حــل ویقــصد بهــا النمــو الشخــصي وتحــدیات نمــ: العوامــل الشخــصیة ً

ًأزمات النمو إیجابیا أو سلبیا   )198: 1994الداهري،العبیدي،.                              (ً
بما أن هویة األنا هي بمثابة البصمة لإلنسان والذي یتمیز بها عن غیره وهذه الـذات حـین ینتابهـا إحبـاط 

ر خاصــة فــي أوقـــات التحــدیات المـــصیریة كــالحروب یـــشعر فتعجــز عــن إقامـــة التــوازن بینهـــا وبــین اآلخـــ
یـشعر بانـه قـد  غیر كفء الداء مـایقوم بـه مـن اعمـال یطلبـه مـن االخـرون وه وانزمبتور االطراف بالعج

  عدیم االهمیة والقیمة ویصف نفسه كانسان فاشل وعاجز واقل من غیره 
  

  : والتشاؤمالتفاؤل :ًرابعا
 وصحته النفسیة    االجتماعیة   الفرد، وعالقاته  في تشكیل سلوك   التفاؤل والتشاؤم  كل منیؤثر
    التوافق النفسي   في تحقیق   والنجاح، وینجحلسرور وا   یتوقع الخیر  فالمتفائلجسمیة،وال

 وبما   بالمستقبل  ً واستبشارا  ً ویكون أكثر إشراقا   ایجابي  الحیاة بمنظار  واالجتماعي، وینظر إلى
 إلى   والفشل وینظر   الشر والیأس   بینما المتشائم یتوقعدة،نفسیة وجسمیة جی بصحة  حوله، ویتمتع

  )12: 2009عرفات،(                                                        . بمنظار سلبي  الحیاة
تنوعت النظریات التي حاولت تفسیر التفاؤل والتشاؤم وتعدد الباحثون والمهتمون بدراستها وتعدد 

  .ریفاتها وتنوعها بشكل یصعب جمعها أو حصرهاتع
  

  : التفاؤل والتشاؤممفهوم
ونزعة لالعتقاد أو ، ومعرفي معمم،  استعداد انفعاليالتفاؤل على أنه  )2001،إسماعیل(عرف 

 ئجوتوقع نتا،  األحداث بطریقه إیجابیة وواعدهاهوتج،  المواقفوتجاه، ًلالستجابة انفعالیا تجاه اآلخرین
 الطیبة ستحدث اآلن وستكون مبهجة األمورًوالمتفائل أكثر میال لالعتقاد بأن ،  ونافعةیدة جمستقبلیة

   .وسارة وستستمر لتسعده
بأنه استعداد نفسي عند صاحبه لرؤیة الجانب السیئ في أي التشاؤم ) 1993 ،جابر، الكفافي(وعرف 

لتفاؤل أنه موقف للفرد نحو ا )1985عاقل،(بینما عرف  االیجابیة انبموضوع والتغاضي عن الجو
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 ویرى أن ،التنظیم االجتماعي أو الحیاة بصورة عامة یتشدد في أهمیة النواحي الجیدة ویتسم األمل
 المخالفة، إبراز موقف من المنظمات االجتماعیة أو من الحیاة عامة یتسم بالتشدد في  هوالتشاؤم

 عامـة وعـدم اإلیمان بجـدوى التطور وقطع الرجاء من المنظمات االجتماعیة خاصة ومـن الحیاة
  .االجتماعي

 أن التفاؤل هو القاعدة العامة للحیاة وان التشاؤم ال یقع في حیاة الفرد إال إذا كونت یرى   ویدأما فر
 ن وجداني سلبي شدید التعقد والتماسك حیال موضوع ما متباطلدیه عقدة نفسیة ، والعقدة النفسیة ار

الداخلیة ، فالفـرد متفائل إذا لـم تقـع فـي حیاته حوادث تجعل نشوء العقدة الموضوعات الخارجیة أو 
 الشخص الناجح إلى ویمیل ممكنا ولـو حـدث العكـس لتـحول إلـى شخص متشائم ًالنفسیة لدیه أمـرا

ً یمیل إلى التمسك بالتفاؤل ویعده عنصرا أساسا في تكوین شخصیته فهوالتفاؤل كذلك الشخص القوي  ً
 تجعله غیر قادر على  العكس یكون الشخص الضعیف الذي تسیطر علیه مجموعة احباطات وعلى

.                                                                     سند إلیهی بأي عمل إمكانیة نجاحهًالنمو الوجداني فیكون متسما بالتشاؤم على الرغم من 
  )219: 1998األنصاري، (                                                                        

إلى إن التفاؤل عملیة نفسیة إرادیة تولد أفكار ومشاعر ) 2004( النفسیة الصحة  شیر منظمة وتكما 
فالمتفائل یفسر األزمات ،  الیأس واالنهزامیة والعجزشاعروتبعد أفكار وم، الرضا والتحمل واألمل والثقة

كما أن التفاؤل ینشط أجهزة المناعة النفسیة ، والطمأنینةویبعث في النفس األمن ، ً حسناًراتفسی
 یستنزف هًفي حین یعتبر التشاؤم مظهرا من مظاهر انخفاض الصحة النفسیة لدي الفرد ألن، والجسدیة
  . ویقلل من نشاطه، ویضعف من دوافعهد،طاقة الفر

،  القطب من سمات الشخصیةیه ثنائمةتفاؤل والتشاؤم سأن ال)   1996  عبد الخالق (رى یكما و
ویتوزع الناس علي خط متصل یقع التفاؤل في أحد أطرافه، ویقع ،  خاصة للمستقبلؤیةتتمحور في ر

  .التشاؤم في الطرف اآلخر
 والرضا سعادة، الذات یرتبط ارتباطا قویا بالشعور الذاتي بالتقدیر  إلى أن ) 1993، أرجایل( وأشار
ایجابیة، بینما  لكفاءة، ویقیمون أداءهم بصورةالحیاة، فالمتفائلون لدیهم إحساس بقیمة الذات وعن ا

ّالمتشائمون یقیمون أداءهم بصورة سلبیة ویقللون من قیمة كفاءة أدائهم، ویشعرون عادة بعدم 
 بصفة عامة، االستقرار، ویرجع هذا إلى سیطرة المشاعر السلبیة نحو األشیاء واألحداث وجوانب الحیاة

 من جانب لتجاهل وأعمال غیر مجدیة، وقد تلقى اإلهمال واطةوالشعور بأن ما یؤدیه من أنش
  . اآلخرین
 عددإلى أن التفاؤل یرتبط إیجابیا ب) 2003،األنصاري(   نتائج العدید من الدراسات منها دراسة وتشیر

، لرضاء عن الحیاة والسعادةمن المتغیرات السویة مثل؛ الصحة النفسیة و الصحة الجسمیة، و ا
، ة للعمل، وجودة اإلنتاجیوالدافع،  الوظیفيداءواأل، وحل المشكالت بنجاح،  للضغوطعالةوالمواجهة الف
  .وضبط النفس
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 الیأس، والمیل ، الذي یرتبط بالمتغیرات المرضیة غیر السویة وغیر المرغوب فیها مثلشاؤم التبعكس
 واالكتئاب كما ،وةوالعدا،والوحدة ، الفشل في حل المشكالت، والقلقإلى االنتحار، والوجدان السلبي، و

   ).1999،الخضر (دراسة  في 
  

  :أسباب التفاؤل والتشاؤم
  یحلم أثناء النوم بشيء معین یتسبب في إلحاق خیر به فإذا صحا اإلنسان أن بمعنىالحلم 

قد بینما  لخیر على ا هو السبب في حصولههعتقد أنی هووجد هذا الشيء أمامه تفاءل به ومن
 إلحاق ضرر به فإذا وجد هذا الشيء أمامه في صبیحة لیلة في بشيء معین یتسبب میحل

    . الحلم تشاءم منه واعتقد أنه نذیر شؤم مع أنه قد یحدث النقیض فیكون مصدر خیر لإلنسان 
  )172: 2005سعود،(            

 ومن ثم یرسخ في  أو للشر مصدر للخیر اآلباء حیث یعلمون األبناء أن شيء ما هوتقلید 
 .  به  أو یتشاءم ومن ثم یتفاءل لذلكنفس االبن أن هذا الشيء جالب

  الحب والمراد أن اإلنسان یحب شيء معین فإذا حدث خیر له نسب مجيء هذا الخیر إلى
الخوف والفزع من شيء ویتسبب ذلك الخوف في كراهیة الناس لهذا  بینما حبه لهذا الشيء

  )47: 2009عرفات،(                  . ما یحدث لهم من ضرریهيء ومن ثم ینسبون إلالش
  

  : المؤثرة في التفاؤل والتشاؤمالعوامل
 بطبیعة كل مجتمع وبطبیعة عاداته وتقالیده وان التفاؤل له عالقة ة والتشاؤم له عالقؤل التفاموضوع

اك مجموعة من العوامل البیولوجیة واالجتماعیة بظروف االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة للمجتمع هن
   : كما یأتيالتشاؤم -  لها أثر كبیر في التفاؤل لسیاسیةواالقتصادیة وا

  
  :یولوجیة البلالعوام: أوال

 حالـــة التفـــاؤل أو وین المحـــددات الوراثیـــة أو االســـتعدادات الموروثـــة ذات أثـــر كبیـــر فـــي نـــشأة وتكـــتعتبـــر
وراثة هما اللتان تعمالن على توجیه الوارثات إلى ما یتفـاءل بـه أو مـا یتـشاءم  والالبیئة، حیث إن التشاؤم

 فتعمل التربیة على إخراجها إلى حیز الوجود جمیعـا ولكـن بقـوتین غیـر متـساویتین، فقـد یجـد نفـسه  منه،
روثـة  الموومـات ولكن في الحالتین فـان مجـرد وجـود تلـك المق میله إلى التشاؤممنأكثر میال إلى التفاؤل 

، فالبـد مـن تغذیـة المــوروث وتنمیتـه؛ لیتفاعـل مـع المقومــات شائما أو متــفـائالال تكفـي لجعـل الـشخص مت
   . والموضوعات البیئیة حتى یستمیل ما لدى اإلنسان بالقـوة إلـى وجود بائن وفعلي في الحیاة

  )49: 1998سیلجمان،(                                                               
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  :تماعیةالعوامل االج: ثانیا
 نشأة في في المجتمع، ولها دور سائدة تتمثل بالتنشئة االجتماعیة من لغة وعادات وقیم واتجاهات وهي

المفهوم، فالمواقف االجتماعیة المفاجئة تجعل الفرد یمیل في الغالب إلى التشاؤم والعكس صحیح إلى 
 كبیرا في تحدید التفاؤل والتشاؤم بین الجنسین، فللذكور راالثقافة دو للعوامل البیئة ونأكما و . حد بعید

،  من األمل والتفاؤل نحو المستقبل عن أرائهم واتجاهاتهم وهذا یخلق لدیهم نوعابیرمجال أكبر في التع
  )153: 1998عبد الخالق،.                               ( رهمألنهم یمتلكون القرار في تحدید مصی

  
  : سیةالعوامل االقتصادیة والسیا: لثاثا

 لحیاتهم ، ونظرا للشك اب الذي یقلل من أهداف الحیاة التي یضعها الشبر االقتصادي المستمالتراجع
 أن یطور الشباب اتجاهاتهم متأثرة بهذه الظروف مما یؤثر على معدالت عفي المستقبل فمن المتوق

  )143: 1998بركات،(                                                     .التشاؤم والتفاؤل لدیهم 
 تخلفه من عوامل الصراع واالضطراب النفسي وهیمنة دول ما والعسكریة ونفسیة أن الحروب الكما

على كل ذلك یؤدي إلى فقدان التوازن النفسي فیشعر الفرد انه عاجز ضعیف مهدد ال یجد من یحمیه 
 ال تلبث إن تصبح مظاهر سلوكیة لدى سیة مما یؤدي إلى صراعات نفلنفسي الهم والقلق اضحیةفیقع 

  )56: 2009عرفات (        .  بالنقص والتردد والشك لشعورالفرد كالخوف من المستقبل والتشاؤم وا
  

  : والتشاؤم في التراث العربي اإلسالميالتفاؤل
حذر من أثر التشاؤم على بنیة الذات التفاؤل في بناء الشخصیة اإلنسانیة الفاعلة ، و إلى  اإلسالمعاد

الكلمة : وما الفأل؟ قال: ال عدوى وال طیرة ویعجبني الفأل، وقالوا :( r اهللا ولقال رس: فعن أنس قال
 من لزوم الصبر لتحمل مشاق الحیاة عند الشدائد بنفس راضیة، والبد. رواه البخاري ومسلم ) طیبةال

  )135: 2005سعود،         ( .                        أس تقلل من احتماالت التوتر والشعور بالی
 العدید من األحادیث النبویة التي تناولت موضوع التفاؤل أو التشاؤم ففي الفأل تقویة العزم ، وهناك

وباعث على الجد ، فقد تفاءل رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم في غزواته وحروبه، وروي عن أبي 
 ما هي، قال الن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم سمع كلمة فأعجبته، فقإ: هریرة رضي اهللا عنه

، فینبغي لمن تفاءل أن یتأول بأحسن تأویالته، وال تجعل لسوء الظن على ))  فألك من فیكناأخذ((
  )31: 2009عرفات                       (                                          .نفسه سبیال 

 ؤل عملیـة نفـسیة إرادیـة تولـد مـشاعر وأفكـار الثقـة والتحمـل واألمـل وتبعـد أفكـار ومـشاعر الیـأسیعد التفا
والعجز حیث إن المتفائل لدیـه إحـساس بقیمـة الـذات ویقـیم أدائـه بـصورة ایجابیـة بینمـا المتـشائم یقلـل مـن 

ضعف مـن طاقـة الفـرد قیمة ذاته وأدائه كما وان المتفائل یفسر األزمات تفـسیرا حـسنا فـي حـین التـشاؤم یـ
ویــضعف مــن دوافعــه حیــث یكــون لــدى كــل إنــسان أهــدافا ویــسعى إلــى تحقیقهــا ومــا أن یحــدث مــا یحــول 
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ویمنع الوصول إلى هذه األهداف حتـى یفقـد الفـرد الدافعیـة عنـدها یتبـدل التفـاؤل بالتـشاؤم وشـعوره الكبیـر 
  .باإلحباط

  
  : الجسمصورة :ًخامسا
ور العقلـي الـذي یتكـون لـدي المـرء عـن جـسمه الخـاص أثنـاء الحركـة  التـصأو  الجـسم هـي الـصورةصورة

 أو االحتكـــاك یئـــة، الباطنـــة وتغیــرات الهاإلحـــساساتوهـــي مـــستمدة مــن .  أي لحظــةفـــي أو الراحــة، أو
  )34: 1998شقیر ،(                . االنفعالیة والخیاالترات الخارج، والخبفي واألشیاء باألشخاص

 لصورة الجسد على أنها خبرة شخصیة نفسیة قابلة للتعدیل )، وكالدول  جوتسمان ( نظر كل من
والتطویر من خالل ما یتعرض له الفرد من خبرات ، وبالتالي یؤثر مفهومنا عن صورة أجسادنا على 

  )18: 2005، العزاوي   (            .سلوكنا الذاتي وعلى سلوكنا في تفاعالتنا الدینامیة مع اآلخرین
  

  :لجسم صورة االرضا عن
 فال تكاد توجد امرأة تشعر –ً من حیث الرضا تمس اإلناث بشكل أكثر وضوحا سمإن صورة الج

 فعادة ما ترى أن هناك ما بها یحتاج إلى تعدیل ، في حین أن –بالرضا الكامل عن صورة جسمها 
 عدملكن قبلیة ٕ نحو مستقبله المهني وانجازاته المستدیه یتحول شعور الرضا لهالذكر في اآلن ذات

 علیه یترتب  وبعض األحداث التي تؤدي إلى تشویش صورة الجسماإلنسان لدى الجسم عن الرضا
   )5: 2004د،فای ، حسین(                                            .النفسیة المشكالت من الكثیر

  
   :الجسم صورة أهمیة

 القـرارات اتخـاذ في ًدورا تلعب الجسم صورة وأن جسمال بصورة یرتبط الیوم مجتمع في الرئیسي القلق إن
  : وهي بعوامل الجسم بعدة صورة تتحدد، وواإلصرار الذات وفعالیة المهنیة
 للجـسم، الوظیفیـة والكفـاءة للجـسم، العـام والـشكل ، للجـسم األجـزاء هـذه وتناسـق الجـسم، أجـزاء شـكل

  .الجسم لصورة اإلجتماعي والجانب
 كیفیـة عـن باعتقادنـا تقتـرن الـصورة تلـك عقلـه، فـي نفـسه عـن صـورة لـه منـا ًكـال أن یتـضح سـبق وممـا
 یـدرك وكیـف ؟، نفـسه الفـرد یـرى كیـف علـى تعتمـد شخـصیة خبـرة الجـسم فـصورة لنـا، اآلخـرین إدراك

 وتـصورات ومـشاعر أفكـار الجـسم صـورة تـشمل كمـا أنفـسهم؟، یـدركون وكیـف أجـسامهم؟، األشـخاص
  .الجسمیة ذاتهم عن الناس نظر وجهة بأنها الجسم صورة تعرف كما الذات

 (yetzer & et.al, 2004: 132)  
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 صورة أن فهم السهل من لذا فسیولوجي، و ونفسي اجتماعي طابع ذات الجسم صورة أن الباحثة ترى
 كتقدیر كثیرة نفسیة بصفات ترتبط وأنها ًجیدا، اجتماعیة النفس حالته على تؤثر قد الشخص جسم

 .وغیرها واالتجاهات والقلق، واالكتئاب، الذات، ومفهوم الذات،
  

 :تشمل األجزاء تلك  والجسم صورة أجزاء
 الجسم، وتقاسیم بتركیب وترتبط بجسمه، الفرد بها ویشعر یدرك التي الطریقة وهي :الحقیقي الجسم
 . بالشیخوخة یتغیر لكن ًساكنا ًمفهوما ولیست ًفعال الفرد جسم طریقة هي الحقیقي فالجسم

 الفرد وضع وكیفیة الفرد یتحرك وكیف الفرد ألوامر الجسم یستجیب كیف وهو: المعروض لجسما
 تقییم على الفرد یسیطر أن ویمكن الفرد، ومشاعر ونوایا لرغبات كتعبیر یوظف فالجسم للعالم، بالنسبة
  .معین لحد جسمه

 یفكر كیف على یوثر لمثاليا هذا واآلخرین، نفسه على الفرد به یحكم داخلي معیار: المثالي لجسما
 ویتضمن رأسه، في معیار مقابل والتقدیم الحقیقة یقیس الفرد إن ؟ یتصرف وكیف یبدو؟ ؟وكیف الفرد

 . والسیطرةوالثبات، والقوة، والتناسق، والروائح، والوزن، والحجم، والراحة، الجسم، مخططات
 (Hans,1999: 13)                                                                             

  
 :منها الجسم صورة نمو علي تؤثر متعددة عوامل هناك

 :بیولوجیة واملع
 البیولوجیة الخصائص تلعب قد وبالتالي ، والوراثیة البیولوجیة بالعوامل كبیر بشكل الجسم معالم تتحد

 الخصائص أو العصبیةبات االضطرا بعض أن كما الجسم، صورة نمو في ًهاما ًدورا والوراثیة
 البشرة، أو الجلد وصفات الطول مثل ألجسامهم األفراد إدراك طریقة علي تؤثر أن یمكن البیولوجیة

  )62: 2006حسن،( .                                         والبشرة الوجه وتقاطیع الصدر، وحجم
 على یؤثر ،كما لجسمه الفرد إدراك ىعل یؤثر أن یمكن الجسم وشكل لحجم البیولوجي المحدد لذا

 بالوراثة محدد الشخص فمظهر ، السلبیة الجسم صورة الى ًفعال تؤدي أن یمكن التي األخرى العوامل
  .األجداد و اآلباء من الموروثة بالجینات رئیسي بشكل تقرر الجسم بها یبدو التي فالطریقة والبیئة،

 )35: 2005،العزاوي                                  (                                       
  

  :األسرة/ الوالدان
 اآلخرون الرعایة ومقدمو اآلباء یؤثر حیث ، والمراهقین الصغار لألطفال األول المربي األسرة تعتبر
 إرسال في سري أو علني بشكل سواء ًحیویا ًدورا اآلباء ویلعب، مألجسامه األطفال إدراك طریقة على

 بقوة یركزون قد أنفسهم اآلباء ، المجتمع في المثالي المعیار مع والتكیف وفیقللت طفلهم إلى الرسائل
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 كل الصورة إن "إناث-ذكور" الصغار ألبنائهم المثل یضربون وبذلك بجاذبیتهم، ویهتمون الحمیة على
  -Stacy,2000:11) (12                                                                 .شيء

  
  :المعلمون/المدرسة

 إدراك أن الدراسات وتبین ، جسمهم لصورة والمراهقین األطفال إدراك في الدور بعض المعلمون یلعب
 المعلمون یؤثر أن ًالمعقول أیضا فمن لذا ، األكادیمي إنجازهم في مهم عامل معلمیهم لتقییم الطالب

       (Stacy, 2000:4)          .                ألجسامهم والمراهقین األطفال إدراك كیفیة على
  

  : األقران/ األصدقاء
 ، ًجدا مؤثرة األقران جماعة وتكون ، األقران جماعة تكوین في ًجدا مهمة فترة والمراهقة الطفولة مرحلة

 إن ، ًسهال لیس الوقت نفس في األقران بجماعة واالحتفاظ المثالیة الصورة مع التوافق ومحاولة
 .                 (Stacy, 2000:13) جسمه إلى الفرد ینظر كیف تحدید في تؤثر األقران مجموعة
 األشیاء من العدید ویعملون ، المثالیة الجسم صورة مع یتفقون الذین األفراد من األصدقاء ا لفردویختار
 هامة الفترة هذه ألن ، آلخرینا من مقبولة تكون التي الصداقات عن یبحثون ًأیضا ، مقبولین لیكونوا

 المثیرة أو السلبیة فالتعلیقات ، الحیاة مدى علیهم تؤثر قد المظهر بخصوص تعلیقات وأي حیاتهم في
 )4: 2007فرغلي،.       (الذات وقیمة الذات ومفهوم ، الذات تقدیر على تؤثر أن یمكن األقران من

 أثناء خاصة الجسم صورة بناء في ًمكمال ًرادو یلعبون األقران أن ومن وجهة نظر الباحثة ترى
 نفس ویملكون المشاكل نفس یواجهون ألنهم العاطفي باألمان البعض بعضهم ویزودون المراهقة،

 .البعض بعضهم على ًمباشرا ًتأثیرا تؤثر األصدقاء بین فالعالقة للعالم، النظرة
  

  :اإلعالم أجهزة
 فالعدید ، الجسم صورة على ًقویا ًتأثیرا ًغالبا لها المختلفة اإلعالم أجهزة في الناس یراها التي الصور

 في ًناجحا لتكون ًجدا مهم المظهر بأن توحي الجسم صورة حول اإلعالم أجهزة في الرسائل من
                                                                       (Stacy, 2000:14) .الحیاة

 المراهقین أن إال العمریة، المستویات كل في األشخاص تستهدف اإلعالم وسائل نأ من بالرغم أنه إلى
 المختلفة اإلعالم أجهزة في قدمت التي المعلومات فأغلبیة ، مجتمعنا تصل التي للرسائل عرضه أكثر

 حیث جسمه، لصورة الفرد تقییم في هام عامل اإلعالم أجهزة وأن ، المراهقین نحو محدد بشكل موجهة
 والمعاییر القیم نتعلم أننا كما الممثلین/ والممثالت ، واألفالم ، المجالت عن الجاذبیة نماذج جمتن

  )35: 2007،الستار عبد      (          .اإلعالم أجهزة خالل من ومهم وجمیل جید هو لما الثقافیة
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  :الجسم صورة أبعاد
 كفافي (من كل ووضع متعدد مفهوم جسمال صورة أن متزاید نحو على الجسم صورة في الباحثون یتفق

 یتعلق وبعد بالوزن، یتعلق بعد :كالتالي وهي الجسم لصورة أبعاد أربعة   1995 :64 )،والنیال
 .الجسم أعضاء بتناسق یتعلق وبعد ، العضلي بالتآزر یتعلق وبعد الجسمیة، بالجاذبیة

 بین والتناسق العام، الشخصي رالمظه :وهي أبعاد ستة إلى الجسم صورة)204: 1998،شقیر (وتقسم
 الخارجیة الجسم أعضاء وباقي الوجه ِأشكال بین والتآزر الجسمیة، الجاذبیة الظاهریة، الوجه مكونات
 حجم بین والتناسق المختلفة، الجسم ألعضاء األداء علي والقدرة الجسم، بین والتناسق ، والداخلیة

  .التفكیر ومستوى وشكله الجسم
  

 : هي أبعاد أربعة حول تتبلور الجسم صورة أن )201: 1999،الشبراوي (ویرى
 .للجسم االجتماعیة والصورة للجسم، یةیفالوظ والكفاءة للجسم، العام والشكل الجسم، أجزاء صورة
 على یتفقون ال لكن التركیب في متعددة أبعاد الجسم لصورة أن یتفقون الباحثین أن من الرغم على

  :أبعاد ثالثة إلى الجسم صورة تقسیم ویمكن األبعاد، هذه طبیعة
 جسمه ووزن وحجم شكل عن الفرد ومعرفة بتصور یتعلق ما كل وهي: المدركة الجسم صورة 

 .جسمه وأجزاء ومظهره
 جسمه صورة نحو الفرد واتجاهات ومعتقدات وأحاسیس مشاعر وهي: االنفعالیة الجسم صورة 

  .الرضا وعدم الرضا حیث من المدرك
 شكل (ة مثل الجسمی الفرد لخصائص االجتماعي القبول مدى وهي: جتماعیةاال الجسم صورة 

 .له تقبلهم ومدى وتصوراتهم اآلخرین نظر ووجهة جسمه، وحركة وأجزاء ومظهر ووزن وحجم
(Gottesman, 1966: 90)                                                            

 اآلباء مثل ألجسامهم األفراد إدراك على تؤثر التي لعواملا من ًعددا هناك أن یتضحمما سبق 
 مهمة ًأدوارا الثقافة وتلعب ، لجسمه الفرد إدراك في كلها تؤثر التي اإلعالم وأجهزة واألقران والمعلمین

 . المثالي الجسم تحقیق أجل من للعمل االجتماعیة الرسائل إرسال في
 وأن المطبوعة اإلعالم وأجهزة واإلعالم التلفزیون خالل من تظهر الثقافیة المثالیة أن الباحثة وترى

 من ةالغربی عاتالمجتم في مقبول هو فما ألخرى ثقافة من یتفاوت المثالي الجسم وشكل حجم تعریفات
 ترتبط الجسم صورة، فالشرقیة مجتمعاتنا في مثالي غیر یكون أن الممكن من المثالي الجسد معاییر

 تتأثر للفرد اآلخرین ونظرة ، له اآلخرین بنظرة تتأثر جسمه عن الفرد صورة لذلك وبالفرد، باآلخرین
 .للفرد الجسمي بالمظهر كذلك
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  :المستقبل قلق :ًسادسا
 متغایرة وظروف أحداث من یشهده لما وذلك بالقلق یتمیز الحاضر عصرنا أن الواضح من أصبح لقد

  .ذاته حد في ًامتغیر أصبح العصر هذا بأن القول یمكن بحیث متزایدة
 إلى نتیجة مجرد من تحول بل المتغیرات، لهذه الواضحة النتائج من نتیجة أصبح عام بوجه والقلق
 ومصدر العصاب جوهر یعتبره البعض أن حتى العصابیة المظاهر من الكثیر ظهور إلى یؤدي سبب

 )23: 2008، بلیكالني(                                             .الفرد عند العصابیة األعراض
 الراهن الواقع من بالقلق المستقبل قلق ذوو یتصف حیث ، العام القلق من جزء المستقبل قلقویعتبر 
 على السیطرة وفقدان العجز ٕوادراك كالتشاؤم البنى مجموعة في ویتمثل ، المستقبل على والمعمم
  )24: 2009الحدیبي،  (                                   .     المستقبل من التأكد وعدم الحاضر
 حیاة في خطورة تشكل التي القلق أنواع أحد المستقبل قلق إلى أن) 32: 2004الشحومي،(ویشیر 

 یشعر تجعله الفرد، یعیشها ًأیضا وحاضرة ماضیة خبرات عن ینجم مجهول من ًخوفا تمثل والتي الفرد
 إلي األمر نهایة في به یؤدي قد الذي والیأس التشاؤم من ًشیئا الحالة هذه لدیه وتسبب االستقرار، بعدم

                 .خطیر عصبي نفسي اضطراب أو االكتئاب مثل وخطیر حقیقي اضطراب
 مع المواءمة صعوبة مع المؤلمة األحداث یدرك یجعله صدمة أو إعاقة بأي ذویه أو الفرد إصابة ٕوان
 ویشعر والمستقبل، للحاضر التشاؤمیة النظرة من ویزید لدیه القلق تزاید إلي یؤدي مما المدركات، هذه

 له یسبب الذي األمر ، وسوي إیجابي بشكل المستقبلیة الحیاة مواجهة من والخوف الموت من بالخوف
 التغیرات من الشدید والذعر والخوف ، المستقبل مواجهة علي القدرة وعدم بالنفس الثقة عدم من حالة

  .المستقبل  یحمله ما لكل السلبیة التوقعات مع المستقبل في حدوثها المتوقع والسیاسیة االجتماعیة
  )5: 2005شقیر،                                                                          ( 

  
 : المستقبل قلق أسباب
 السیئة األحداث من والخوف المستقبل في الالعقالني التفكیر عن ناتج قلق هو المستقبل قلق یعتبر

  .للحیاة السلبیة النظرة أي السوء وتوقع والغموض، والضیق، باالرتباك والشعور حدوثها، المتوقعة
 )120: 2007،المحسن عبد                                                               (

  
 :إلى ودتع الفرد لدي المستقبل قلق أسباب أن ليإ) 98: 2004، العجمي(تشیر
  الواقع عن التوقع أمانیه فصل علي قدرته عدم لوالطموحات األهداف تحقیق على القدرة ضعف .1
 .باالهتمام جدیرة غیر الحیاة بأن اإلحساس .2
 عن األفكار لبناء لدیه كافیة معلومات وجود وعدم بالمستقبل التكهن على القدرة قصن .3

                                                                                                                                        .الحالیة األفكار تشوه وكذلك المستقبل
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 . والمجتمع األسرة داخل االنتماء بعدم الشعور .4
  .منها یعاني التي المشاكل مع التكیف علي قدرته عدم .5
  .بالتمزق إلحساسوا األمان بعدم الشعور .6

  
   :إلى ترجع المستقبل قلق أسباب أن)142: 2004،العشري (ویرى
 .صعوبات من ال الغد یحمله ما نحو الغامض الخوف .1
 .المتوقعة لألحداث السلبي التنبؤ .2
 .المستقبل في التفكیر في االستغراق عند واالنقباض والتوتر بالضیق الشعور .3
  .التركیز على القدرة وفقدان االنزعاج .4

  
  :إلي ترجع المستقبل قلق أسباب أن ليإ )19: 1999،حسن (یشیر حین في

 . المستقبل في المحتملة لألحداث الخاطئ اإلدراك .1
 . سلبیة بطریقة إلیها والنظر األحداث هذه مع التعامل في الشخص فعالیة تقلیل .2
 .اناألم بعدم والشعور الشخص منها یعاني التي المشاكل مع التكیف على القدرة عدم .3
 القلق من جزء هو المستقبل قلق ویعتبر القلق مصادر من مهم مصدر المستقبل أن الباحثة وترى

 قلق ظاهرة وأن الذات وتحقیق والطموحات الرغبات لتحقیق مساحة المستقبل قلق باعتبار المعمم
 مبعد الشعور عنها نتج المجاالت كافة في بالتغیرات مليء مجتمع في واضحة أصبحت المستقبل
 الذات اعتبار وتدني باألمن الشعور وفقدان الضاغطة األحداث مواجهة على القدرة وعدم االرتیاح،
 .المستقبل تجاه السلبي والتفكیر

  
  :التأثیر السلبي لقلق المستقبل

  :یأتي ما المستقبل لقلق السلبیة اآلثار أهم من أن
 الرأي وصالبة الدفاع، آلیات واستخدام أحد، في الثقة وعدم والتشاؤم الماضي من الهروب .1

 .والتعنت
 ٕواضرابات النوم، واضطرابات المزعجة، واألحالم األسباب، ألتفه واالنزعاج بالتوتر الشعور .2

 .بالوحدة والشعور واالنطواء االجتماعي اإلدراك وسوء ، التركیز وعدم التفكیر،
 )       73: 2006،جفرا   (

 التخطیط على القدرة وعدم المعیشة، مستوى نتحسی على القدرة وعدم بالوحدة، الشعور .3
 .المستقبل تأمین في اآلخرین على واالعتماد المرونة، وقلة والجمود للمستقبل،

 .والبدني العقلي لالنهیار عرضة ویصبح المعنوي تماسكه اإلنسان یفقد .4
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 .الحیاة مع مواجهة فیها التي المواقف مع للتعامل أسالیب واختیار الروتین، إطار داخل التقوقع .5
 . والكبت والتبریر واإلسقاط النكوص مثل الدفاع میكانزمات استخدام .6
 .یحدث قد لما السلبي واالنتظار التوقع .7
   .والالعقالنیة والعجز  االعتمادیة وللطمأنینة انعدام حالة في اإلنسان یعیش .8

  )56: 2009المشیخي، (                                                                        
 علـى أضـرار مـن لـه لمـا ٕوانتاجیتـه، الفـرد صـحة علـى كبیـر أثـر لـه المـستقبل قلـق أن الطبیعـي مـن إنـه

 أسـالیب إیجـاد مـن بـد ال لـذلك ًمعـا والمعالجـة المواجهـة یـستدعي األمر وهذا والجسمي، النفسي الصعید
 وهـي مـن المـستقبل مـن والقلـق الخـوف لمواجهـة طریقـة هنـاك، فمنـه والحـد القلـق من التخلص إلي تهدف

  .فنیات العالج السلوكي
  

 :المعرفي التنظیم إعادة طریقة
 القلق تثیر التي باألشیاء السلبي التفكیرما یبدأ وعند ، السلبیة األفكار استبدال على قائمة الطریقة هذهو

 القاعدة وهذه سلبیات،ال بدل اإلیجابیات توقع في ذلك بعكس مباشرة ذلك بعد التفكیر یتم والمخاوف،
م التنظی وهي المقلقة، السلبیة النتائج محل لتحل المتوقعة اإلیجابیة النتائج واستبدال التفكیر تنظیم في

 )114: 2007عبد المحسن،(.الفشل یتوقع كما النجاح یتوقع أن له بد ال ذي الالسوي لإلنسان المعرفي
 السلبي التفكیر أنماط تعدیل هو المعرفي التنظیم إعادة طریقة في األساسي الهدفوترى الباحثة أن 

 السلوكي، العالج باستخدام وذلك المستقبل من والخوف القلق من التخلص في إیجابیة الغیر واألفكار
 ینتهي أن إلي تطول قد زمنیة فترة إلي وتحتاج ما حد إلي بطیئة العمیلة هذه أن نعلم أن بد فال

 . ًمامات مخاوفه على التغلب من اإلنسان
 البطـيء التـدرج طریقـة وهـي لهـا الكثیـرون یـستجیبأن هنـاك طریقـة ) 47: 2005عبـد الـرازق،(ویقـول 

 الـشعور اإلنـسان اكتـساب زیـادة فـي یـساعد االسـترخاء علـى التـدریب ألن االسـترخاء یـصاحبها التـي
 العـالج هـذا مـن فالفائـدة مجـرد خیـال، كانـت لـو اإلخطـار، مواجهـة فـي وبالهـدوء ذاتـه علـى بالـسیطرة
 . بالتدرج العقول من المخاوف إزالة هي السلوكي

 وعـي، عـن فـي االنفعـاالت الـتحكم علـى والقـدرة والقـدر، بالقضاء والرضا باهللا باإلیمان أنه الباحثة وترى
 إذا كفیلـة وسـائل كلهـا األحـداث والـضغوطات، مواجهـة فـي وهادئـة ومطمئنـة واضـحة بطریقـة والتفكیـر
 أهـداف وضـع وكـذلك المـستقبل، مـن الخـوف والقلـق علـى تقـضي أن یمكـن امها،اسـتخد الفـرد أحـسن
 واستخدام الخاطئة، والمعتقدات األفكار ومواجهة حدود قدراته ومعرفة اإلمكانیات وتحدید لحیاتهم واقعیة

، المـستقبل وقلـق الخـوف مـن الحد في تساهم فجمیعها وأسبابها، حقیقة المخاوف على والوقوف المنطق،
عاقـة قیـود حیــث تتـرك بــصماتها علـى مبتــور األطـراف وأســرته وحیاتـه االجتماعیــة والوظیفیـة وتتمثــل ولإل

هــذه القیــود فــي وجــود حالــة مــن عــدم الطمأنینــة والتوقــع واالنتظــار الــسلبي ومــا یحــدث كمــا وتظهــر آثــار 
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ن وذلـك مـا على صحة اإلنسان وقدرته على اإلنتاج مما یجعله یشعر باالضطرار لالعتمـاد علـى اآلخـری
  .یزید من شعوره باإلحباط والعجز وخوفه من المجهول 

  
  : النفسيالتوافق :ًسابعا

 من سلوكیات یومیه ه یعیش في بیئة متنوعة ومتشابكة في العالقات من خالل ما نقوم باإلنسان
 فةتل لتنوع حاجات ومطالب األفراد الیومیة ، وعاده یقوم الفرد بصور مخنظراتصف بالتنوع والتغییر 

من السلوك لمواجهة دوافعه المختلفة ، بهدف تحقیق قدر عالي من التوافق النفسي واالجتماعي ، 
 وعندما یتخطى األمر الجوانب الذاتیة جسديفاإلنسان عندما یجوع یبحث عن الطعام لتحقیق التوازن ال

  .    ي ویسعى الفرد للتعایش مع البیئة والمحیطین فهو یكون في محاوله للتوافق النفس
 )18: 1984محمد،     (

 أن الفـرد یخلـو مـن  لیس معنـاه واالستقرار النفسياعي تحقیق التوافق الشخصي واالجتموترى الباحثة أن
 حاجاتـه والوصـول إلـى أهدافـه ، فلـیس هنـاك إشـباععقبـات تحـول بینـه وبـین أي المشكالت وال یصادف 

، وحلهـا أو قـدره الفـرد علـى مواجهـة هـذه المـشكالت فرد إال وله مشكالت ، والتوافق الـسلیم یقـاس بمـدى 
   .تقبلها والحیاة معها

،  معیــارا أساســیا لتحقیــق الــسواء النفــسي واالجتمــاعي للفــرد فــي إطــار عالقــة الفــرد بــالمجتمعهــو لتوافــقا
 عنــدما تكــون نــشأأمــا ســوء التوافــق فأنــة ی،  خفــض التــوتر الــذي تــستثیر الحاجــاتالتوافــقحیــث یتــضمن 

  . مجتمع عندما تتحقق بطریقة ال یوافق علیها الوأ، لیست سهلة في تحقیقهااألهداف 
  ) 259: 1993، طه وآخرون(                                                                  

 نوعا من التقارب في الفرد هو نمو العملیات یحقق بها أن التوافق ) 80 : 2004 ،قدیح (ویذكر 
  .  حدود ثقافة المجتمعفي جتماعیة التي یستطیع من خاللها إشباع حاجاتهعالقاته اال

 قدر من الرضا توفر الفرد قد یكمن في توافق تقدم من التعاریف ، ترى الباحثة بأن  على ماًوبناءا
 والقلق، وهذا یعني من باإلحباط التقلیل من الشعور إلى القائم على أساس واقعي بالشكل الذي یؤدي

 األنشطة التي یقوم بها الفرد إلشباع حاجة أو التغلب على صعوبة على رى بأن التوافق یعتمدجهة أخ
  . مع البیئة والمحیطاالنسجام من حالة إلى أجل الوصول من  معوقاجتیازأو 

 خفض حالة التوتر عند الفرد إلى قد یؤدي في الكثیر من األحیان الحاجات  بأن إشباعىوال ننس
 إلى ً علما بأن العدید من العلماء من یؤكد بأن التكیف الناضج یؤدياضح، بشكل وفقالتوا إلىویدفعه 

  . سؤ التوافقإلىالتوافق الناضج وعكسه یؤدي 
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  :شعوریة عن طریق الحیل الالالتوافق
 للخالص من مشاعر التوتر يترم  بقدر ماالنفسیة األزمةتستهدف حل   دفاعیه الهروبیة أسالیب هي

 غیر مقصوده تصدر عن الفرد بشكل شعوریة وهى حیل ال الوقتیة الراحة قدر من إلىول والقلق والوص
 ومتشابكة متفاوتة متعددة اإلنسان إلیها یلجأ التي الالشعوریة یسبقها تفكیر وهذه الحیل أن دون تلقائي
 من  تجعلمتداخلة المیدان الواحد بصوره في من عملیه أكثر وقد تشترك یدان من مأكثر فيتعمل 

  )163: 1984محمد،.                                                      (الصعب تصنیفها
  

  :الالشعوریة أمثله لبعض الحیل یلي وفیما
  :الكبت. 1
 أو المؤلمة الشعوریة واألفكار لطرد الدوافع والذكریات األنا إلیها تلجأ هروبیة الشعوریة ةهو حیلو

   .واأللم مایسبب لنا الضیق بت فنحن نكرالالشعو إلىتراجع  على الٕواكراهها المحزنة
یبقى خامال بل یعمل باستمرار على دخول   فالدافع المكبوت المتعددة ان للكبت أثار ضاره والشك

 للكبت وفى ذلك استنزاف المسببة بین الدافع المكبوت والقوى مستمرة المعركةمجال الشعور فتظل 
  )237: 1996ة،ضعوی (   .                 علیه تعبا جسمانیا مستدیما  مما یترتب النفسیة للطاقة

  
  : التبریر.2
 أو العجز كما یحدث عندما یصدر عن الخطأ من االعتراف بالفشل أو اإلنسان تقي حیله دفاعیه هو

 تفسیر سلوكه تفسیرا یبین لنفسه إلى فیعمد عیا اجتمامقبولةالفرد تصرفات صادره عن دوافع غیر 
 یكون السلوك مقبوال أن معنى هذا یس من المجتمع ولالمقبولة المعقولة أسبابه سلوكه له أنلناس ول

 الشعور أو اآلالم ما یؤذیها ویسبب لها الشاعرة حیله تدفع النفس عن الذات الصورةوالتبریر بهذه 
  )316: 2002لقریطي،ا (                         .                                 بالفشل والذنب 

  
  :اإلسقاط .3

 للمثالیات و یسقط بها الفرد المثاقبه یتبرأ به الفرد الشعوریا من دوافعه دفاعي استجابى نمط وهو
  . على الناس أو المجتمع الدفینة هة الكریت النقص والرغباونواحينقائصه وعیوبه وأسباب فشله 

  
  :التقمص .4

 عن طریق المحیطة الدوافع ٕواشباع النفسي التوتر فض خ دفاعیه تعمل علىشعوریة حیله ال وهو
 التي األهداف في شخصیة جماعة نجحت في تحقیق أو آخراندماج الفرد ال شعوریا في شخصیه 

  )    50: 2003عباس،              (                                                .یتحلى بها غیره
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  :النكوص. 5
 على هیئة سلوكي مشكالته بنكوص ل على ما یقابله من صعاب وحلتغلبفع الفرد ل عقلیه تدآلیة وهو

 یجعل وظیفي وعا مر بها وتجاوزها رجأن التي سبق الطفولة ل مرحله سلوكیه من مراحإلىرجوع الفرد 
  )141: 1976حمزة،(                   . الطفولة في ألفها قد أنماطالفرد یرتد سلوكه واستجاباته إلى 

  
  :التعویض .6

 أو العجـز عـن إشـباع دافـع لـنقص اأو الـشعور بالفـشل نتیجـة یلجـا إلیهـا الفـرد وریة حیله دفاعیه شـعوهى
 لتخفیــف حالــه التــوتر والقلــق فهــو جهــد ال كوســیلة وانــه عقلــي أو جــسمي عجــز أو عیــب إخفــاءقــوى أو 
لكفــــاح لتحقیــــق النجــــاح  باالــــوهمي أو الحقیقــــي یــــدفع بــــالفرد إلــــى العمــــل علــــى معالجــــه الــــنقص شــــعوري

  )51: 2003عباس، (                                   .آخرالمطلوب أو االستعاضة عنه بهدف 
  
  ):الخیال التوهمى (الیقظة أحالم .7

 دوافعنـا ورغباتنـا التـي عجزنـا عـن تحقیقهـا فـي إشـباع فیهـا خیـل جمیعـا نتإلیها حیله ال شعوریة نلجأ وهى
 الرغبــات إشــباع وتقــوم بــدور كبیــر فــي الطفولــة ومرحلــه المراهقــة خــالل فتــره وثهادعــالم الواقــع وتــزداد حــ

   .المكبوتة
  
  ):التسامي (اإلعالء .8

 أعلـى إلـى مـستو ارفـع أو المكبوتـة أو العاطفـة الرغبـة حیله یسعى بها الفرد إلى االرتفاع بالـدافع أو وهى
  )95: 1993طه،( .اسميأو 
  
  :االنسحاب .9

 الفــرد إشــباع النــاتج عــن عــائق یحــول دون واأللــم أو تخفیــف التــوتر إزالــة تهــدف إلــى هروبیــة حیلــه وهــى
عــن طریــق االبتعــاد واالنــسحاب عــن موضــوعها وغرضــها وتجنــب المواقــف التــي تــسبب الفــشل أو التــي 

  )312: 1995راجح، (                                                 . قابتؤدى إلى النقد أو الع
 اإلشــباع علـى القـدرة علـى تنطـوي  یمثـل عملیـة متكاملـةألنـهً  علیـه فـإن التوافـق أهـم مـن التكیــف اوبنـاء

 بمـا یحملـه هـذا التفاعـل مـن تـأثیر والبیئـة الفـرد  لحاجات الفرد وهذا یتضمن تفاعالً  متـصالً  بـینالمنظم
 حینمـا ترضـخ وأحیانارتـه، الظروف التـي تفـوق قدبل یرضخ ویتقحینما وتؤثر، أما التكیف فقد یحققه الفرد

 وســؤ التكیــف فأنــه ن الشخــصي علــى أن التكیــف یكــون بــالتوافق بــین هــذین األمــریالنــشاط البیئــة ألنــواع
  ) 406: 1992محمد،     (  .                                       التوافقإلى الوصول في إخفاق
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 حالـة مـن ٕوایجـاد علـى التنـسیق رة قـادكـونت ًالتوافـق النفـسي یعتبـر مؤشـرا علـى تكامـل الشخـصیة بحیـثو
 مــع بیئتــه، بحیـث یتحمــل عنــاء الحاضـر مــن أجــل وتفاعلـه  الفـرد وســلوكه الهــادفجــاتالموازنـة بــین حا

 هاللیتسـتقاً تناقضه ومنسجما مع معاییر مجتمعه دون التخلـي عـن وعدم ًالمستقبل متصفا بتناسق سلوكه
  )9: 1999المغربي،( .          ومساهم في مجتمعهتهانفعاال غیر متطرف في سلیم، مع تمتعه بنمو

 
  النفسي نظرة متكاملة بحیث یتحقق التوافـق المتـوازن فـي كافـة مجاالتـه ونواحیـهالتوافق إلىینبغي النظر 

  :یلي  تشمل هذه المجاالت ماحیث
  الــدوافعٕواشــباع الــسعادة مــع الــنفس والرضــا عنهــا تحقیــق یعنــي وهــذا :تحقیــق التوافــق الشخــصي .1

 بأنواعـه  المكتـسبة، حیـث یقلـل الـصراعانویـة والفـسیولوجیة والثوالعـضویة والحاجات الداخلیـة الفطریـة
ــــى (  التوافــــق الشخــــصيویتــــضمن ــــذات، القــــدرة عل  والمــــشاعر، األفكــــار عــــن التعبیــــرالرضــــا عــــن ال

 عـــدم الخـــوف والقلـــق نانیـــة،األ حـــساس بالواجبـــات وعـــدمحـــساس بالطمأنینـــة والثقـــة بـــالنفس، اإلاإل
، الدونیــةحـساس بـالنقص و عــدم اإلبالـذنب، حــساسوالتـوتر، الخلـو مـن الــصراعات النفـسیة، عـدم اإل

 )43: 1988داود،(                  ).  ضبط النفسلى القدرة عنطواء،ال واكتئاباال الخلو من
  أنـسباختیـار  عـن طریـق مـساعدة الفـرد فـياألمـر یكـون هـذا حیـث:  التربوي والمهنـيلتوافق اتحقیق .2

 األمثـل االختیـار مـن أجـل المـستقبلیة  العقلیة ومیوله وتطلعاتهقدراته مع تتماشىالمواد الدراسیة التي 
.                           بما یحقق له الرضا والنجاح في مستقبلهوالعملي  لها على الصعید العلميواالستعدادللمهنة 

 )271: 1987أبو زید،(
 معهـم بمـا والتفاعـل  والسعادة مـع اآلخـریناالندماج هذا الجانب تضمنوی :االجتماعي التوافق تحقیق .3

 والعمــل االجتمــاعي التغیــر تقبــل  مــعاالجتماعیــةتقتــضیه عــاداتهم وتقالیــدهم وبمــا یــسایر معــاییرهم 
 هـذا التوافـق بالعالقـة ویتمثـلاالجتماعیة ،   تحقیق الصحةإلىلخیر الجماعة وتعدیل القیم بما یؤدي 

 واألفكـــار تبــادل اآلراء ، بعــض الرغبـــات لهــمٕواخــضاع اآلخــرین  بحاجـــاتالعتــرافامــع اآلخــرین، 
العنـاد أو   ومـشاعر اآلخـرین، عـدم التـسلط أوأفكـار قدیر وتاحتراموالعواطف والتحرر من الوحدة مع 

 والقـیم باألخالقیـات وااللتـزام بـة مـع التـسامح والمحالمـضادة المیـول  والتحرر منخرینالقسوة على اآل
  )178: 1984عوض، (                                                              .نیةالدی

یعتبر التوافق مؤشرا لتكامل الشخصیة بحیث تكون قادر على إیجاد حالة من التـوازن بـین حاجـات الفـرد 
حیـاة المــستمرة وسـلوكه وتفاعلـه مــع البیئـة ولكــن تختلـف قـدرة األفــراد علـى التكیــف والتوافـق مـع تغیــرات ال

وأحداث الحیاة الضاغطة فمن الممكن تعـرض الـشخص لحـدث صـادم فـي حیاتـه كـالبتر أن تـصدر عنـه 
ـسلوكیات تظهـر عـدم توافقـه وعــدم قدرتـه علـى مواجهـة مـشكالت الحیــاة كمـا ویظهـر فـي صـورة أعــراض 

  .منها التمركز حول الذات وعدم الثبات االنفعالي
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ًبعد اطالع الباحثة على األدب التربوي والنفسي تستعرض في هذا الفصل عددا من الدراسات العربیة 
ًواألجنبیة السابقة التي ترتبط بموضوع الدراسة الحالیة نظرا لما تزخر به الدراسات من صورة واضحة 

 متغیرات الدراسة محاولة إبراز مجمل أهداف ونتائج تلك الدراسات بما لما توصل إلیه السابقون في
، ولقد تبین للباحثة یفید الدراسة الحالیة ویعطي للرسالة العلمیة صیغة االستمراریة والتواصل والتكامل 

 ولكن لم ترتبط بالمتغیرات ،أن هناك بعض الدراسات تناولت الكوارث واألزمات والمتضررین من ذلك
على حد علم الباحثة إال في دراسة واحدة التي تناولت البتر من صة بالدراسة وعینة الدراسة الخا

  .أحداث الحرب مما یدلل على جدیة الدراسة الحالیة
 وتضع الباحثة دراسةثراء الیر البتر بمتغیرات أخرى تزید من إواستعرضت الباحثة دراسات ربطت متغ
ة بعرض الدراسات حسب التسلسل الزمني من القدیم للحدیث أمام رؤى علمیة جدیدة، وقامت الباحث

  :على النحو التالي
  

  :الدراسات التي تناولت بتر األطراف
  :)1997،عبد الهادي،علي:( دراسة.1

 .دراسة نفسیة لتأهیل فاقدي أعضاء الجسم عن طریق البتر :عنوان الدراسة
مراحل المبكرة من خالل تقدیم الخدمات التأكید على أهمیة تأهیل المبتورین في ال: هدف الدراسة

 .النفسیة واالجتماعیة والطبیة والمهنیة لهم
 .ً فردا من مبتوري األطراف100تكونت عینة الدراسة من  :عینة الدراسة
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین مجموعة حالة البتر الذین لم یتلقوا برامج تأهیلیة، : أهم النتائج

لذین تلقوا برامج تأهیلیة على أبعاد اختبار التوافق الشخصي واالجتماعي في وبین مجموعة البتر ا
التوافق الجسمي، التوافق النفسي، التوافق االجتماعي،وعدم االنسجام مع المجتمع : المتغیرات اآلتیة

  .لصالح مجموعة حاالت البتر الذین تلقوا برامج تأهیلیة
  
 :)Dolar, 1999: ( دراسة.2

 . صورة الجسم وعالقتها بألم األطراف الوهمیة لدى حاالت البتر:عنوان الدراسة
 .الكشف عن أبعاد صورة الجسم وعالقتها بآالم األطراف الوهمیة لدى حاالت البتر: هدف الدراسة
 .من مبتوري األطراف  ) 43( تكونت العینة من :عینة الدراسة
 .المرض مع الذین یعانون من البتروجود عالقة بین استراتیجیات المواجهة أللم : أهم النتائج

  .   األشخاص الذین یعانون من بتر أطرافهم ویشعرون باأللم الوهمي لدیهم مفهوم سلبي لصورة أجسامهم
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 :)Elcevier, 1999:( دراسة .3
 .التأقلم مع البتر وآالم طرف الشبح: عنوان الدراسة
 .م بین البتر وألم الطرف الشبحالكشف عن استراتیجیات التأقل: هدف الدراسة
 .فردا من مبتوري األطراف ) 43( تكونت عینة الدراسة من :عینة الدراسة
 .األفراد الذین تأقلموا بصورة فضلى كانت معاناتهم من آالم الطرف الشبح أقل: أهم النتائج

طرف الشبح أظهروا ًوالحظت الدراسة اختالفا في التعبیر عن ذواتهم ، وأن األفراد الذین یعانون من 
  .صورة أجسادهم كأنها موجودة ومكتملة ولم تتعرض للضرر أو الفقدان

 

 :),Wetterhahn 2003:( دراسة .4
صورة الجسم وعالقتها بالمشاركة في النشاطات الجسمانیة والریاضیة لدى حاالت : عنوان الدراسة

 .البتر
ألطراف وتنظر إلى العالقة بین مستوى إلى فحص صورة الجسم لدى األفراد مبتوري ا: هدف الدراسة

 .صورة الجسد ومدى درجة المشاركة في النشاطات الجسمانیة والریاضیة
 سنة 18ً أقل نشاطا أعمار ال تقل عن 32 نشیطین و 24تكونت عینة الدراسة من  :عینة الدراسة

 ممن لدیهم حاالت بتر

 ین المشاركة في النشاطاتتوصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة إیجابیة ب:أهم النتائج

  .الریاضیة وتحسین صورة الجسد لدى مبتوري األطراف السفلیة
 

 :):(kreistin,2003 دراسة.5
 .نشاط البدني على هیئة صورة الجسم لدى حاالت البترالأثر المشاركة في : عنوان الدراسة
ان هناك عالقة بین هدفت الدراسة إلى صورة الجسم لدى حاالت البتر لمعرفة إذا ك:هدف الدراسة

 .        صورة الجسم ومستوى المشاركة في النشاط البدني والریاضي

سنة  ) 18( تكونت العینة من كل المبتورین الذین التقل أعمارهم عن :عینة الدراسة
 .فردا)245(وعددهم

 وجود عالقة إیجابیة بین: توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة:أهم النتائج 

  .المشاركة في النشاط البدني والریاضي لدى حاالت البتر صورة الجسم و
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 :)Breakey,2003: ( دراسة.6
صورة الجسم والقصور الذاتي وعالقتها بالرفاهیة النفسیة واالجتماعیة لدى حاالت : عنوان الدراسة

 .البتر
 بالرفاهیة هدفت الدراسة إلى التعرف على القصور الذاتي وصورة الجسم وعالقتها:هدف الدراسة 

 .النفسیة واالجتماعیة لدى مبتوري األطراف السفلیة
  من الذكور90تكونت عینة الدراسة من :عینة الدراسة 

توصلت الدراسة إلى  وجود نتائج إیجابیة بین صورة الجسم واحترام الذات، وجود عالقة : أهم النتائج
 صورة الجسم ومفهوم الذات والرفاهیة بین صورة الجسم واالرتیاح في الحیاة لدى العادیین، وانخفاض

  .االجتماعیة لدى مبتوري األطراف السفلیة
 

 :)Yetzer, 2004:( دراسة.7
 .صورة الجسم وعالقتها بمفهوم الذات لدى اصابات النخاع الشوكي: عنوان الدراسة
هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الذات وصورة الجسم لدى إصابات النخاع :هدف الدراسة

 .الشوكي أدت إلى بتر أطرافهم السفلى
  مبتوري أحد األطراف11 فرد منهم 26تكونت عینة الدراسة من :عینة الدراسة

توصلت الدراسة إلى أن األشخاص المصابین بإصابات النخاع الشوكي ولم یتم بتر أي :أهم النتائج 
لفئة األخیرة مفهوم هش من أطرافهم یظهرون مشكالت نفسیة أقل من المبتور أطرافهم حیث تظهر ا
 .عن الذات وأقل إیجابیة عن مفهوم الذات ویظهر عدم ارتیاح عن صورة الجسم

  
  :)2006حسن ،:( دراسة.8

 .صورة الجسم وعالقتها بتقدیر الذات لدى مبتوري األطراف: عنوان الدراسة
راف واألصحاء في هدفت الدراسة إلى التعرف على األبعاد السیكودینامیة لمبتوري األط:هدف الدراسة

 .صورة الجسم وتقدیر الذات
 .مبتوري األطراف ) 15( أصحاء و ) 15( شخص  ) 30( تكونت العینة من : عینة الدراسة

استخدمت الباحثة منهج اإلكلینیكییه االنتقائیة واستخدمت أدوات سیكومتریة تمثلت في :أدوات الدراسة
المقابلة اإلكلینیكیة، اختبار تفهم (ات إكلینیكییه اختبار تقدیر الذات ومقیاس صورة الجسم واختبار

 .الموضوع
 یات بین مبتوري األطراف واألصحاءتوصلت الدراسة إلى وجود فروق في السیكودینام: أهم النتائج

وكذلك توصلت إلى وجود فروق ذات داللة احصائیة بین مبتوري األطراف واألصحاء في صورة 
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لباحثة الى انه یمكن الكشف عن الدینامیات النفسیة لمبتوري الجسم وتقدیر الذات كما وتوصلت ا
  .األطراف من خالل األدوات االكلینیكیة

  
  :),Sarah 2007:(دراسة . 9

المقارنة بین بتر األطراف المخطط لها والناتجة عن األمراض وبتر األطراف الناتجة : عنوان الدراسة
  عن الحروب والحوادث

 .فردا بتر نتیجة الحروب والحوادث)50( نتیجة المرض وفردا بتر)50:(عینة الدراسة
هدفت الدراسة إلى المقارنة بین بتر األطراف المخطط لها والناتجة عن األمراض وبتر :هدف الدراسة

 .األطراف الناتجة عن الحروب والحوادث 
یة من ظهور توصلت الدراسة إلى أن البتر الناتج من الحروب والحوادث یتبعه درجة عال:أهم النتائج

  .ًاضطراب ما بعد الصدمة نتیجة الضغط االنفعال  الوجداني  الناتج عن الحروب أو حوادث الطرق
 

 :)Hawamdeh& etal, 2008:( دراسة .10
 .القلق النفسي واالكتئاب لدى حاالت بتر الطرف السفلي: عنوان الدراسة
عد على ارتفاع القلق واالكتئاب لدى هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل التي تسا:هدف الدراسة

 .المبتورین
 ًمریضا یعانون من حاالت البتر السفلي  ) 56( تكونت العینة من :عینة الدراسة

نقص الدعم االجتماعي والبطالة ونوع البتر وخاصة : توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة:أهم النتائج 
 منهم عانوا من القلق 20كتئاب لدى هؤالء األفراد، وأن الناتجة عن الحوادث أدى إلى ارتفاع القلق واال

 . منهم یعانون من االكتئاب النفسي11وأن 
 

 :)2009، القاضي:(  دراسة.11
قلق المستقبل وعالقته بصورة الجسم ومفهوم الذات لدى حاالت البتر بعد الحرب على :عنوان الدراسة

 .غزة
 .ه بصورة الجسم ومفهوم الذات لدى حاالت البترالتعرف على قلق المستقبل وعالقت:هدف الدراسة
 وحتى نهایة الحرب على 2000حاالت البتر التي ظهرت منذ انتفاضة األقصى عام :عینة الدراسة

 .ًفردا )825( وعددهم2009غزة عام 
مفهوم _صورة الجسم_قلق المستقبل(وجود عالقة دالة إحصائیا بین متغیرات الدراسة:أهم النتائج

 ).الذات
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مكان _الحالة االجتماعیة_الجنس(ًم وجود فروق دالة إحصائیا بین متغیرات الدراسة وكال من متغیرعد
  ).مدة اإلصابة_سبب البتر_البتر

  
  :)2009،وآخرون،مزلوق(  دراسة.12

  .دور األطراف الصناعیة في تحسین صورة الذات لدى الراشد مبتور األطراف:عنوان الدراسة
 الراشد لدى الذات صورة على یؤثر األطراف بتر كان إذا فیما لمعرفة تهدف الدراسة:هدف الدراسة

  .األطراف مبتور
 مابین أعمارھم تتراوح إناث، اثنین و ذكور اثنین ، حاالت أربع البحث  عینة تتكون :عینة الدراسة

  .  من مبتوري األطراف)سنة55و 27(
لى الطرف البدیل لمساعدتهم على القیام عدم تقبل المفحوصین لإلعاقة ومدى اعتمادهم ع:أهم النتائج
رافضة له كونه مصدر لأللم وكذلك من النتائج أن جمیع الحاالت ناقمة على المجتمع و،بأعمالهم 

  .والحزن
  

  :التعقیب على الدراسات السابقة :ًثانیا
ة هذا بعد االطالع على الدراسات السابقة التي تناولت موضوع بتر األطراف تبین وجود اهتمام لدراس

المتغیر من قبل الباحثین وربطه بمختلف المتغیرات ومن المالحظ في حدود اطالع الباحثة وجود قلة 
 صورة الجسم،( في الدراسات التي ربطت بین متغیر البتر ومتغیرات الدراسة الحالیة في دراسة واحدة

  ).ا الزواجي ،هویة األناقلق المستقبل ،التفاؤل والتشاؤم ،التوافق النفسي ،الرضا عن الحیاة ،الرض
  

 :من حیث األهداف
  :من خالل استعراض أهداف الدراسات السابقة ذات العالقة بالبحث یمكن تحدیدها باألهداف التالیة

  ودراسة ) 1990، حلیمة(التعرف على مستوى القلق لدى مبتوري األطراف كما في دراسة 
Hawamdeh & etal, 2008) ( ودراسة )2009، القاضي(  

 1997،عبد الهادي،علي:(میة تأهیل مبتوري األطراف وبینت ذلك دراسةأه(  
  الكشف عن تأثیر صورة الجسم على مبتوري األطراف كما أشارت كل من دراسة

)Dolar,1999 ( ودراسة)2003 Wetterhahn, ( ودراسة) (kreistin,2003 ودراسة
)Breakey,2003( ودراسة)Yetzer,2004( ودراسة)، القاضي(ة ودراس) 2006حس ،

2009(  
 2009،وآخرون،مزلوق(كیفیة التأقلم مع األطراف البدیلة مثل ما أوضحت دراسة(  
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  :أما ما میز هذه الدراسة
  التعرف على الوضع النفسي الذي یعاني منه  مبتوري األطراف وقدرتهم على التكیف والتعرف

  .على هذه الشخصیة بشكل معمق
   التعرف على مستوى الرضا الزواجي و الرضا عن كذلك الكشف عن مدي التوافق النفسي

  .الحیاة
 معرفة مستوى كل من قلق المستقبل والتفاؤل والتشاؤم لدى مبتوري األطراف  
 التحقق من مدى التكیف مع صورة الجسم وتحقیق هویة األنا لدى أفراد العینة  

  
  :من حیث متغیرات الدراسة

   تناولت الدراسات السابقة العدید من المتغیرات
  ) . القابلیة للتأقلم مع الطرف البدیل–القلق –  الفئة العمریة– الذكور واإلناث( الجنس 

- والحالة االجتماعیة–الحالة االقتصادیة (أما الدراسة الحالیة فقد تمیزت بتناول متغیرات أخرى مثل  
  ).المهنة - نوع البتر-المهنة-المستوى التعلیمي

  
  :من حیث العینة

   :العمریةالمرحلة : ًأوال
  :تناولت المراحل العمریة التي خضعت للدراسة في البحوث السابقة الذكر على النحو التالي

ومنها من درس العمر الذي   )1990، حلیمة:(منها ما اقتصر فئة العشرین فأكثر مثل دراسة .1
 ومنها  )(kreistin,2003 ودراسة) ,Wetterhahn 2003( سنة مثل دراسة 18الیقل عن 
 )2009،وآخرون،مزلوق(مثل دراسة )55-27(الفئة ما بینمن درس 

 .أما الدراسة الحالیة فقد تناولت العمر بالتحدید للحالة التي تمت دراستها .2
  

  : حجم العینةً:ثانیا
تفاوتت أحجام العینات المختارة للدراسات السابقة ، فهناك عینات صغیرة كما في دراسة 

Hawamdeh& etal, 2008) (ودراسة): 2006،حسن(ودراسة Yetzer, 2004) (ودراسة  
) Breakey,2003(  ًوهناك دراسات تناولت عینة كبیرة جدا مثل دراسة):2007 Sarah,( و

  ) (kreistin,2003ودراسة)2009، القاضي:(دراسة
حاالت من مبتوري األطراف مختارة بطریقة ) 4(أما الدراسة الحالیة فكان حجم العینة عبارة عن 

  .قصدیة
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  :ث أدوات الدراسةمن حی
  :یمكن تقسیم األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة إلى نوعین 

ومنها  ، ها وصورها ، فمنها اإلكلینیكیةًاالختبارات والمقاییس وهي األكثر استخداما وتعددت أشكال: ًأوال
  .الشخصیة 

ودراسة ) 2006،حسن(كل من المقابلة وقد استخدمت المقابلة اإلكلینیكیة في دراسة  :ًثانیا
  .)2009،وآخرون،مزلوق(

المقاییس االختبارات و باإلضافة إلى لباحثة المقابلة والمالحظةأما عن الدراسة الحالیة فاستخدمت ا
  :التالیة
 اختبار تفهم الموضوع)TAT(  
  2006،باظة/ إعداد(استمارة دراسة الحالة لذوي االحتیاجات الخاصة( 
 2005،البحیري/ إعداد(یةاختبار التحلیل اإلكلینیكي للشخص( 
 2000،منصور/ إعداد(مقیاس الرضا الزواجي( 
 2001،عبد المقصود / إعداد(مقیاس الرضا عن الحیاة ( 
  2002،الدسوقي / إعداد(مقیاس التفاؤل والتشاؤم(  
  2005،شقیر / إعداد(مقیاس قلق المستقبل( 
  2010،علي/ إعداد(مقیاس صورة الجسم للمعاقین( 
  2003،شقیر / إعداد(النفسي لمتحدي اإلعاقةمقیاس التوافق( 
 2001،مرسي/ إعداد(استبیان هویة األنا(  

مع متغیرات الدراسة ) البتر(على حد علم الباحثة ال توجد دراسة فلسطینیة محلیة تناولت هذا المتغیر 
دراسات بعد العرض السابق في التعقیب على الدراسات السابقة وبیان نقاط التالقي بین الوالحالیة 

السابقة والدراسة الحالیة وما تمیزت به هذه الدراسة عن الدراسات العربیة واألجنبیة تبین أن الدراسة 
  .الحالیة تعتبر أولى الدراسات التي قامت بذلك
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ینة الدراسة لمجتمع وع ً شامالًصفاالباحثة في دراستها واتبعته ًیقدم هذا الفصل وصفا للمنهج الذي 
  .وتحلیل بیاناتها ها وطریقة تطبیقدواتاأل وئها وكذلك الخطوات التي یتم إتباعها في إجرا

  
 :منهج الدراسة: أوال

به المنهج  ، ویقصد  بنوعیه الكیفي والكميالوصفي التحلیليهذه الدراسة المنهج اعتمدت الباحثة في 
ي تطرح حولها الذي یحاول من خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة وتحلیل بیاناتها واآلراء الت

 وهذا المنهج یتناول أحداث وظواهر قائمة وممارسات  التي تتضمنها واآلثار التي تحدثهاوالعملیات
القیاس كما هي دون تدخل الباحث في مجریاتها ویستطیع التفاعل معها و متاحة للدراسة موجودة

  )43: 1997اآلغا،(                                                   .        ووصفها وتحلیلها 
المنهج طریقة في البحث عن الحاضر لإلجابة عن تساؤالت محددة دون تدخل من كما ویعتبر هذا 

كائن ویستطیع التفاعل ٕالجات جدیدة وانما یدرس ما هو الباحث في ضبط المتغیرات أو إدخال مع
  )82: 2003دیاب ،(                                 .                    معها ووصفها وتحلیلها

تغیراتها ویقوم هذا المنهج أیضا أساس تحدید خصائص الظاهرة ووصف طبیعتها ونوعیة العالقة بین م
.                                                                 تعرف على حقیقتها في أرض الواقع  مشكلة للالوأسبابها واتجاهاتها وسبر أغوار 

  .ودراسة الحالة باستخدام بعض أدواته كالمقابلة ،والمالحظة،  كما وتم استخدام المنهج االكلینیكي
                                                                                                                                                                                           )103: 1997العواملة،(                                                                

  
 :مجتمع الدراسة: ًثانیا

هو كل عناصر الظاهرة أو المجموعة موضوع الدراسة ، أو هو كل عناصر الفئة : ویقصد به 
  )15 :2001صبري ، وآخرون ،  (                 .       المستهدفة التي تنتمي لمجال الدراسة 

 األحداث التي من ًفردا) 148( وعددهم ذین أصیبوا ببتر األطرافیتكون مجتمع الدراسة من األفراد ال
 ینایر 18 – 2008 دیسمبر27(  خالل الفترة من،شهدها قطاع غزة خالل الحرب األخیرة 

2009. (  
 

 :عینیة الدراسة: ًثالثا
ة الفعلیة لتطبیق في اختیار العینبالطریقة العشوائیة  الباحثة باستخدام أسلوب العینة القصدیة قامت

ألنواع من العینات تتدخل رغبة الباحث وأحكامه الشخصیة في اختیار عینة  وفي هذه ا،أدوات الدراسة 
  )73: 1994سعد الدین،حالق ،  (                                                       .الدراسة
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 في محافظة غزة  أصیب بالبترًفردا ) 148( من أصل مبتوري األطرافأفراد ) 4(حیث تم اختیار
ن ٕ إلى فئات ذكور واناث متزوجیتصنیفهمتم وفي الحرب األخیرة التي شهدها القطاع خالل األحداث 
بتر علوي من حیث نوع البتر اشتملت العینة على حاالت وعاملین وغیر عاملین وغیر متزوجین 

  . وسفلي
  4حالة  3حالة  2حالة  1حالة   البیان    .م
  أنثى  أنثى  ذكر  ذكر  الجنس  1

  50  18  19  27  العمر  2
  متزوجة  آنسة  أعزب  متزوج  الحالة االجتماعیة  3
  جید  متوسط  متوسط  جید  المستوى االقتصادي  4
  جامعي  ثانوي  طالب جامعي  جامعي  المستوى التعلیمي  6
  موظفة  طالبة  طالب  موظف  المهنة  7

  7  10  10  12  عدد أفراد األسرة  8
  الثالث  الثالث  الرابع  الثاني  الترتیب المیالدي للحالة  9
10  

البیانات األولیة
  

  طرف سفلي  طرفین سفلیین  طرف علوي  طرفین سفلیین  نوع البتر
 

  :أدوات الدراسة: ًرابعا
 باالضافة الى والمالحظة، ودراسة الوثائق المقابلة،ك اشتملت الدراسة على ادوات مختلفة في الدراسة

    .دراسة الحالة ،عدة اختبارات ومقاییس سیكومتریة وشخصیة اسقاطیة
       
 :المقابلة

عن طریق المقابلة یستطیع الباحث أن یتعرف على  فة لجمع المعلوماتتعتبر المقابلة من الطرق الرئیس
م كما تمكن الباحث من إعادة بناء األحداث االجتماعیة التي ل. أفكار ومشاعر ووجهات نظر اآلخرین

  )  51 :1992،عمر (                                                              .تالحظ مباشرة
لذلك قامت الباحثة بمقابلة الحاالت بغرض الحصول على المعلومات المتعلقة بالدراسة حیث كانت 

    .العالقة تسودها الثقة والود والتفاعل المتبادل
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 :أنواع المقابلة
التي سبق وحددت أنماط  وفیها یتم سؤال المشارك سلسلة من األسئلة المعدة سلفا، و:المقابلة المنظمة

المقابلة غیر . وقد تستخدم هنا األسئلة المفتوحة. إجابتها، فهناك قدر ضئیل من التنوع في األجوبة
یكون دور الباحث أقرب لمدیر وفیها .  وهي مقابلة غیر مقننة، ذات أسئلة مفتوحة وعمیقة: المنظمة

 )131: 1988،محجوب                (                                 .الحوار أكثر منه مقابال
في .  هي المقابلة التي یعمل فیها الباحث مع مجموعة من الناس في وقت واحد: المقابلة الجماعیة

هذا النوع یكون دور الباحث إدارة الحوار وتسهیل جریانه وانسیابیته، ومهمته تسجیل التفاعل الذي 
    )        53 :1992،عمر(                                                         .یدور بین المشاركین

 بعد  والفیدیوالتسجیل الصوتي  جمیع أنواع المقابالت المذكورة باإلضافة إلىقامت الباحثة باستخدام
من األشیاء المهمة في المقابلة، فال یكفي أن یسجل الباحث مالحظاته أثناء ألنه  موافقة الحاالت

فالتسجیل یساعد الباحث على إعادة النظر في المعلومات التي قیلت وتأملها مرة لكتابة فقط   باالمقابلة
                     .  من ثم قامت بتفریغ النص كتابة لسهولة التحلیل والتأمل فیهأخرى

 :المالحظة
ى تسجیل ما یرفكثیر من المواقف تحتاج إلى أن یقوم الباحث بمالحظتها في وضعها الطبیعي و

ففي هذه الطریقة ال یتدخل الباحث في شئون الفئة . ما یجري فیها في حیاتها الیومیة الطبیعیةوویسمع 
                                . ما یدور فعال في الوضع الطبیعيالمراد بحثها، كما في بعض طرق البحث، بل یالحظ

                                  )24: 2008،النجار(                                                                   
 :تحلیل الوثائق

 بل ما قد ،سمیةون والبحوث والمالحظات، وما یصدر من الجهات الرالتقاریر التي یكتبها المختص
دراستهاوتحلیلها  كل هذه تعتبر وثائق مهمة للباحث ویستطیع من خالل. یكتبه األشخاص أنفسهم

  )183: 2004،حمزة( .                                           للتوصل إلى نتائج مهمة ومفیدة
  

  :دراسة الحالة
دراسة الحالة كان بمثابة أداة مساعدة بهدف جمع معلومات أكبر عن واقع الحالة وسؤال نموذج 

ِالمقربین منها لمعرفة الجوانب المختلفة لحیاته والتي ال تستطیع أدوات البحث التوصل الیها ،فلم تكتف 
  :علي األدوات التالیةًأیضا  الدراسة اشتملتكما ،  للمعلوماتالباحثة بمصدر واحد

 - المهنة -  الجنس -العمر( :وتشتمل على)إعداد الباحثة(ارة المعلومات الشخصیة استم .1
  -  الترتیب المیالدي للحالة - عدد أفراد األسرة  -  المستوي التعلیمي- الحالة االجتماعیة

 .)نوع البتر -تاریخ اإلصابة 
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س في یشتمل المقیا: )2003، شقیر /إعداد(مقیاس التوافق النفسي لمتحدي اإلعاقة  .2
 .فقرة تقیس التوافق النفسي العام وتتوزع علي أربعة أبعاد) 80(مجمله علي 

 20-1(التوافق الشخصي واالنفعال وفقراته من :البعد األول(  
 40-21(الجسمي وفقراته من / التوافق الصحي : البعد الثاني(  
 60-41(التوافق األسري وفقراته من : البعد الثالث(  
 80-61(االجتماعي وفقراته من التوافق  :البعد الرابع(  

  
  :التصحیح محكات
 توافق منخفض) 20-11(من  ،سوء توافق) 10- صفر (من 
  توافق مرتفع) 40- 31(من  ،توافق متوسط) 30-21(من  

  
   :ولكن علي التوافق النفسي العام

  توافق منخفض) 80-  41(من  ،سوء توافق ) 40-صفر (من 
  مرتفع توافق) 160-  121 (من ، متوسط توافق) 120-81(من   

  
   :صدق المقیاس

قامت المؤلفة باستخدام صدق التكوین حیث قامت بحساب االرتباطات الداخلیة : التكوین صدق
 للمقیاس وكذلك قامت للمحاور األربعة للمقیاس واالرتباطات ما بین األبعاد األربعة والدرجة الكلیة

كما واستخدمت صدق التمییز ،الكلیة للمقیاس االرتباط وبین درجة كل فقرة والدرجة ت حساب معامال
مما ) 0.01(للكشف عن الفروق بین الجنسین فكانت جمیع معامالت االرتباط ذات داللة عند مستوي 

    .جعل المقیاس صالحا لالستخدام العلمي 
  

  :ثبات المقیاس
 فكانت جمیع )0.78(وقیمته)كرونباخ(استخدمت المؤلفة طریقة التجزئة النصفیة وطریقة معامل إلفا 

وهي جمیعها تسجل ارتفاعا في الثبات وهذا یطمئن علي ) 0.01(معامالت الثبات دالة عند مستوي 
  استخدام المقیاس في المجاالت العلمیة 
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ًمقیاس صورة الجسم للمعوقین بدنیا وجسدیا    :)2010،علي/إعداد (ً
  خمسة أبعاد  عبارة موزعة علي 30یتكون المقیاس في صورته النهائیة من 

 تقبل أجزاء الجسم المعیبة :البعد األول.   
 ألجزاء الجسمالتناسق العام  :البعد الثاني.  
 شكل الجسمالمنطق النفسي ل :البعد الثالث.   
 شكل الجسمالمنطق االجتماعي ل :لبعد الرابعا.   
 المحتوي الفكري لشكل الجسم :البعد الخامس.  

للعبارات ) 3,2,1صفر،(وتوزع الدرجات) ًأبدا-ً نادرا-أحیانا–كثیر (وأمام كل عبارة أربعة استجابات 
للعبارات السالبة وهي باقي عبارات ) ،صفر1,2,3(والدرجات ) 26-16(الموجبة وهي العبارتین 

  )90(المقیاس وعلیه فالدرجة الصغرى للمقیاس صفر والدرجة الكبرى للمقیاس 
  

  : صدق المقیاس
وصدق ،ن وصدق التكوین الفرضي صدق المحكمی:ق عدة منها قام معد المقیاس بحساب الصدق بطر

 أبعاد المقیاس الخمسة وكذلك على مفردات ى الداخلي وكانت النتیجة اتفاق المحكمین علقساتاإل
  .المقیاس بشكل عام

أما صدق التكوین  الفرضي فكان االرتباط ایجابي بین جمیع األبعاد وكذلك الدرجة الكلیة للمقیاس 
 الداخلي اتضح أن العبارات ترتبط بأبعادها تساقومن ناحیة صدق اال) 0.01( داللةىستو مدوذلك عن

- 0.83(وتراوحت معامالت االرتباط بین أبعادها ما بین )0.01( داللةىًارتباط داال إحصائیا عند مستو
0.81(.  

  
  :ثبات المقیاس

  :تم حساب ثبات المقیاس بعدة طرق وهي 
 بدرجة المقیاس تمتع إلي یشیر مما) 0.92 (الثبات معامل أن واتضح: المقیاس تطبیق إعادة 

   الثبات من عالیة
 المقیاس یجعل ما وهذا) 0.82 (المقیاس ثبات معامل أن اتضح: النصفیة التجزئة طریقة 

 )0.05 (ىمستو عند ودالة،)0.01 (ىمستو عند وداله عالیة ثبات بدرجة یتمتع
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  :)2001، عبد المقصود /إعداد (مقیاس الرضا عن الحیاة  من 
البیئة ،المدرسة ، ة هي األسرة األصدقاء  خمس أبعاد رئیسىبندا مقسمة عل) 40(یتكون  المقیاس من 

وتشیر . ًدائما–ًغالبا -أحیانا–وهي أبدا ) درجات 4-1(تدرج بنود المقیاس منتالرضا الذاتي و،المحیطة
  .حیاة وتعكس الدرجة بالنسبة للعبارات السلبیة مستویات مرتفعة من الرضا عن الىالدرجة المرتفعة إل

  
   :المقیاس صدق
 البنود ىعل%90بنسبة االتفاق كان حیث المحكمین من عشرة راءآ الباحثة اعتمدت: المحكمین صدق
   .المقیاس یتضمنها التي

 للمقیاس لألبعاد الخمسةقامت بحساب االرتباطات الداخلیة حیث  :الداخلي قساتاإل صدق
 االرتباط ت والدرجة الكلیة للمقیاس وكذلك قامت حساب معامالالخمسةات ما بین األبعاد واالرتباط

 مستوي عند دالة االرتباط معامالت جمیع أن واتضح بین درجة كل فقرة والدرجة الكلیة للمقیاس
 المقیاس صدق ىإل یشیر مما) 0.05 (مستوي عند دالة) 35،12 (رقم العبارات عدا ما)0.01(

  .ألجله صمم ما الستخدام وصالحیته
  

  :المقیاس ثبات
 عال ارتباط معامل وهو) 0.77 (االرتباط معامل وكان ، اإلجراء إعادة طریقة.   
 إمكانیة إلي الباحثة یطمئن مما عال معامل وهو) 0.73 (الثبات معامل وبلغ كرونباخ ألفا طریقة 

 . المقیاس استخدام

  
  )2000،منصور/ إعداد (جياالزو الرضا مقیاس
 280 المقیاس ویشمل الزوجیة حیاتهم في الزوجین بین الرضا ىمستو ىعل التعرف ىإل المقیاس یهدف
 لدیهم كان إذا عبارة) 41 (مهالی ویضاف أطفال لدیهم یكن لم إذا للزوجین عبارة) 239 (منها عبارة
  )560(والدرجة العلیا ) 280( تكون الدرجة الصغرى للمقیاس وعلیه أطفال

  
  :یاسالمق صدق
 الداخلي االتساق وصدق الظاهري صدقالو المحكمین صدق بطریقة المقیاس صدق من الباحث تحقق

 معامالت أن اتضح للمقیاس الكلیة والدرجة فقرة كل بین االرتباط معامالت حساب  الباحث واستخدم
   .قیاسهل وضع ما قیاسل تهوصالحی المقیاس صدق إلي یشیر مما) 0.01 (مستوي عند دالة االرتباط
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   :المقیاس ثبات
 معامالت أن واتضح)  فاكرونباخأل معامل (وطریقة االختبار تطبیق إعادة طریقة باستخدام الباحث قام

 في استخدامه ىإل الباحثة تطمئن معامالت وهي.)87-.83 (بین ما تتراوح عالیه كانت االختبار ثبات
  .الدراسة

  
  :)2002، الدسوقي /إعداد (والتشاؤم التفاؤل مقیاس
   :تشمل عبارة) 56 (من المقیاس یتكون

  .التشاؤم لقیاس) 18( ، التفاؤل لقیاس عبارة) 18(
 أربعة استجابات للمقیاس ووضع المقیاس من الغرض إخفاء یتم لكي أخريیغ بص مكررة عبارة) 20(

  .)1,2,3,4 (وأوزانها) ًمطلقا أوفق ال، ، أوافق ال ، أوافق ، ًتماما فقاأو (وهي
  ).72 (العلیا والدرجة، )18 (مقیاس لكل الدنیا الدرجة تكون حیث حدة ىعل فرعي مقیاس كل حویصح

  
   :المقیاس صدق

 عند إحصائیا ةودال موجبة االرتباط معامالت أن واتضح االرتباط معامالت حساب مت: التالزمي الصدق
  . للمقیاس مرتفع تالزمي صدق ىإل یشیر وذلك) 0.1 (ىمستو

 استبعاد بعد البنود بقیة ىعل الكلیة بالدرجة للمقیاس بند كل درجة بحساب ذلك :لداخلياالتساق اصدق 
) 0.01 (ىمستو عند إحصائیا دالة االرتباط معامالت جمیع أن اتضح الكلیة الدرجة من البند هذا قیمة
  . محتواه وصدق  المقیاس اتساق ىإل یشیر وهذا

  
  :بطریقتین حسابه وتم /المقیاس ثبات

 ىمستو عند ودالة موجبة  بین التطبیقینالناتجة االرتباط معامالت أن اتضح /اإلجراء إعادة طریقة
  . المقیاس ثبات ىإل یشیر مما) 0.01(

 المقیاس جعل مما )0.01(ىمستو عند ودالة مرتفعة الثبات معامالت أن اتضح /كرونباخ ألفا طریقة
  . والتطبیق لالستخدام ًصالحا

 
  :)2005 شقیر / إعداد( المستقبل قلق مقیاس
 : محاور خمسة ىعل البنود وتتوزع الفرد ىلد المستقبل قلق ىمستو قدرت ًبندا) 28 (ىعل المقیاس یشتمل

 من الیأس- الذهني القلق_ الموت وقلق الصحة قلق- المستقبلیة و الحیاتیة بالمشكالت المتعلق القلق(
  .)المستقبل في الفشل من والقلق الخوف- المستقبل



 
70

      ایجابي البنود اتجاه كان ٕواذا ُدائما، عادة ، متوسطة بدرجة ، ًأحیانا معترض ،بشدة ترضمع
  . )4 ، 3، 2، 1،صفر (األوزانى عل العبارات تصحح

  . )صفر، 1، 2، 3، 4 (األوزان ىعل العبارات تصحح سلبي البنود اتجاه كان ٕواذا
  

  :التالیة للدرجات ًطبقا  ىالمستو وتحدد) 112 ،صفر (بین ما للمقیاس الكلیة الدرجة تتراوح وبذلك
 بسیط مستقبل قلق    درجة 44-22 من،  منخفض مستقبل قلق  درجة 21- صفر  من   
 مرتفع مستقبل قلق درجة 90-68 من،  )متوسط (معتدل مستقبل قلق    درجة 67-  45 من   
 شدید(ًجدا مرتفع مستقبل قلق   درجة 112-91 من(. 
 
  :المقیاس صدق
 رتباطاتالا وجمیع للمقیاس الكلیة بالدرجة بند كل ارتباط حساب تم حیث :التساق الداخليا صدق
 یزید ما وهذا)0.93-0.67( بین ما االرتباط معامالت تراوحت حیث) 0.01 (ىمستو عن ودالة موجبة

  .له وضع لما المقیاس صدق ارتفاع ىعل االطمئنان
 بین الفروق عن الكشف في المقیاس تخداماس من یمكن الصدق من النوع هذا :التمییز صدق

  .)0.01(مستوى عند دالة جمیعها) ت (قیمة أن واتضح المستقبل قلق درجة في المختلفة المجموعات
  

  :المقیاس ثبات
 وعینه ، الذكور عینه من لكل) 0.81,0.83,0.84( االرتباط معامل بلغ حیث: التطبیق إعادة طریقة
  . ىلتوالا ىعل الكلیة والعینة ، اإلناث
 بالنسبة مرتفعة وهي) 0.92,0.91,0.88 (الثبات معامالت بلغت حیث : كرونباخ) ألفا معامل (طریقة
  السواء ىعل الكلیة والعینة والطالبات الطالب عینة ىلد وذلك للمقیاس الكلیة للدرجة

  
  :)2001، مرسي/إعداد( هویة األنامقیاس
  :محاور 5 ىعل المقیاس ویشتمل

 ناضجة عالقة إقامة- الهدف نحو والتوجه االنجاز-  اجتماعي بدور االضطالع -والتفرد االستقاللیة(
 ) والمعاییر القیم لبعض والوالء للحیاة ومعني فلسفة تحقیق- األخر الجنس مع

 مستویات لألربعة ًوفقا المقیاس ویصحح السابقة المحاور علي موزعة عبارة) 66 (المقیاس عبارات عدد
  )ابدآ تنطبق ال ،تنطبق ما ًنادرا ، أحیانا تنطبق ، دائما طبقتن (وهي لإلجابة
 العوامل وطبیعة عدد وتحدید التكوین صدق من للتحقق العاملي التحلیل الباحث استخدم :المقیاس صدق

 تم حیث لألداة الفرضي التكوین صدق العاملي التحلیل اظهر وقد،  فقراته مجموعات  وراء الكامنة
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 من%) 71.5 (استقطعت صحیح) 1 (من أكثر منها لكل الكامن الجذر بلغ املعو) 5 (إلي الوصول
 للعامل) 6.5 (األول للعامل) 9.4 (الكامنة جذورها وكانت االرتباطیة لمصفوفة الكلي التباین
  .الخامس للعامل) 1.82 (الرابع للعامل) 2.40 (الثالث للعامل) 4.32/(الثاني

  
  :اإلستبان ثبات
 االرتباط معامالتو )0.89( المقیاس ثبات معامل كان حیث كرونباخ )ألفا معامل (امباستخد الباحث قام
  .)0.01(ىمستو عند دالة

  
  :):((T.A.T)  اختبار تفهم الموضوع

ًشیوعا واستخداما هو اختبار اسقاطي یعد احد أهم االختبارات الشخصیة وأكثرها وقد وضع هذا ، ً
یتضمن مجموعة من الرسوم أو الصور التي  وهو، 1935االختبار من قبل موراي و مورغان عام 

ویتعین على المفحوص أن یؤلف أو یسرد القصة حولها  , تمثل تشكیلة واسعة من المواقف االجتماعیة
  .اه هو و بمنتهى الحریة و الصراحةكما یر من خالل تفسیر الموقف الذي تمثله

  )130: 1980،برادة،غنیم(                                                               
اإلنــسان عنــدما یحــاول تفــسیر موقــف اجتمــاعي معقــد وغــامض  والفكــرة الموجهــة لهــذا االختبــار هــي أن

ممـا یـؤدي إلـى الكـشف عـن نفـسه ، نفـسه ویتـضاءل تحكمـه باسـتجاباته  تضعف الرقابة الذاتیة لدیه على
                                                                           )33: 2003عباس،(            .وفه وصراعاتهافعه وحاجاته و مخاإلخفاء دو بسهولة ودون محاولة

األبـــیض واألســـود و بعـــضها صـــور  یتـــألف اختبـــار تفهـــم الموضـــوع مـــن سلـــسلة مـــن الـــصور بـــاللونین
بینهـا بطاقـة ( اقـة  بط31لهـذه البطاقـات هـو  والمجمـوع الكلـي، فوتوغرافیـة وبعـضها األخـر رسـوم یدویـة 

  )132: 1980،برادة،غنیم                      (                   .                  )واحدة بیضاء
كمـا مختلفـة مـن المفحوصـین  علـى فئـاتتتـوزع هـذه الـصور أن ) 1980،وبـرادة ، غنیم (یذكر كل من و

خـاص  وبعـضها , (G)وبعـض الـصور خاصـة بالفتیـات  ( B)بـاألوالد بعـض الـصور خاصـة:یلـي 
تخـص الـذكور  (BM) :بجـنس المفحـوص الرمـوز الخاصـة.(F) وبعـضها خـاص بالنـساء , (M) بالرجـال

تخـص  (F) .14الـذكور فـوق سـن تخـص (M) )وسـیدات فتیـات(تخـص اإلنـاث  (GF) ) رجـال–الد أو(
 (BG) .14إلـى سـن  تخـص البنـات (G) .14تخـص األطفـال إلـى سـن  (B) .14البنـات فـوق سـن 

  .14تخص الصبیان والبنات إلى سن 
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لــصور، ترمــز كــل ًســأعرض علیــك عــددا مــن ا: یتوجــه الفــاحص للمفحــوص بــالقول : االختبــار تعلیمــات
للتركیـز  ًمنهـا الـى فكـرة وموضـوع مختلفـین عـن بـاقي الـصور ومـن الممكـن أن تجـد نفـسك منجـذبا واحـدة

ًانطباعـا ممیـزا  على شخصیات الصورة أو تتجاوزهم وهكذا فإن كل واحدة من هذه الصور سـتخلف لـدیك ً
ات عـن طریـق إجابتـك االنطباعـ وستولد عندك مجموعة من األحاسیس والمطلوب منك هو تلخیص هـذه

   :على سؤالین هما
  ماذا ترى في الصورة؟ .1

  كیف تتخیل مجرى األحداث في الصورة؟ .2

ال توجـد إجابــات صـحیحة وأخــرى خاطئــة، بـل هنالــك إجابـات متمیــزة لكــل  ه المفحـوص الــى انـهیــمـع تنب
  )34: 2003،عباس(            .                             على حدة شخصیة ولكل نمط نفسي

  
  :استخراج النتائج

اإلســقاط الســتخراج نتائجــه، فــالمفحوص یــسقط مــشاعره وصــراعاته فــي   مبــدأ علــىیعتمــد هــذا االختبــار
حـول اللوحـات وفـي هـذه الروایـات التـي یكـون المفحـوص هـو الشخـصیة الرئیـسیة  الروایـات التـي یحكیهـا

كلمـات  أفكـار الكارثـة، وهـو یـرددفـالمریض المكتئـب الحـزین یـروي القـصص التـي تحتـوي  والمحركـة لهـا
ًالمفحـوص سـعیدا فانـه یـروي القـصص  أمـا إذا كـانوت ، البكـاء، االكتئـاب، الخـوف والمـمن نـوع الخـوف

  )133: 1980،برادة،غنیم                                                     (.التي تعكس تفاؤله 
  

  :تفسیر النتائج
 هــي التعــرف علــى البطــل أول مهمــة فــي التفــسیر التحلیــل والتفــسیر و اتبعــت الباحثــة طریقــة مــوراي فــي

التـي یتماثـل معهـا المفحـوص و یـسقط علیهـا  ًویعـد تحدیـد البطـل داال علـى الشخـصیة، الرئیـسي للقـصة 
یـستجیب بهـا المفحـوص للـصور هـي إسـقاطات لمـشاعره و  فالقـصص التـي. ورغباته ونزعاتـه ، مشاعره 

ویـشیر محتـوى القـصة  ،علـى موضـوعات فـي العـالم الخـارجي خاص آخـرین أوأفكـاره و دوافعـه علـى أشـ
ضـــغوطات ، الحاجــات األساســـیة ، والتـــي تــشمل البطـــل  إلــى الموضـــوعات الرئیــسیة الغالبـــة فــي القـــصة

                              .الضغوطات وما هو موقف البطل تجاه هذه الحاجات و، العالم الخارجي  البیئة والعمل و
  )36: 2003،عباس(                                                                           

  :تحلیل البیانات
، وهي التي تعطي لهذا النوع میزته، وتعطیه الدراسةمرحلة تحلیل البیانات هي المرحلة الحاسمة في 
كما أنها المرحلة التي یختلف فیها . لتحلیل والتركیبطعما خاصا وممتعا وتجعله مجاال لإلبداع في ا

البحث النوعي عن البحث الكمي بشكل واضح، ففي البحث الكمي یعتمد التحلیل باألساس على 
العملیات اإلحصائیة، البسیطة مثل المتوسطات والتكرارت، أو المعقدة مثل تحلیل التباین، بأنواعه، 
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التحلیل في البحث النوعي أكثر عمقا وأبعد في سبر أغوار الظاهرة بینما . والقیاسات المتكررة ونحوها
بعد االنتهاء من مرحلة جمع كم كبیر من البیانات ،اشتملت نصوص المقابالت، . المراد بحثها

والمالحظات المیدانیة والتعلیقات المبدئیة علیها، باإلضافة إلى وثائق متنوعة كثیرة تتعلق بموضوع 
لیل على العمل مع البیانات وترتیبها وتقسیمها إلى وحدات یمكن التعامل معها ویشتمل التح. البحث

  .یمكن أن یستفاد من تلك البیاناتوتركیبها بحثا عن أنماط وأنساق واكتشاف ما هو المهم وما 
 ، وتسجیل هاتصنیفمن ثم مرت عملیة تحلیل المعلومات بعدة مراحل من تنظیم البیانات ، و

، لتسهیل الوصول إلى كتابة نتائج البحث وأخیرا كتابة  هاالتحقق منو النتائج، صیاغةوالمالحظات، 
  . خاص بكل حالة من حاالت الدراسة ومن ثم التقریر النهائيتقریر الال

فعملیة ،نتهي بعد نهایة جمع البیانات بقلیلت التحلیل مع بدایة جمع البیانات بحیث  عملیةت الباحثةبدأ
 كانتأما مرحلة التحلیل الخالص ف.  یتخللها نوع من التحلیل، ولو بشكل مبدئيجمع البیانات ال بد أن

ولذا قامت الباحثة بالتركیز على جمع البیانات واستكمالها، ثم تفرغت . بعد االنتهاء من جمع البیانات
  . لعملیة التحلیل بعد ذلك

ء من جمع البیانات مباشرة، بل ومن وجهة نظر الباحثة لیس من الجید بدء  عملیة التحلیل بعد االنتها
ربما كان من المفید ترك البیانات قلیال واالنشغال بشيء آخر، وذلك لطرد الملل عن نفس الباحث من 

لكن . ناحیة، ولكي یخرج الباحث من جو البحث قلیال لكي ال یقرأ ما في ذهنه أثناء قراءاته للبیانات
ى ال ینسى الباحث السیاقات التي جمعت فیها لیس من الجید أیضا أن تطول فترة االبتعاد، حت

  .البیانات، والتي تفید كثیرا في وضع المالحظات على تلك البیانات
  

  :إجراءات تطبیق الدراسة: ًخامسا
 للتوجه إلى  كتاب رسميللحصول علىتوجهت الباحثة إلى عمادة كلیة التربیة في الجامعة  .1

  .الجهات المختصة للحصول على مجتمع الدراسة 
  كتاب رسمي للتوجه إلىللحصول علىتوجهت الباحثة إلى عمادة كلیة التربیة في الجامعة  .2

  .الجامعات المصریة للحصول على كل مایتعلق بالدراسة من دراسات سابقة وأدوات للدراسة
  مستشفى - جمعیة األیدي الرحیمة–جمعیة السالمة الخیریة ( تم التوجه إلى تلك الجهات  .3

وتم الحصول على أسماء ضحایا الحرب من مبتوري األطراف في الفترة ) ة الشفاء بغز دار
 ) .2009 ینایر 18 – 2008 دیسمبر27( من

 وبلغ عددها  عشوائیة بعد الحصول على األسماء تم اختیار عینة الدراسة بطریقة قصدیه .4
 . في محافظة غزة  أصیبوا بالبترفردا )148(أفراد من أصل )4(

علیهم بعد أن تم طراف لتطبیق أدوات الدراسة  بیوت األفراد مبتوري األ توجهت الباحثة إلى .5
  .توضیح هدف الدراسة لهم 
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ثم قامت الباحثة بتصحیح )7(في البدایة تم تطبیق المقاییس الكمیة التي تم ذكرها وعددها .6
  ًالمقاییس بحسب ما ورد آنفا

  وذلك تم على جلستین  ) TAT( ثم بدأت الباحثة بتطبیق االختبار اإلسقاطي تفهم الموضوع  .7
  صورة قصة یصف لنا ما یحدثفي كل جلسة أعطي المفحوص عشر صور وصاغ على كل

  .فیها
  . بعد جمع المعلومات تم التفسیر والتحلیل للقصص التي صاغوها  .8
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 جدول یوضح درجات المفحوص على عرض استمارة دراسة الحالة ویلیهارض  عفي البدایةسیتم 
تلك المقاییس ثم  على ملخص عن الحالة یلیه تحلیل مبسط الستجابة المفحوص المقاییس الكمیة ثم

) TAT(الحالة العقلیة ومن ثم االنتقال إلى تحلیل بطاقات االختبار اإلسقاطي تفهم الموضوعفحص 
تم عمل تعلیق عام على نقاط التالقي واالختالف ی على حدة وفي النهایة الدراسةكل حالة من حاالت ل

  .  حاالت الدراسةبین
  

  :)1( رقم الحالة
  : بیانات عامة عن الحالة: ًأوال

  1984-6-5/تاریخ المیالد                 ب.ح /االسم 
  الكلیة الجامعیة /الجامعة-المدرسة         ) أنثى –ذكر / (الجنس 

  الثانیة/السنة الدراسیة       صاحب مكتبة  /ب وظیفة األ
  الثاني/الترتیب المیالدي        ربة بیت/وظیفة األم 

  12/عدد أفراد األسرة      شیكل1700إجمالي دخل األسرة 
   )2(  بنات ،) 8(بنین /توزیع األبناء داخل األسرة 

  70/الوزن         175  / الطول 
  )نتیجة مرض -   حادثنتیجة - عند الوالدة( والدیة / تاریخ اإلعاقة 

      ال/هل یوجد إعاقات أخرى مصاحبة 
  ال/هل یوجد طفل آخر معاق 

  ال/هل توجد هذه اإلعاقة لدى الوالدین أو أحدهما 
  

  :التاریخ الشخصي
  :بیانات خاصة بالحالة: ثانیا

 هل لدیك مخاوف ؟ وما مصدرها ؟  - 1
  نعم ، الوضع السیاسي المحیط 

  هل لدیك ثقة بنفسك ؟  - 2
  .نعم 
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  ا هي نظرتك للحیاة ؟ م - 3
  ).واهللا أعلم ( متفائل ، أملي في أن یكون المستقبل أفضل 

  ما رأیك في ذاتك ؟ و ما مظاهر العجز التي تشعر بها ؟  - 4
  .ًأحیانا مقصر ، وأشعر بالعجز جراء عدم القدرة على الحركة

  هل یوجد في أفراد أسرتك ذلك العجز ؟  - 5
  .ال

  ة المبكرة ؟ ومن من ؟ هل تعرضت للعقاب البدني في الطفول - 6
  .نعم من الوالد

  هل تحزن على أشیاء حدثت أو أشیاء تتوقع حدوثها ؟  - 7
  .نعم أحزن على ما حصل معي من إصابة لم أكن أتوقعها

 : ر عنك من سلوك یمكن وصفه بأنه دما یص - 8
  (     )     خجول   (    )انسحابي   )  (حزین       )   (عدواني 
  (      ) متفائل    )   √ (مرح ونشیط   )  √   (طبیعي  

  هل مشاعرك المؤثرة یغلب علیها الخوف ومما تخاف ؟  - 9
  .لدي شعور بتأنیب الضمیر وأخاف من اهللا

  ما رأیك في المرض الجسدي وما شعورك نحوه ؟  -10
  .طبیعي لكن أشعر بالحزن

   هل تحب االختالط بالناس ؟  -11
  .نعم

   هل لدیك مشاعر بالذنب ؟ وبماذا ترتبط تلك المشاعر ؟ -12
  .نعم وترتبط هذه المشاعر بسوء تقدیري للموقف

  هل تشعر بفارق بینك وبین اآلخرین ؟ وما هو ؟ ولماذا؟  -13
 .ال أشعر بفارق

  من المسئول عن مشاعرك ؟ سواء السارة أو غیر السارة ؟  -14
  .ًزوجتي فوجودها إلى جانبي یسرني ویدفعني إلى المضي قدما

  حیاتك ؟ هل هناك ظروف وتغیرات طرأت على أسرتك و -15
  .بالطبع نعم فقد أصبح الحال مختلف

هل أحد أفراد أسرتك  لدیه بعض االضطرابات أو یعالج لدى طبیب نفسي أو ینتابه بعض  -16
  فمن هو ؟ وما درجة قرابته بك ؟ وما نوع االضطرابات ؟ . النوبات العصبیة 

  .نعم ، أخي ، كان یعاني من العزلة واالنطوائیة 
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  ك مشاكل في بدایة النوم أو مدته ؟ هل تنام بسهولة أم لدی -17
  .ًنعم أنام جیدا 

  هل تعاني من الكوابیس ؟ وما نوع الكوابیس المتكررة ؟  -18
  .ال 

   أكبر منك سنا أم أصغر ؟  همهل لك أصدقاء ؟ وما عددهم وهل-19
  . منهم أكبر مني ومنهم أصغر20ًنعم تقریبا 

  ستطیع التعبیر عما یفرحك وما یحزنك بسهولة ؟ هل ت -20
  .نعم

  ما رأیك في تكوینك البدني ومظهرك ؟  -21
  .جید

  ما رأیك فیما لدیك من إعاقة أو عجز ؟  -22
  .طبیعي ممكن ألي إنسان التعرض لذلك

  هل تشعر أنك أقل من زمالئك ؟  -23
  .ال

  هل أنت حساس تجاه موضوعات معینة ؟ فما هي ولماذا ؟  -24
  .نعم أشعر بالذنب من أخطائي

  هل لدیك شهیة للطعام ؟ -25
  .نعم

   مواجهة المواقف واألزمات الصعبة تفقد الرغبة في الطعام ؟ عند -26
  .ًنعم ، افقدها تماما

  ما نوع العقاب الذي ینزله والدك أو والدتك بك عند الخطأ ؟  -27
  .التوبیخ

   أسرتك هدایا في المناسبات ؟ دهل یشتري أحد أفرا -28
  .نعم

  ما هي الهدایا التي تفضلها ؟  -29
  .أي شیئ یؤكل

   من كل أفراد األسرة ؟ هل أنت مطیع ومحبوب -30
  .نعم

  ما هي مشكلتك األساسیة في أسرتك ؟  -31
  .ال یوجد
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  ما هي هوایتك المفضلة ؟  -32
  .كرة الطائرة والسباحة

   مصروف شخصي وهل لك الحریة في التصرف فیه ؟  والدكهل یخصص لك -33
  .نعم

  هل لك أصدقاء ؟ في المنزل أم في المدرسة،في الجامعة ،في العمل ؟ وما عددهم ؟  -34
  .15نعم ، في الجامعة 

  ؟ سرة أو اإلقامة داخل مدرسة داخليما رأیك في المشرفین علیك ؟ ماذا تفضل البقاء مع األ -35
  .جید ، داخل األسرة

  ما هي البرامج التلیفزیونیة  المفضلة لك ؟  -36
  .األخبار والثقافة

 هل تخرج بقصد الترفیه والفسحة مع أسرتك ؟ -37
 نعم

  ما هي لعبتك المفضلة ؟  -38
  .اردوالبلی

  ك الدافع لتحسینه ؟ یدما هو مستواك الدراسي الحالي ؟ وهل ل -39
  .، لدي دافع نعم% 75جید 

  ًهل أصبت بأحد األمراض سابقا ؟ وما هي وكم مرة ؟  -40
  .نعم ، فتاق ، غدة ، دوالي ، مرارة

هل تعرضت ألحد الحوادث أو المفاجآت التي أثرت على حیاتك ؟ وما سنك عند حدوثها ؟  -41
  لیها ؟ وما ترتب ع

  . سنة وترتب علیها بتر أطرافي24حادث البتر كان عمري 
  ما رأیك في تكوینك  البدني ؟  -42
  .جید
  ما هي األحالم المتكررة في نومك ؟  -43

  . وما حصل فیها من أحداث مجرمة الحرب
  ًما األمنیة التي تتمنى تحقیقها مستقبال ؟  -44

  .یكون لي كیاني ، الشهادة
  فمع من تقیم ؟ ولماذا ؟ إذا كنت ال تقیم مع األسرة  -45

  .مع األصدقاء ، أشعر بالراحة
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  ما أسباب عدم إقامتك مع أسرتك ؟  -46
  .أنا مقیم مع أسرتي ، الطلبات

  هل أحد األبوین أو كالهما مسافر للخارج ؟ ولماذا ؟  -47
  . ، للعالج2نعم ، 

  هل تحب مدرسیك بالمدرسة ؟ ولماذا ؟  -48
  .نعم یحترموني ویراعون ظروفي

  قفت عن تبلیل فراشك ؟ في أي سن تو -49
  . سنوات10
  هل تشعر أن لدیك عیوب في النطق والكالم ؟  -50

  .ال
  ما رأیك في اتجاه اآلخرین نحو إعاقتك ؟  -51

  .ًتعاطف زائد أحیانا
  التاریخ األسري

  ) :  األب–األم ( بیانات خاصة بالوالدین  :ًالثثا
  : بیانات خاصة باألم  -1
  )  مستواها التعلیمي وعملها –ا  العمر الزمني له–غیر متعلمة ( معلمة  - 1

  . سنة ، األول الثانوي ، ربة بیت48
 إذا كانت متوفیة ما عمرها عند الوفاة ؟ وما عمرك وقت وفاتها ؟ ومن یشرف على تربیتك ؟  - 2

..................................... 
  )  طبیعي – حادث –مرض ( ما سبب الوفاة  - 3

....................................  
  ما أهم الصفات الشخصیة الغالبة علیها والعادات السلوكیة المرغوبة وغیر المرغوبة ؟  - 4

  .المشاكلولكن غیر المرغوبة عاطفیة ، الصراحة ، والصدق العادات المرغوبة 
  هل هي موجودة في المنزل أم مطلقة ؟ وما السبب ؟  - 5

  .موجودة
  لتعامل ؟ ما نوع شخصیتها والسمات الرئیسیة التي تظهر في ا - 6

  .عاطفیة ، عصبیة
  إذا كانت مریضة ، ما نوعیة المرض وما هي حالتها الصحیة اآلن ؟  - 7

  .ال ، جیدة
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  هل ذهبت للطبیب النفسي قبل ذلك وما رأیه إن وجد شكوى من اضطراب نفسي؟  - 8
  .ال

  ؟ ) األب( ًهل تتشاجر كثیرا مع الزوج  - 9
  .نعم

  ما درجة قرابتها بالزوج ؟  -10
  .بني عم

  
  :یب علیها األم أسئلة تج -2
 ما عمرك الزمني عند الحمل في هذا االبن أو البنت ؟  - 1

   سنة22   
  ًقدمي وصف مبسط ألوجه القصور أو العجز لدى االبن أو البنك وأكثرها وضوحا لك ؟  - 2

  .حسرة وحزن
   أم والدیة ؟ –ما العمر الزمني للطفل وقت حدوث اإلصابة أو اإلعاقة  - 3

  . سنة24
  بنفس اإلعاقة أم ال ؟  ینهل لدیك أوالد أخر - 4

  .ال
 أو خوفهم من اآلخرین –ما درجة تواصل وتجاوب االبن أو االبنة مع المحیطین به  - 5

  واالنسحاب ؟ 
  .ًجید جدا

   ومستوى نموه العام ونشاطه ؟ – بدأ أول كلمة تىم - 6
  .ً شهور ، نشیط جدا6

  )  مختلطة – صناعیة –طبیعیة ( نوع الرضاعة  - 7
  .طبیعي

   أو اإلعاقة لدى االبن أو االبنة من وجهة نظرك ؟ ما هي أسباب العجز - 8
  .اإلصابة

  هل تتحسن الحالة أو یسوء مآلها مع التقدم في السن ؟ - 9
  .تسوء

  ؟ )  غیر محددة – سلبیة –إیجابیة ( ما اتجاهك نحو إعاقة ولدك أو ابنتك  -10
  .إیجابیة
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  هل تفضلیه على بقیة األبناء ؟ أم تفضیل اآلخرین علیه  ؟  -11
  .حدهم على اآلخرال تفضل أ

  هل دخل الحضانة الخاصة به ؟  -12
  .نعم

   ؟ حكومیة أم مدرسة خاصةما رأیك في وجوده في مدرسة  -13
  .جید

   وما عدد مرات الرسوب إن  وجد ؟ –ما مستواه التعلیمي  -14
  .جید 

  
  :  بیانات خاصة باألب - ج
  المستوى التعلیمي – العمر الزمني – غیر متعلم –متعلم  -1

 نة س50/ غیر متعلم 
   وما نوع العمل ؟– ال یعمل –یعمل  -2

  .میكانیكي سیارات
  ؟ )  طبیعي – حادث –مرض ( إذا كان متوفى فما سبب الوفاة  -3

/.  
  كم عمر االبن أو االبنة وقت الوفاة وعمر األب ؟  -4

/.  
ما أهم ما یتمیز به من صفات شخصیة وما هي العادات السلوكیة المتكررة المرغوبة وغیر  -5

  المرغوبة ؟ 
  . ، لدیه نظرة مستقبلیة ، المشاركة العائلیة ، ال یحب الكذب وعدم الرجوع إلیهذكي

  ما أسلوب المعاملة وهل یفضل أحد األخوة أو األخوات ؟ ولماذا ؟  -6
  .جید ال یفضل أحد على اآلخر

  هل یعاني من اضطراب نفسي أو عقلي أو سریع النرفزة ؟  -7
  .ًعصبي جدا

  هل ذهب إلى الطبیب النفسي قبل ذلك ؟ هل یتناول مشروب من نوع معین ؟ و -8
.........................................  

  هل یفي بحاجات األسرة من مأكل وملبس وخالفه ؟  -9
  .نعم بشكل جید
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  هل یعاني من أمراض عضویة ؟ وما حالته اآلن ؟  - 10
  .ال ، جیدة

  ًهل األب متواجد بالمنزل أو یقیم بعیدا عن األسرة ؟  - 11
  .متواجد

  مسافر لدولة ما ؟ هو دة انقطاعه عن التواجد في المنزل ؟ وهل ما م - 12
  . لمعالجة أخيمصرواآلن هو في ب البیت  ، حی فهو قلیلانقطاعه 

  هل یعاني األب من أحد االضطرابات اللغویة أو العقلیة أو اإلعاقات؟  - 13
  . الحمد هللاال

  هل األب متزوج بأخرى ؟ وما السبب ؟  - 14
  .ال

  
   :)باألخوة واألخوات (بیانات خاصة: ًثالثا

  ؟ )  ذكور –إناث ( ما عددهم ؟ وما نوع الجنس  - 1
  . ذكور8 إناث ، 2

 من تفضل من األخوة أو األخوات ؟ ولماذا ؟  - 2
  .قریب من عمري ومثقفاألخ األصغر، فهو 

  ما ترتیبك المیالدي بینهم ؟  - 3
  .الثاني

  ؟ )  یسخروا منك – یقدروك –قاسیة ( ما نوعیة تعاملهم معك  - 4
  .رونيیقد

   وهل ذهب للطبیب قبل ذلك ؟ –هل یعاني أحدهم نفس معاناتك  - 5
  .ال

  ما عالقتك بهم وشعورك نحوهم ؟  - 6
  .جیدة ، أحبهم وأحترمهم

  هل تشعر بالنقص عنهم ؟ ولماذا ؟  - 7
  .ال

  ما رأیك في اتجاهاتهم نحوك ؟  - 8
  .جیدة

  هل یوجد تفضیل بینكم من جانب األب  أو األم ؟ ولماذا ؟  - 9
  .ال
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  أنشطة ریاضیة مثلهم ؟ وما هي ریاضتك المفضلة ؟ هل تمارس  -10
  .ال ، الطائرة والسباحة

  ًهل تحب صحبتهم معك دائما ؟ ومع من منهم أفضل ؟  -11
  .نعم ، األخ األصغر محمد

ومن خالل الفحص العقلي للحالة تبین أن المفحوص ال توجد لدیه أي مشكلة في الوظائف العقلیة 
ًعام جید والنشاط الحركي طبیعي نوعا ما ولدیه إدراك وانتباه بشكل حیث كان لدیه المظهر والسلوك ال

جید والذاكرة الفوریة والقریبة والبعیدة تعمل بشكل جید ،وتوجد لدیه حصیلة معلومات جیدة والذكاء 
  .طبیعي فقط كان لدیه سرعة في الكالم ومن حیث المزاج كان یبدو علیه القلق والحزن واإلكتئاب

 :AxisI لدیه اضطراب في المعدة: ت طبیه اضطرابا.  
 AxisII : ال یوجد: اضطرابات شخصیة.  
 AxisIII :لدیه بتر في الساقین: الحالة الصحیة العامة. 
 :AxisIV یئیةمشكالت نفسیة أو اجتماعیة أو ب:  
  تحمل عبء األسرة  .1
   یوجد مشاكل مع البیئة المحیطةال .2
  ال یوجد مشاكل تعلیمیة .3
  غییر مكان وطبیعة العمللدیه ضغوطات نفسیة بسبب ت .4
  لدیه مشاكل خاصة بالبیت .5
  مشاكل اقتصادیةبعض الیوجد لدیه  .6
  یوجد لدیه مشاكل من مقدمي الخدمة والرعایة الصحیة .7
  ال یوجد لدیه مشاكل قانونیة أو قضائیة .8
 ال توجد لدیه مشاكل أخرى  .9

 Gaf :Axisv: )61 -70( للضغوط متوقععابرة و ردود فعل فهي موجودة إذا كانت األعراض 
المشاكل  تزید أو المدرسة، والمهني األداء االجتماعي في ضعف وهناك، النفسیة واالجتماعیة

  تلك الجوانب حیث تظهر انعكاساتها على المخاوف أو الیومیة
  

  21  الرضا عن األسرة
  20  األصدقاءالرضا عن 
  16  العمل- الجامعة- الرضا عن المدرسة

  17  الرضا عن البیئة المحیطة
1  

س 
نتــــائـــــج المـــــقــــایی

الكـــــمیــــــة
  

الرضا عن 
  الحیاة

  13  الرضا الذاتي

87-
160  
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  480-268  الرضا الزواجي  2

  72-36  التفاؤل والتشاؤم  3
    36-72  

  0  تقبل أجزاء الجسم المعیبة
  0  التناسق العام ألجزاء الجسم

  0  نظور النفسي لشكل الجسمالم
  2  المنظور االجتماعي لشكل الجسم

  صورة الجسم  4

  0  المحتوى الفكري لشكل الجسم

2 -90  

  27  التوافق الشخصي واالنفعالي
  22  التوافق الصحي والجسمي

  24  التوافق األسري
  التوافق النفسي  5

  33  التوافق االجتماعي

106-
160  

  112-33  قلق المستقبل  6

  22  االستقاللیة والتفرد
  18  االضطالع بدور اجتماعي

  18  التوجه نحو الهدف
  30  إقامة عالقة ناضجة مع الجنس اآلخر

  هویة األنا  7

  18  البحث عن معنى وفلسفة للحیاة

106-
260  

  
  ):1( الحالة رقم ملخص

 بالجامعة ویعمل موظف الثانيوى  یدرس في المستطفل عام متزوج ولدیه 27 من العمر لغ ذكر یبهو
 15/1/2009 وترتیب الثاني في األسرة أصیب بتاریخ جیدفي قطاع خاص ومستواه االقتصادي 

خالل الحرب على غزة وكانت إصابته عبارة عن بتر في الطرفین السفلیین وبعد تعرضه لإلصابة تم 
االجتماعیة وكذلك تلقى الدعم تقدیم الدعم الفوري من قبل األصدقاء والمحیطین به من الناحیة 

 جید كلالصحي العالجي حیث تم تركیب أطراف صناعیة له حتى تمكنه من التنقل والحركة بش
عه الجدید ضصة مما ساعد المفحوص على تقبل و الالزمة له من احتیاجات خاألشیاءوتوفیر بعض ا

 واألصدقاء وحتى المسئولین  واألهلجة نسبي ألنه تقدم له الدعم األسري واالجتماعي من الزوكلبش
  .عنه في العمل

ً بدنیا وجسدیا ن الجسم للمعاقیصورة مقیاس في تشیر الدرجات التي حصل علیها المفحوص إلى أنه ً
ًمتقبل لصورة جسمه الحالیة تماما وذلك قد یكون نابعا من توقع المفحوص لمثل هذا الحدث بحكم  ً
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ري من حوله ومحاولة إعادته لوضعه الطبیعي من خالل م الفوطبیعة عمله الجهادي وكذلك وجود الدع
األطراف الصناعیة وتقدیم الدعم النفسي كل ذلك جعله ال یشعر بالعجز مع اإلصابة والقدرة على 
ممارسة حیاته بشكل طبیعي بینما كان االنخفاض في درجة محور المنظور االجتماعي لشكل الجسم 

تجاه تقبل اآلخرین لشكل جسمه الحالي هذا ما اتضح من وذلك ما یدل على كبت المفحوص لمشاعره 
 كما ویعكس بس البحر في الصیفالأرفض ارتداء م خالل استجابة المفحوص على العبارة التي تقول

 أن لدى المفحوص مشاعر مكبوتة بعدم الرضا عن صورة جسمه لذلك یرفض الظهور أمام ذلك
  . هاآلخرین فهو مدرك أنه غیر متقبل لهم شكل جسم

 یشعر بالرضا عن األسرة وعن كانت درجة المفحوص تشیر إلى أنه في مقیاس الرضا عن الحیاة بینما
نتیجة دعم األسرة له وكذلك موقف األصدقاء الداعم له أثناء الحدث كما وتبین أنه لم األصدقاء وذلك 

لسابق وكان یرى البیئة یكن لدیه رضا عن العمل وهذا نابع من شعوره بعدم قدرته على األداء كما في ا
المحیطة غیر مساندة له في الغالب ومن خالل نظرة المحیطین له كان یشعر بعدم الرضا عن الذات 

لمقابلة أثناء الكن و،وهذا ناتج من شعوره بالعجز وأنه أقل كفاءة من اآلخرین وأقل قدرة على اإلنجاز
 لك وتم تكرار ذتماءهو بحاجة إلى االنمع المفحوص أشار إلى أن األسرة واألصدقاء غیر مساندین و

  .الشعور ویظهر عالمات الرضا عنهمعدة مرات إال أنه في المقیاس یكبت هذا 
كانت استجابة المفحوص في المنطقة الحدیة وذلك یبین عدم الوضوح  التشاؤم في مقیاس التفاؤل وأما

یة التي یظهر بها أمام ًحفاظا منه على سمات الشخص في شخصیته وكذلك كبت المفحوص لمشاعره
 كبتوهذا ما یشیر إلى اآلخرین محاولته التظاهر بالتفاؤل لكنه كانت نظرته تشاؤمیة للمستقبل 

 بعدم الثقة بقدراته وباآلخرین وكذلك رؤیة المستقبل من منظور غیر واضح وبشكل  وشعورهالمفحوص
  . غامض إلى حد ما كون البیئة المحیطة تشكل له مصدر حزن وألم

  جیدة إلى حد ما حیث یعتبر المفحوص أندرجات مقیاس الرضا الزواجي حصل المفحوص على فيو
 للرضا عن حیاته الزوجیة نتیجة عدم تخلیها عنه  بالشكل الكامل  الداعم الوحید لدیهو الزوجة هموقف

 رغبات تحمل عدم القدرة على ذلكومواصلة الحیاة معه رغم شعوره بالعجز وعدم التوافق من طرفه وك
 لزواجي فمن المالحظ من نتیجة هذا المقیاس أن المفحوص وجد في زوجته ما یشعره بالرضا االزوجة

  .كما واتضح ذلك من خالل المقابلة معه
درجة في مقیاس قلق المستقبل وحسب مفتاح التصحیح ومستویات  على لمفحوص حین حصل افي

سیط وهذا یشیر إلى عدم قدرة المفحوص على  الدرجة تدل على قلق مستقبل ب هذهقلق المستقبل أن
من  شعوره بالعجز وخوفه د ما یفید حاجة المریض للمساعدة والمساندة ویؤكا وهذدهحل مشكالته بمفر

، وأثناء مقابلة المفحوص ذكر ذلك بشكل واضح من خالل خوفه على الفشل كما یفید شعوره بالضعف
  .وفر له مطالبه في الحیاةفقدان عمله وخوفه على مستقبل طفله ان لم تت
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في  نخفض تشیر إلى توافق م التوافق النفسي لمتحدي اإلعاقةقیاسمفي  المفحوص على درجة وحصل
 نتیجة اإلصابة التي وذلك یؤكد شعور المفحوص بالعجزمحور التوافق الشخصي والصحي واألسري 

 درجات شیروت الطمأنینة كما عدمب وشعورهكثیر من مطالبه  نجازإ على درةوعدم القسببت له الضعف 
الذي یمر فیه نتیجة اإلصابة بینما كان وغیر متقبل للتغییر  عدم رضاه عن ذاته  إلىالمفحوص

رغم الدعم المقدم له من قبل األسرة وذلك ناتج عن شعوره باالختالف عنهم التوافق األسري ضعیف 
 التوافق االجتماعي فكانت درجته جیدة وأنه أقل كفاءة منهم وأقل قدرة على اإلنجاز حاجاته ،أما في

وذلك ألنه یحاول الظهور بمظهر القوي الذي لم یتغیر علیه شیئ حتى یحافظ على مكانته أمام 
  .  بشكل كبیرلكبتیؤكد خوف المفحوص من المستقبل ویؤكد استخدامه آللیة اهذا ما  واآلخرین

 قدرة أقرانه وعدم الاملشعوره بالدونیة أمإلى كبت المفحوص  الدرجات  استبیان هویة األنا تشیروفي
بمعنى أن لدیه مشكلة في قدرته على االستقاللیة على مواجهة المشكالت االجتماعیة وحلها بمفرده 

 كذلكو، والمساعدة للمساندة حاجته والتفرد وذلك بسبب ما یعانیه من ضعف نتیجة اإلصابة مما یؤكد
  الحاجةنجاز وخوفه من الفشل وهذا صراع واضح بیإلى كبت المفحوص حاجته إلى اإلنمایشیر 

 عن فلسفة ومعنى للحیاة هبحثفي  توازن المفحوص اتضح بینما، نجاز وتجنب الدونیة والفشللإل
 كان لدیه تمسك في القیم  حیثلى  للمفحوصوالوالء لبعض القیم والمعاییر وهو ما یمثل األنا األع

كلة في إقامة عالقة ناضجة مع الجنس اآلخر خاصة في یواجه مش ٕواعطاء معنى للحیاة وكذلك لم
ًاألمور التي تتطلب عمال مشتركا أو هدفا یسعى إلى تحقیقه  ً  الدرجة الكلیة التي حصل علیها لكنً

 ومن خالل  أو أزمة في تحدید هویة األناةالمفحوص تعتبر جیدة بمعنى أن المفحوص لیس لدیه مشكل
  .الطابع الجدي المقابلة كان یغلب على المفحوص 

  
 :T.A.Tاستجابة المفحوص على اختبار : ًثانیا

  :)1( رقم البطاقة
 غارق في التفكیر وتبدو علیه عالمات الحزن واالستنكار ربما أرغم على شيء ال یحبه أو ال یحب ولد

  . عمله أو أنه ال یستطیع التعبیر عما بداخله حیث أنه نسى ما أمامه وسارح مع خیاله
  والتعبیر ة اإلجبار على شيء وعدم القدرة على المواجه / القصةتأویل -
  الولد /البطل -
 )اخله عما بدیرال یستطیع التعب( تجنب الفشل والدونیة /الحاجات -

 )أرغم على شيء(                تجنب السیطرة 
 )سارح مع خیاله( از               اإلنج

 ومصدر ضغط علیه ال تتواءم مع ما  محبطةي تقلیدیة وسلطویة فه/ البطل للبیئة تصور -
 . یرید وما یستطیع عمله
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 . سیطرة اآلخرین علیهتجنب الصراع بین اإلنجاز وتجنب الفشل و/ النفساني المأزم -
 ).سارح مع خیاله(وانكار أو هروب من الواقع) الیستطیع التعبیر ( الكبت/ الدفاع آلیة -
  .والخوف من الخضوع، من الفشلالخوف/ لمخاوفا -
 . متشدد وقاس/ األعلى ااألن -
  .  متردد ال یستطیع تجاوز المشكلة– غیر متكامل /األنا -
 . سلبیة /النهایة -

  
  :)2( رقم البطاقة
 هذا الجمال إال أنه من رغم الحیاة القدیمة من حرث وزرع األرض ولكن ال في هذه الصورة بجمأشعر

رة فالرجل مشغول بأعمال الزراعة  وجو أسري دافئ بین أفراد هذه األسطالواضح أنه ال یوجد تراب
 والفتاة تحمل في یدها كتب یبدو علیها الحزن وانشغال الفكر كما لو أنها ترید التخلص ألرضوحرث ا

أو الخروج من هذا الجو والمرأة المرتكزة على الشجرة یبدو علیها راحة البال مع شيء من الكبر 
  .والغرور
 . دفء األسرة الحنین إلى  من جو  القریة أوالتخلص / قصة التأویل -
  المرأة– الرجل – الفتاة  /البطل -
 )ترید الخروج والتخلص من جو القریة(  االستقاللیة  /الحاجات -

  )تبتحمل في یدها ك(            المعرفة 
  ) لفكریبدو علیها انشغال ا(            اإلنجاز 

  .سلطویة تقلیدیة/  البطل للبیئة تصور -
 .  االستقاللیة والسلطة من المحیط واإلنجاز والمعرفةبینراع  ص/ النفساني المأزم -
 . السلطة من الخوف / المخاوف -
 ). الكل مشغول في عمله(  التبریر أي أنه عدم وجود دفء أسري نتیجة أن / الدفاعآلیة -
 .  ومتشددقاس/  األعلى األنا -
 .  طموحة لكن سیئة التكیف أو لیس لدیها القدرة على التكیف /األنا -
 . تسویة  توفیقیة/النهایة -

  
    :BM 3)( رقم البطاقة

أرى في هذه الصورة أنه تعرض لضرب أو توبیخ لذنب اقترفه وجلس یبكي وهو حزین یفكر فیما 
 وأخذ یفكر ظلومارتكب من ذنب وهل كان بالفعل یستحق هذا العقاب وتملكه شعور بالعقاب وبأنه م

  . في طریقة للتخلص من حیاته
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  . مشاعر الظلم واالكتئاب /قصة التأویل -
 . الشاب /البطل -
 )یفكر في طریقة للتخلص من حیاته(  إلى تجنب األلم واألذى الحاجة /الحاجات -

  ) یفكر) ( جلس  یبكي وهو حزین  (             
  ).شعور بأنه مظلوم(  مصدر خوف وقلق وكذلك مستبدة وظالمة  /یئة البطل للبتصور -
 . اإلحساس بالظلم وكیفیة التخلص من الحیاة صراع بین / النفساني المأزم -
  .المستقبل الخوف من اآلخرین والخوف من  /المخاوف -
 ).جلس یبكي وهو حزین(  الكبت  /دفاع الآلیة -
 . قاس ومتشدد/ األعلى األنا -
 ).یحاول االنتحار(  غیر متكامل ولیس لدیه القدرة على التكیف مع الواقع  /األنا -
  .  متردد /النهایة -

  
  :)4( رقم طاقةالب

 یرید الهروب من زوجته وربما یرید أن یتركها وتبدو علیه عالمات التعب من حیاته معها وعدم رجل
  .  هذه الزوجةبهالقدرة على تحمل ما ترغب 

 .  مشكلة بین زوجین/ القصة تأویل -
  . الرجل /البطل -
 تجنب الدونیة     الحاجة إلى المساندة والطمأنینة وتفریغ التوتر والحاجة إلى /الحاجات -

 ). التعب من حیاته معها( وتجنب اللوم 
 . تسلطیة وعدوانیة/ البطل للبیئة تصور -
  .  صراع بین السلطة وتجنب اللوم وتجنب الدونیة حتى یحقق ذاته/ النفساني المأزم -
  . الخوف من االنسیاق للعاطفة والعودة إلى حیاة التعب /المخاوف -
   .اسقاط / الدفاع آلیة -
  ).ألنه لم یفعل شيء(  قاس /ألعلى  ااألنا -
  . لكنه یحاولف التكیى غیر قادر عل /األنا -
 . غائبة /النهایة -
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  :)5( رقم البطاقة
 عن نشاطاته التي اء تتفقد ابنها دون أن یدري تشك في أنه یعمل أشیاء سریة ربما سمعت أشیامرأة

  . عمله من حقیقة أكدیقوم بها وهي خائفة أن تفقده لذلك ترید أن تت
  .ابنهاعلى  ألم اقلق / القصة تأویل -
 . األم– المرأة / البطل -
 ).تتفقد ابنها دون أن یدري(  إلى الطمأنینة والبناء والمعرفة الحاجة / الحاجات -
 .وتوتر مصدر خوف وقلق / البطل للبیئة تصور -
 .  من المجهول أو الخوف من الفقدانالخوف / المخاوف -
 ).كد من حقیقة عملهتتأ ( التبریر/  الدفاعآلیة -
 . متشدد وقاس/ األعلى األنا -
 . متكاملغیر / األنا -
 .  مفتوحة لم تعرف نهایتها– غائبة  /النهایة -

  
  :)6BM( رقم البطاقة

 وال یرید أن یصیبها مكروه وكذلك ث محزن قد حدر هذه الصورة ابن وأمه یحاول أن یخبرها بأمفي
   .یشعر الخوف علیها جراء إخبارها هذا األمر

  .  األم أمر محزن حتى ال نصاب بمكروهر الخوف من إخبا/ القصة تأویل -
 .ن االب– الشاب / البطل -
ال یرید أن یصیبها (وتجنب األلم ، ) یحاول أن یخبرها (  إلى اإلنجاز الحاجة / الحاجات -

 ).مكروه
 .  غیر مساندة ال تساعد على اتخاذ القرار/ البطل للبیئة تصور -
 .  بین اإلنجاز والخوف على أمهالصراع /  النفساني المأزم -
یشعر بالخوف جراء (  والخوف من فقدان األم عواقب الخوف من النتیجة أو ال /المخاوف -

 ).إخبارها
 .الكبت/  الدفاع آلیة -
 . وحكیمعادل/  األعلى األنا -
 . مع الواقعمتكیف / األنا -
  . ، غائبةمفتوحة / النهایة -
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  :)BM 7( رقم الحالة
 نفوذ وأحد المسئولین یتشاورون بأمر مهم وخطیر ویبدو أنهم یخططون ألمر ما وهذا  كبیر ذورجل

  . الكبیر باهتمام شدیدجلالمسئول یأخذ التعلیمات من الر
  . ألمر خطیر من رجل ذو نفوذالتخطیط/  القصة تأویل -
 . الرجل ذو النفوذ/البطل -
الحاجة إلى اإلنجاز    ) رونوعنده أحد المسئولین یتشا( إلى المساندة الحاجة / الحاجات -

 ). شدیدهتمامیأخذ التعلیمات با(
 . سادیةسلطویة/  البطل للبیئة تصور -
 . صراع بین الحاجة إلى المساندة واإلنجاز وتجنب الفشل/ النفساني المأزم -
 . الخوف من الفشل /المخاوف -
بالتعلیمات  هنا مجهول االهتمام ألموا) یخططون ألمر ما (  تكوین عكسي  /الدفاع آلیة -

 تكون آلیة الدفاع هاى اإلیجابي عند الذي یخططون له في المنحمرللتنفیذ ولكن قد یكون األ
 .العقلنة

 . وقاسمتسلط/  األعلى األنا -
 .ى اإلیجابي متكیفة طموحة ومتصلبة وفي المنح /األنا -
  .غائبة / النهایة -

  
  :)8BM( رقم البطاقة

 من مكان اإلصابة وشاب ینظر ایاالرصاصة أو الشظٕ وأناس یقومون بمعالجته واخراج ریح جشاب
  .صوب السالح وحماسه وتفكیر باالنتقام والنیل ممن أصاب هذا الشاب

  . جریح ورغبة في االنتقام/ القصة تأویل -
 . الشاب السلیم /البطل -
عدوان (  إلى المساندة والمساعدة والحاجة إلى االنتقام وتفریغ التوتر الحاجة  /الحاجات -

 ).ياجتماع
 . لتحقیق الحاجاتاندة المحیط داعم ومس/ البطل للبیئة تصور -
 . صراع بین العجز والرغبة في الفعل/ النفساني المأزم -
 ).شعور بالعجز مكبوت یتم استبداله بالرغبة في االنتقام(  تكوین عكسي / الدفاع آلیة -
 .ً عادل وحكیم نسبیا/ األعلى األنا -
 .اقع غیر متكیف مع الو– وح طم /األنا -
   مفتوحة- تسویة غیر ظاهرة  /النهایة -
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  :)9BM( رقم البطاقة
 من الشباب كانوا في مهمة رباط وقد أعیاهم التعب والسهر وتم تفرقتهم بعد مطاردة جموعة مهؤالء

  .كبیرة وقد تجمعوا في مكان واحد وهم في أمس الحاجة للراحة والشراب بعد هذا اإلرهاق
 .  الرباطمهمةناء من أداء  الراحة بعد الع/ القصة تأویل -
 . مجموعة الشباب /البطل -
 الحاجة – الحاجة إلى تحقیق الذات –الطموح وتجنب الفشل /  إلى الراحة الحاجة / الحاجات -

 .إلى االستقاللیة
 . التعب والعناءمصدر/  البطل للبیئة تصور -
احة لتحقیق  بین التعب والرصراع – صراع بین الطموح وتجنب الفشل / النفساني المأزم -

 .االستقالل بالذات
 . الخوف من النیل من قبل األعداء أي أن ینال األعداء منهم /المخاوف -
 .التبریر/  الدفاع آلیة -
 . وحكیمعادل / ألعلى ااألنا -
 . متكیف مع الواقع /األنا -
 . موجبة /النهایة -

  
  :)10( رقم البطاقة

ة والوحدة وقد جمعها اهللا بأبیها بعد أن ُأبعد  تبدو أكبر من سنها تحملت الكثیر من صعوبات الحیافتاة
عنها سنوات طوال تبدو علیها عالمات  االحتیاج للحنان ولكن ال تبدو علیها عالمات السعادة ألنها 

  . تعبر عنهاكیفنسیت 
 .  الحرمان العاطفة بین البنت وأبیها ولكن جمعها اهللا به بعد زمن/ القصة تأویل -
 .  الفتاة /البطل -
 . الحاجة إلى الراحة والطمأنینة والحاجة إلى االنتماء وتجنب األلم /الحاجات -
 .م غیر عادلة ومصدر حزن وأل/ البطل للبیئة تصور -
 . ان وتجنب األلم والحرمدة صراع بین الحاجة للسعا/ النفساني المأزم -
 .قدان الخوف من الف /المخاوف -
 . العزل/ الدفاعآلیة -
 .كن في العمق قاسً متسامح ظاهریا ل/ األعلى األنا -
 . ضعیف وغیر متكیف /األنا -
  .تسویة / النهایة -
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  :)11( رقم البطاقة
 الدمار في و المكان حیث أنه یبدل قد دمرت كء أن القوات المعادیة متسلطة وقویة تهاجم الضعفایبدو

ً منه لم یعد صالحا أصبح موحشا نًكل األنحاء لم یتركوا شیئا ، دمروا المكان ، شردوا السكا ًومخیفا ً
  . ومن الصعب التواجد فیه لكنهم یخافون من الرد على ما اقترفت تلك القوات من جرائم

 . دمار في كل مكان والقوات المعادیة لم تترك شيء إال وتركت علیه بصمتها/ القصة تأویل -
 .ة القوات المعادی /البطل -
 ).فون من الردیخا(  والشعور بالدونیة ل الحاجة إلى السلطة وتجنب الفش /الحاجات -
)      المكان موحش ومخیف ( ائیة مصدر خوف وقلق سلطویة وعد /ة البطل للبیئتصور -

 ).تهاجم الضعفاء) ( معادیة) ( دمار في كل األنحاء (
یخافون ( ، ) متسلطة وقویة(  صراع بین السلطة وتجنب الدونیة والفشل / النفساني المأزم -

 ).من الرد
 . الفشلمن الخوف  /المخاوف -
 ).قوات متسلطة وقویة(  التبریر / الدفاع آلیة -
 . متسلط وقاس/ األعلى األنا -
 ).ًجزئیا(  ضعیف لكن متكیف بعض الشيء  /األنا -
  . سلبیة– تسویة  /النهایة -

  
  :)BM 13(  رقم البطاقة

به  اإلیقاع رجل من األعداء تبدو علیه عالمات القوة وهو یحاول التأثیر على هذا المجاهد التي تم هذا
  . من قبل قواتهم وأخذ بعض االعترافات منه وذلك بعد أن أعیاه التعب لكن صامد

 . االعترافات بالقوةذ تعذیب من أجل أخ/ القصة تأویل -
 . العدو– الشاب  /البطل -
أخذ (  الحاجة إلى االستقاللیة ، الحاجة إلى الطمأنینة ، الحاجة إلى المعرفة  /الحاجات -

 ).ترافاتاالع
 . ظالمة ، عدائیة وسلطویة وغیر عادلة/للبیئة  البطل تصور -
 صراع بین الحاجة لالستقالل وتجنب العجز ، وصراع بین القوة والفشل في / النفساني المأزم -

 . السیطرة
 .  الخوف من الفشل وعدم القدرة على اإلنجاز /المخاوف -
 .لتبریر وا– الكبت / الدفاع آلیة -
 .تسلط وقاس للعدو عادل وحكیم للشاب ، م/ األعلى األنا -
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 . غیر متكیف مع الواقع للشاب ، متكیف مع الواقع للعدو /األنا -
 ).للعدو ( وحة سلبیة للشاب ، مفت /النهایة -

  
  :)MF 13 (رقم البطاقة

 من عمله مرهق ومتعب فوجد ه علیه عالمات الحزن والبكاء لفراق زوجته بعد رجوعیرى رجل هذا
  . ومیتة ال یعرف ماذا یفعلةازوجته ملقاة على األرض مفارقة الحی

 . فراق الزوجة بعد یوم من العناء واإلرهاق في العمل/ القصة تأویل -
 . الرجل /البطل -
 .األلم الحاجة إلى األمان وتجنب  /الحاجات -
 . مأساویة ومصدر ألم وحزن للفرد /یئة البطل للبتصور -
 .األلم صراع بین األمان وتجنب / النفساني المأزم -
 .خوف من الفراق والموت ال /المخاوف -
 . العزل/ الدفاع آلیة -
 .ً متسامح ظاهریا وقاس في العمق/ األعلى األنا -
 . التكیفوسيء ضعیف  /األنا -
 . سلبیة /النهایة -

  
  :)14( رقم البطاقة

ً یبدو أنه وحیدا حزینا ینظر من النافذة حیث أنها مصدر النور الوحید لدیه ربمشاب  ینتظر أن یظهر اً
  .أو یتكلم معه عدهأحد ویسا

 . النافذة هي مصدر النور للشاب على أمل أن یجد من یؤنس وحدته/ القصة تأویل -
 . الشاب /البطل -
 ).یتكلم معه( أو )  أحد یساعده(  الحاجة إلى االطمئنان واالنتماء والمساعدة  /الحاجات -
 ).ًیبدو أنه وحیدا. ( الوحدة للفرد والحزن واأللم لهمصدر/  البطل للبیئة تصور -
 . بالوحدةور صراع بین الحاجة لالنتماء وتجنب الشع/ النفساني المأزم -
 ).ینتظر(  من الفقدان وخیبة األمل وف الخ /المخاوف -
 . الكبت والعزل/ الدفاع آلیة -
 . متسامح/ األعلى األنا -
 . ضعیف وسيء التكیف /األنا -
 . غائبة /النهایة -
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  :)15 (البطاقة
القبور ویتكلم معهم وهو وحید ومكتئب لم یعد له من یلجأ إلیه  هزیل فقد كل عائلته یقف بین رجل

      .لذلك أراه تبین القبور یشكو وینادي علیهم وهو یبكي

 .  الوحدة بعد فقدان العائلة ولم یتبق منهم/ القصة تأویل -
  الرجل /البطل -
  الحاجة إلى االنتماء وتجنب الخوف والوحدة والحاجة إلى الطمأنینة /الحاجات -
 ).یتكلم معه                (      
،  ) له من یلجأ إلیهلم یعد (  مصدر حزن وألم وفراق ووحدة الفراق / البطل للبیئة تصور -

 ).وهو یبكي(
 . الخوف والوحدةتجنب صراع بین االنتماء والطمأنینة وبین / النفساني المأزم -
 ).له من یلجأ إلیهلم یعد ) ( فقد كل عائلته  ( ت الخوف من الفراق والمو /المخاوف -
 ).ینادي وهو یبكي(  الكبت  /دفاع الآلیة -
 .  قاس ومتشدد/ األعلى األنا -
  اتكالي /األنا -
 .  غائبة /النهایة -

  
  : الفارغةطاقةالب) 16( رقم البطاقة

 في هذا البحر وأرى نفسي حین ذهبت للبحر مع األصدقاء حیث مر علي ثالث سنوات لم أرى أرى
 في السباحة وكان هناك مجموعة كبیرة من الناس وشعرت بالخجل دیدةشالبحر وكان لدى رغبة 

الشدید أن ألمس میاه البحر وانتظرت حتى غروب الشمس وبدأ المكان یخلو من الناس فخلعت أطرافي 
 بمجموعة من الناس تقترب من الشاطئ فترددت بین النزول للماء والرجوع وذلك إذاواقتربت من المیاه ف

   الشدید واإلحراج من الشكل العام لكن فضلت عدم النزوللشعوري بالخجل
 . رغبة شدیدة في السباحة وشعور باإلخراج والخجل من النزول للماء/ القصة تأویل -
 . نفسهلمفحوص ا /البطل -
م والخجل ، تجنب الشعور بالعجز  إلى اإلنجاز ، الحاجة إلى تجنب األللحاجة ا /الحاجات -

 ).كان یخلو من الناسانتظرت الم) ( شعرت بالخجل(
ترددت بین النزول     للماء ) ( شعرت بالخجل . (  مصدر خجل وتردد/ البطل للبیئة تصور -

 ).أو الرجوع
 . صراع بین اإلنجاز والعجز والخجل/ النفساني المأزم -
 .ز من خیبة األمل والفشل وعدم القدرة على اإلنجاوف الخ /المخاوف -
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 . الكبت ، التردد/ الدفاع آلیة -
 . عادل/ األعلى ألناا -
 . متكیف /األنا -
 . تسویة /النهایة -

  
  :)BM 17( رقم البطاقة

رجل تبدو علیه عالمات الحزن والشقاء یقوم بعمل شاق تتسلق الحبل وهو متعب وتظهر عضالته من 
  كثرة الصعود والنزول في هذا المكان إال أنه ال یرید االستسالم للواقع المحزن

 وعمل شاق حزن وتعب / القصةتأویل -
  الرجل /البطل -
 ).یتسلق وهو متعب ( یةٕ الحاجة إلى اإلنجاز واثبات الذات وتجنب الشعور بالدون /الحاجات -
 . ال تساعد على تحقیق الحاجات والرغبات غیر مساندة/ البطل للبیئة تصور -
 .نیة صراع بین الحاجة لالنجاز وتجنب الشعور بالدو/ النفساني المأزم -
 . تحقیق الذاتمن الفشل وعد الخوف م /المخاوف -
 ).ال یرید االستسالم) ( تبدو علیه(  الكبت / الدفاع آلیة -
 . قاس ومتشدد/ األعلى األنا -
 . طموح لكن غیر متكیف /األنا -
  .یجابیة إ /النهایة -
  

  :)BM 18( رقم البطاقة
ًرجل تبدو علیه عالمات الغرور والكبریاء والتعالي وما عمل شیئا خطیرا ولكنه فرحا ً  على ذلك إنه ً

یعشق الخراب والدمار إنسان یحب تعذیب اآلخرین وهناك من یسانده وتحت إمرته لكنه سیعاقب ولو 
  .بعد حین

 . عشق الخراب والدمار مع وجود مساندین على ذلك/تأویل القصة  -

 . الرجل المغرور/البطل  -

 .قام وتحقیق الذاتالحاجة للسیطرة واالنت) العدوان(  الحاجة إلى تفریغ التوتر /الحاجات  -

 ).هناك من مساندة ، تحت إجرته(  مساندة ومساعدة /تصور البطل للبیئة  -

 . صراع بین العدوان وتحقیق الذات بالسیطرة/المأزم النفساني  -

 . الخوف من الفشل والضعف/المخاوف  -

 . التبریر/آلیة الدفاع  -
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 . متسلط وقاس/األنا األعلى  -

 . متكیف/األنا  -

 .ة إیجابی/النهایة  -

  
  :)19(البطاقة رقم 

ًهذا بیت تكون الثلوج والجو بارد جدا أناس داخل البیت ولكن ستبدو علیهم عالمات الراحة واألمان رما 
  .یتحدثون في أشیاء مهمة وال یفكرون في البرد یبدو أن أحد أفراد هذه األسرة یهمهم أمره ویتناقشون فیه

حة وأمان لكن هناك ما ینقص سعادتهم  الدفء في جو بارد وبیت فیه را/تأویل القصة  -
 .الكامنة

 . األسرة/البطل  -

 . الحاجة إلى األمن واالنتماء وتجنب الحرمان/الحاجات  -

 ).عالمات الراحة واألمان(  آمنة ومستقرة /تصور البطل للبیئة  -

 . صراع بین االنتماء والحرمان/المأزم النفساني  -

 . الخوف من الفقدان أو الحرمان/المخاوف  -

 ).یتحدون في أشیاء مهمة(  العقلنة /لیة الدفاع آ -

 . مسالم وعادل/األنا األعلى  -

 . متكیف/األنا  -

 . إیجابیة/النهایة  -

  
  :)20(البطاقة رقم 

ًرجل یخفي نفسه في الظالم یحاول أن یحسم أمر ما حدث ویتخذ قرارا فیه وربما یرید االنتقام ممن 
  .ار قدوم هذا الشخصسبب له هذه الخبرة فهو یخفي نفسه في انتظ

 . تخفي الظالم في انتظار شخص ما لالنتقام منه/تأویل القصة  -

 . الرجل المتخفي/البطل -

 ).الفجر( الرغبة في االنتقام وتجنب الشعور بالدونیة والضعف /الحاجات  -

 . مصدر صراع وألم/تصور البطل للبیئة -

 .بالدونیة وتحقیق الذات صراع بین الرغبة في االنتقام من الشعور /المأزم النفساني  -

 . الخوف من الفشل والعجز والضعف/المخاوف  -

 ).یخفى نفسه(  الكبت /آلیة الدفاع  -

 . قاس ومتشدد/األنا األعلى  -
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 . متكیف مع الواقع/األنا  -

 . غائبة/النهایة -

بعد تحلیل القصص التي رواها المفحوص وتسجیل النقاط الرئیسیة لكل منها اتضح أن المفحوص 
دي المصاعب والمحن في الحیاة رغم شعوره بالوحدة وعدم وجود المساند في الغالب لكن یحاول تح

ًرغم هذا الشعور داخلیا إال أنه ال یتضح ذلك ظاهریا وینفي ویكبت ذلك باستخدامه آللیة الدفاع الكبت  ً
 ، 15 ، 10 ، 1(ًتكرارا كما ورد في استجابة المفحوص لبعض صور اختبار التات ومنها صورة رقم 

17 BM ، 20 .( ومثال ذلك قوله ) :عالمات ال تبدو علیها ( ،) ال یستطیع التعبیر عما بداخله
كما وأثبت ذلك نتیجة ) یخفى نفسه( ، )یتسلق الحبل وهو متعب ( ،)وهو یبكي ( ، ) السعادة 

ن م) 80( المفحوص في مقیاس التوافق النفسي لمتحدي اإلعاقة حیث حصل المفحوص على الدرجة 
وذلك یشیر إلى توافق منخفض وهذا ما یؤكد شعور المفحوص بالعجز والوحدة ) 160( الدرجة الكلیة 

وعدم الطمأنینة كما ویشیر إلى حاجة المفحوص للمساندة ویؤكد خوفه من المستقبل وعدم القدرة على 
ع الواقع الذي المواجهة واإلنجاز فاستخدامه آللیة الدفاع الكبت بشكل كبیر حتى یستطیع التكیف م

  . یعیش منه
كما أنه استخدم آلیة التبریر حتى یبرر عجزه عن القیام بعمل یواجه فیه صعوبة أو عدم قدرته على 
التكیف مع الواقع الذي یعیش فیه أو تبریر األخطاء التي یقوم بعملها من خالل إنكاره لبعض الحقائق 

) 5(والصورة رقم ) الرجل مشغول( یث یقول ح) 2(وعدم القدرة على مواجهتها كما في الصورة رقم 
) 11(والصورة رقم ) كانوا في مهمة رباط( یقول ) 9BM(والصورة رقم ) تتأكد من حقیقة عمله(یقول 
كما واستخدم آلیة العزل واتضح ذلك من خالل تمسك المفحوص )متسلطة وقویة تهاجم الضعفاء(یقول 

قالنیة وذلك من خالل تحلیل استجابة المفحوص على ببعض األفكار وتجاهله ألخرى قد تكون أكثر ع
) نسي ما أمامه وسارح من خیاله(یقول ) 1(وفي صورة رقم ) یرید الهروب(حیث یقول ) 4(صورة رقم 

ُوذلك یظهر خوف المفحوص من الفشل بشكل كبیر حیث تكررت مخاوفه من الفشل في كل من 
  ).7BM ،10 ، 11 ، 13BM ، 31MF ،14 ، 15 ، 18BM ، 19 ، 20 ، 1(الصور 

كذلك الخوف من الفقدان والحرمان والفراق وهو ما یحاول المفحوص كبته وعزل هذه الفكرة عن 
األفكار األخرى وینكر خوفه من الموت مع أنه كان من ضمن المخاوف الذي أظهرها التحلیل لدیه 

من الدرجة الكلیة ) 33(لق المستقبل حیث حصل على الدرجة قا یؤكد ذلك استجابته على مقیاس  وم
مما یشیر إلى عدم قدرته على حل المشكالت بمفرده وشعوره بالعجز والخوف من الفشل ) 112(

  .والشعور بالدونیة
اإلنجاز والتوجه (في المحور ) 56(من ) 18(وفي استبیان هویة األنا حصل المفحوص على درجة 

  .ص من الفشلًوهي منخفضة جدا وهذا ما یؤكد خوف المفحو) نحو الهدف
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كما وتكشف القصص عن ضعف المفحوص في معالجة المشكالت االجتماعیة وضعف في العالقات 
فریغ التوتر كما في الصورة رقم اإلنسانیة وعن شحنات انفعالیة داخلیة ورغبة في االنتقام والعدوانیة وت

)8BM ( یقول )اندة والمساعدة رغم كما وأظهرت القصص حاجة المفحوص للمس) لدیه تفكیر باالنتقام
إنكاره في بعض المواقف للمساعدة واتضح أن المفحوص یعاني من القلق الناتج عن شعوره بالدونیة 

) 10(والشعور بعدم الطمأنینة وعدم وجود المساند وذلك في استجابة المفحوص على الصورة رقم 
  . تظر أن یظهر أحد ویساعدهین) 14(عندما قال تبدو علیه عالمات االحتیاج للحنان أو الصورة رقم 
وهذا یدل ) 160(من الدرجة الكلیة ) 87(وفي مقیاس الرضا عن الحیاة حصل المفحوص على درجة 

على أنه في المتوسط وفي محاوره الخمسة كانت أعلى درجة على المحور الذي ینص على الرضا عن 
ت درجاته أقل وفي أثناء بینما في باقي المحاور كان) 32(من) 21(األسرة حیث حصل على درجة 

إجراء المقابلة مع المفحوص تبین أن األسرة غیر مساندة وهو بحاجة إلى االنتماء والطمأنینة وكرر 
ذكر ذلك عدة مرات بكبت ذلك الشعور والتبریر لهم بأن كل منهم مشغول بعمله وبأخیه المریض ما 

 لزواجي حیث حصل على درجة رضا اعدا الزوجة وذلك ما توضحه درجة المفحوص على مقیاس ال
ألنه یعتبرها هي الداعم الوحید له نتیجة عدم تخلیها عنه ومواصلة الحیاة معه رغم ) 480(من) 268(

 في الصورة TATشعوره بالعجز وعدم التوافق وظهر ذلك في استجابة المفحوص على اختبار الذات 
ؤكد صاحبة المفحوص لألمان عدم القدرة على تحمل ما ترغب به هذه الزوجة مما ی) 4(رقم 

  . والطمأنینة والمساندة من األسرة مثل الذي وجده في الزوجة وذلك ما یشعره بالرضا الزواجي
زن الب مصدر ألم وحغحوص تصوره للبیئة على أنها في الكما وأظهرت القصص التي صاغها المف

ا سلطویة وغیر عادلة ناء وشقاء ومصدر خوف وتوتر كما وأنهعوأنها غیر مساندة ومصدر قلق و
ومصدر فراق ووحدة ال تساعد على تحقیق الحاجات كل ذلك یظهر في استجابة المفحوص على 

حیث یقول جلس یبكي وهو حزین صورة رقم ) 3BM( في الصور التالیة صورة رقم TATاختبار 
  .یقول تحملت الكثیر من الوحدة وصعوبات الحیاة) 10(

ًمكان موحشا ومخیفا والصورة رقم یقول أصبح ال) 11(والصورة رقم  ًیقول شاب یبدو أنه وحیدا ) 14(ً
لم یعد له من یلجأ إلیه وما یؤكد ذلك استجابة المفحوص على ( یقول ) 15(وفي الصورة رقم . ًوحزینا

وهي الدرجة الكلیة ) 90(من أصل ) 2(ًمقیاس صورة الجسم للمعاقین بدنیا حصل على درجة خام 
المنظور ( صل علیها هي استجابته على منبر واحد من المحور الذي ینص على وهذه الدرجة التي ح

  .في المقیاس) 14(االجتماعي لشكل الجسم وهي العبارة رقم 
في المحور ) 48(من ) 18(وكذلك استجابته على مقیاس استبیان هویة األنا حیث حصل على الدرجة 

وص بالدونیة أمام أقرانه وعدم القدرة على  وهذا یدل على شعور المفح)االضطالع بدور اجتماعي( 
مواجهة المشكالت االجتماعیة وحلها بمفرده كما ویدل على عدم قدرته على التوافق النفسي بین 

وهو ما یمثل قسوة األنا األعلى ) 36(من ) 18(مطالب األنا واألنا األعلى حیث حصل على درجة 
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نسیت ( وكذلك قوله ) 15(في الصورة رقم ) جأ إلیهله من یل لم یعد( للمفحوص ومثال على ذلك قوله 
ًبینما األنا كان عادال وطموحا في بعض الحاالت لكنه في ) 10(في الصورة رقم ) كیف تعبر عنها ً

الغالبیة كان غیر قادر على التكیف واتضح اعتدال الدرجة في المحور البحث عن فلسفة ومعنى 
وهو ما ) 36(من الدرجة الكلیة ) 18(ث حصل على الدرجة للحیاة والوالء لبعض القیم والمعاییر حی

  .یمثل األنا األعلى للمفحوص
أما بالنسبة للنهایة فكانت في الغالب ال یستطیع تجدیدها وذلك یدعم شعوره بالخوف من الفشل 

  . والشعور بالدونیة والعجز وعدم القدرة على تحقیق الذات
 العام ولدیه القدرة على التركیز في العمل ویستطیع  أن المفحوص یشعر بالرضاوأظهرت المقابلة

الوصول إلى هدفه كما أن لدیه القدرة على تأكید الذات ویصف نفسه بالقوة ولدیه سرعة في اتخاذ 
ب المغامرة ویستطیع االضطالع ح االنفعالیة وفي سلوكه رغم أنه یار ویستطیع التحكم في حیاتهرالق

  . الذاتي ولدیه احترام السلطة وتطابق مع معاییر الجماعةبدوره المسئول ویمیل إلى النقد
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  :)2( رقم الحالة
 : بیانات عامة عن الحالة: ًأوال

  1992/تاریخ المیالد                 ق.ف /االسم 
  الجامعة اإلسالمیة /الجامعة-المدرسة        ) أنثى–ذكر / (الجنس 

  ولىاأل/السنة الدراسیة       عامل             /وظیفة األب 
  الرابع/الترتیب المیالدي        ربة بیت/وظیفة األم 

  10/عدد أفراد األسرة      شیكل1000إجمالي دخل األسرة 
  )3( بنات ،)5(بنین  /توزیع األبناء داخل األسرة 

  70/الوزن  170/ الطول 
  )نتیجة مرض -نتیجة حادث  - عند الوالدة(والدیة / تاریخ اإلعاقة 

      ال/ة هل یوجد إعاقات أخرى مصاحب
  ال/هل یوجد طفل آخر معاق 

  ال/هل توجد هذه اإلعاقة لدى الوالدین أو أحدهما 
  

  :التاریخ الشخصي
   :بیانات خاصة بالحالة: ثانیا
 هل لدیك مخاوف ؟ وما مصدرها ؟  - 1

نعم ، بشكل عام هي مشاكل مستقبلیة ، ومصدرها عندما أرى أشخاص حلت بهم مصیبة ، 
  .  بي مثل ما حل بهم ، الخوف من اآلخرة ومصدره التقصیرأو أمر صعب ، فأكره أن یحل

  هل لدیك ثقة بنفسك ؟  - 2
  .ًنعم ، أثق بنفسي جیدا ، وأستطیع التغلب على معظم المشاكل ، وأدیر أموري بكفاءة

  ما هي نظرتك للحیاة ؟  -3
ًأحیانا تكون سعیدة وتكون حسب ما أرید ، وهذا قلیل نوعا ما ، وغالبا تأتي صعبة وتتو ً لد ً

  .المشاكل ، فالدنیا دار شقاء
  ما رأیك في ذاتك ؟ و ما مظاهر العجز التي تشعر بها ؟  -4

  .أحب نفسي وأرى أني بحالة جیدة ، ال أشعر بعجز
  هل یوجد في أفراد أسرتك ذلك العجز ؟  -5

  .ال
  هل تعرضت للعقاب البدني في الطفولة المبكرة ؟ ومن من ؟  -6

  .ًنعم ولكن قلیل جدا ، من والدي
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  تحزن على أشیاء حدثت أو أشیاء تتوقع حدوثها ؟ هل  -7
  .نعم أحزن ، وأتمنى أن أرجع للخلف وأصلح ما أستطیع أن أصلحه

 : ر عنك من سلوك یمكن وصفه بأنه دما یص -8
  (     )     خجول   (    )انسحابي   )  (حزین       )   (عدواني         

   ) √(   متفائل    )   √( مرح ونشیط   )  √   (طبیعي  
  هل مشاعرك المؤثرة یغلب علیها الخوف ومما تخاف ؟  -9

  .ال یغلب على مشاعري الخوف بكثرة ، أخاف من أن أجرح من أقرب األشخاص إلي
  ما رأیك في المرض الجسدي وما شعورك نحوه ؟  - 10

  .مرض صعب ، ما من أحد یشعر بحالة المریض سواه ، وأكره أن یصیبني أي مرض
   هل تحب االختالط بالناس ؟  - 11

نعم أحب االختالط ، ولكن بالناس الذین أستفید منهم وآخذ خبرتهم ، وبعض الجماعات الفكاهیة 
  .المرحة

  هل لدیك مشاعر بالذنب ؟ وبماذا ترتبط تلك المشاعر ؟  - 12
  .نعم أشعر بالذنب ، ترتبط هذه المشاعر بنفسي وبأسرتي

  هل تشعر بفارق بینك وبین اآلخرین ؟ وما هو ؟ ولماذا؟  - 13
ًأبدا بأي فارق،أي أنني طبیعي جدا ، وأستطیع أن أفعل ما ال یفعله اآلخرونال أشعر  ً.  

  من المسئول عن مشاعرك ؟ سواء السارة أو غیر السارة ؟  - 14
  .ًطبعا أن الذي یتحكم بمشاعري

  هل هناك ظروف وتغیرات طرأت على أسرتك وحیاتك ؟  - 15
  .ًنعم جدا ، في أغلب النواحي

 االضطرابات أو یعالج لدى طبیب نفسي أو ینتابه بعض هل أحد أفراد أسرتك  لدیه بعض - 16
  فمن هو ؟ وما درجة قرابته بك ؟ وما نوع االضطرابات ؟ . النوبات العصبیة 

  .ال یوجد ذلك 
  هل تنام بسهولة أم لدیك مشاكل في بدایة النوم أو مدته ؟  - 17

  .نعم أحتاج لمدة قصیرة لكي أنام وهذه من قبل اإلعاقة 
  ابیس ؟ وما نوع الكوابیس المتكررة ؟ هل تعاني من الكو - 18

ًال أعاني ، نادرا جدا أن یأتي كابوس ً.  
   أكبر منك سنا أم أصغر ؟  همهل لك أصدقاء ؟ وما عددهم وهل - 19

ًصراحة الیوم من الصعب جدا أن نجد صدیق بمعنى الكلمة ، لدي أصحاب كثیرون ، فأنا بطبعي 
  .اجتماعي وأغلبهم من جیلي
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  عما یفرحك وما یحزنك بسهولة ؟ ستطیع التعبیر هل ت - 20
  .ًنعم أعبر جیدا سواء من خالل المالمح أو الكالم

  ما رأیك في تكوینك البدني ومظهرك ؟  - 21
  .ًمناسب جدا ویعجبني

  ما رأیك فیما لدیك من إعاقة أو عجز ؟  - 22
  .ًال یؤثر علي أبدا ، فأنا مثل أي شخص عادي أفعل ما أرید

  هل تشعر أنك أقل من زمالئك ؟  - 23
  .ًفأنا مثلهم ، وأحیانا أفضلال 
  هل أنت حساس تجاه موضوعات معینة ؟ فما هي ولماذا ؟  - 24

ًأتحسس من الكالم كثیرا، ال أحب أن یأخذوا الناس عني انطباع غیر جید ، وأحب أن أكون 
  .ًواضحا

  هل لدیك شهیة للطعام ؟ - 25
  .ًنعم جدا

  ؟ عند مواجهة المواقف واألزمات الصعبة تفقد الرغبة في الطعام  - 26
  .ًنعم غالبا

  ما نوع العقاب الذي ینزله والدك أو والدتك بك عند الخطأ ؟  - 27
  .)بهدله( في هذه الفترة عقاب بالكالم 

   أسرتك هدایا في المناسبات ؟ دهل یشتري أحد أفرا - 28
  .نعم

  ما هي الهدایا التي تفضلها ؟  - 29
  .باقة ورد

  هل أنت مطیع ومحبوب من كل أفراد األسرة ؟  - 30
  .نعم بالغالب

   هي مشكلتك األساسیة في أسرتك ؟ ما - 31
  .أكون عصبي في التعامل معهم في بعض األحیانالعصبیة بمعنى 

  ما هي هوایتك المفضلة ؟  - 32
  .السباحة

   مصروف شخصي وهل لك الحریة في التصرف فیه ؟  والدكهل یخصص لك - 33
  .ال ، عندما أحتاج للنقود أطلب
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  امعة ،في العمل ؟ وما عددهم ؟ هل لك أصدقاء ؟ في المنزل أم في المدرسة،في الج - 34
  .نعم لدي أصحاب فقط

  ما رأیك في المشرفین علیك ؟ ماذا تفضل البقاء مع األسرة أو اإلقامة داخل مدرسة داخلي ؟  - 35
  .ًإشراف جید ، األسرة طبعا

  ما هي البرامج التلیفزیونیة  المفضلة لك ؟  - 36
  .األفالم األجنبیة

 ك ؟هل تخرج بقصد الترفیه والفسحة مع أسرت - 37
 نعم

  ما هي لعبتك المفضلة ؟  - 38
  .كرة القدم

  ك الدافع لتحسینه ؟ دی مستواك الدراسي الحالي ؟ وهل لما هو - 39
  .جید مرتفع ، نعم لدي دافع قوي

  ًهل أصبت بأحد األمراض سابقا ؟ وما هي وكم مرة ؟  - 40
  .أمراض عادیة وبسیطة

 سنك عند حدوثها ؟ هل تعرضت ألحد الحوادث أو المفاجآت التي أثرت على حیاتك ؟ وما - 41
  وما ترتب علیها ؟ 

 سنة ، كنت أشعر بالضعف 16ي ، كان تأثیرها األكبر باآلونة األولى ، كنت أبلغ حادث إصابت
  .ولكن بعدها تحسنت

  ما رأیك في تكوینك  البدني ؟  - 42
  .یعجبني

  ما هي األحالم المتكررة في نومك ؟  - 43
  .رؤیة البحر   
  ًتقبال ؟ ما األمنیة التي تتمنى تحقیقها مس - 44

ًأن أصبح رجال مهما وذو مكانة عالیة ً.  
  إذا كنت ال تقیم مع األسرة فمع من تقیم ؟ ولماذا ؟  - 45

  .ًمع أقربائي من جیلي ، ألنهم أقرب فهما لي وأقواهم عالقة
  ما أسباب عدم إقامتك مع أسرتك ؟  - 46

  .أنا مقیم مع أسرتي 
  هل أحد األبوین أو كالهما مسافر للخارج ؟ ولماذا ؟  - 47

  .ال 
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  هل تحب مدرسیك بالمدرسة ؟ ولماذا ؟  - 48
  .لیس جمیعهم ، بعضهم ال یستحق أن یكون بهذه المرتبة

  في أي سن توقفت عن تبلیل فراشك ؟  - 49
  .سنتین

  هل تشعر أن لدیك عیوب في النطق والكالم ؟  - 50
  .ًال أبدا

  ما رأیك في اتجاه اآلخرین نحو إعاقتك ؟  - 51
  .ًعادي جدا یعاملوني كشخص طبیعي

  
  :یخ األسريالتار

  ):  األب–األم (بیانات خاصة بالوالدین  :ًالثثا
  : بیانات خاصة باألم

فقط المرحلة )  مستواها التعلیمي وعملها–ي لها  العمر الزمن– غیر متعلمة ،علمةتم( - 1
 .)ربة بیت(  سنة ، ال تعمل40  عمرها،عدادیةإلا

 ا ؟ ومن یشرف على تربیتك ؟ إذا كانت متوفیة ما عمرها عند الوفاة ؟ وما عمرك وقت وفاته - 2
 ؟)  طبیعي – حادث –مرض ( ما سبب الوفاة  - 3
 ما أهم الصفات الشخصیة الغالبة علیها والعادات السلوكیة المرغوبة وغیر المرغوبة ؟  - 4

ًا وهذا یزعجني جدا ، وأحیانا یغلب علیها طبع الحزن ، تصرخ أحیان ً ولكن تمیز بین أبنائها ، ً
  .حنونة وكریمةها من العادات المرغوبة أن

  هل هي موجودة في المنزل أم مطلقة ؟ وما السبب ؟  - 5
  .موجودة في المنزل

  ما نوع شخصیتها والسمات الرئیسیة التي تظهر في التعامل ؟  - 6
  .ًقویة نوعا ما ، تحسن التعامل مع كل فئة

  إذا كانت مریضة ، ما نوعیة المرض وما هي حالتها الصحیة اآلن ؟  - 7
  .البولیة ، حالتها جیدة بشكل عامأمراض في المسالك 

  هل ذهبت للطبیب النفسي قبل ذلك وما رأیه إن وجد شكوى من اضطراب نفسي؟  - 8
  .ال

  ؟ ) األب( ًهل تتشاجر كثیرا مع الزوج  - 9
  .نعم
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  ما درجة قرابتها بالزوج ؟  -10
  .ال توجد قرابة

  
  :أسئلة تجیب علیها األم 

 بنت ؟ ما عمرك الزمني عند الحمل في هذا االبن أو ال - 1
  .سنة 22

  ًقدمي وصف مبسط ألوجه القصور أو العجز لدى االبن أو البنك وأكثرها وضوحا لك ؟  - 2
  .أشعر بأنه في حالة جیدة ، وباستطاعته التغلب على كل ما یواجهه

   أم والدیة ؟ –ما العمر الزمني للطفل وقت حدوث اإلصابة أو اإلعاقة  - 3
  . سنة16

  م ال ؟  بنفس اإلعاقة أینهل لدیك أوالد أخر - 4
  .ال

 أو خوفهم من اآلخرین –ما درجة تواصل وتجاوب االبن أو االبنة مع المحیطین به  - 5
  واالنسحاب ؟ 

  .تواصل جید ومتأقلم
   ومستوى نموه العام ونشاطه ؟ – بدأ أول كلمة تىم - 6

  .كان األسرع من بین أخوانه في الكالم والحركة منذ األشهر األولى من والدته
  )  مختلطة – صناعیة –ة طبیعی( نوع الرضاعة  - 7

  .طبیعیة
  ما هي أسباب العجز أو اإلعاقة لدى االبن أو االبنة من وجهة نظرك ؟  - 8

  .االحتالل الصهیوني
  هل تتحسن الحالة أو یسوء مآلها مع التقدم في السن ؟ - 9

  .ًتتحسن طبعا
  ؟ )  غیر محددة – سلبیة –إیجابیة ( ما اتجاهك نحو إعاقة ولدك أو ابنتك  -10

  .إیجابیة
  هل تفضلیه على بقیة األبناء ؟ أم تفضیل اآلخرین علیه  ؟  -11

  .أكید نعم ، االبن األكبر
  هل دخل الحضانة الخاصة به ؟  -12

  .نعم
  



 
107

   ؟ حكومیة أم مدرسة خاصةما رأیك في وجوده في مدرسة  -13
...............................  

   وما عدد مرات الرسوب إن  وجد ؟ –ما مستواه التعلیمي  -14
  .ًكرم كثیرا من عدة جهات ممتاز وی

  
  : بیانات خاصة باألب 

  المستوى التعلیمي – العمر الزمني – غیر متعلم –متعلم  - 1
 .معهد صناعة+  سنة ، توجیهي50/    متعلم 

   وما نوع العمل ؟– ال یعمل –یعمل  - 2
  .یعمل في محل تجاري محاسب

  ؟ )  طبیعي – حادث –مرض ( إذا كان متوفى فما سبب الوفاة  - 3
/.  

  كم عمر االبن أو االبنة وقت الوفاة وعمر األب ؟  - 4
/.  

ما أهم ما یتمیز به من صفات شخصیة وما هي العادات السلوكیة المتكررة المرغوبة وغیر  - 5
  المرغوبة ؟ 

  .مرح ، اجتماعي ، ال یبالي من عبئ الحیاة
  .ًالسلوك السیئ ، عصبي جدا ألتفه األسباب

  خوة أو األخوات ؟ ولماذا ؟ ما أسلوب المعاملة وهل یفضل أحد األ - 6
  .أسلوب جید ، نعم یفضل أخته األصغر منه لقربها في تفكیره وللتفاهم مع بعضهم البعض

  هل یعاني من اضطراب نفسي أو عقلي أو سریع النرفزة ؟  - 7
  .سریع النرفزة

  هل یتناول مشروب من نوع معین ؟ وهل ذهب إلى الطبیب النفسي قبل ذلك ؟  - 8
.............................  

  هل یفي بحاجات األسرة من مأكل وملبس وخالفه ؟  - 9
..............................  

  هل یعاني من أمراض عضویة ؟ وما حالته اآلن ؟  -10
  .ال ، جیدة حالته

  ًهل األب متواجد بالمنزل أو یقیم بعیدا عن األسرة ؟  -11
  .متواجد
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  فر لدولة ما ؟ مساهو ما مدة انقطاعه عن التواجد في المنزل ؟ وهل  -12
  . ساعات في الیوم ، وغیر مسافر9

  هل یعاني األب من أحد االضطرابات اللغویة أو العقلیة أو اإلعاقات؟  -13
  .ال

  هل األب متزوج بأخرى ؟ وما السبب ؟  -14
  .ال

  
  ) باألخوة واألخوات (بیانات خاصة : ًثالثا 
  ؟ )  ذكور –إناث ( ما عددهم ؟ وما نوع الجنس   - 1

  . ذكور3إناث ،  5
 من تفضل من األخوة أو األخوات ؟ ولماذا ؟  - 2

  .األخت األكبر ، ألنها قدوة حسنة ألغلب األعمال
  ما ترتیبك المیالدي بینهم ؟  - 3

  .الرابع بعد ثالث بنات
  ؟ )  یسخروا منك – یقدروك –قاسیة ( ما نوعیة تعاملهم معك  - 4

  .القاسیة ، وتقدیرهم لي
  طبیب قبل ذلك ؟  وهل ذهب لل–هل یعاني أحدهم نفس معاناتك  - 5

  .ال
  ما عالقتك بهم وشعورك نحوهم ؟  - 6

  .ًبعض األحیان أمل منهم ومن حركاتهم ، وأحیانا أخرى أكون سعید معهم وأقضي وقت جید
  هل تشعر بالنقص عنهم ؟ ولماذا ؟  - 7

  .ال
  ما رأیك في اتجاهاتهم نحوك ؟  - 8

ًأحیانا یكرهونني حین تعاملي معهم بقسوة ، وأحیانا یحبونني ً.  
   یوجد تفضیل بینكم من جانب األب  أو األم ؟ ولماذا ؟ هل - 9

  .ًال تقریبا
  هل تمارس أنشطة ریاضیة مثلهم ؟ وما هي ریاضتك المفضلة ؟  -10

  .نعم أمارس كرة القدم والسباحة
  ًهل تحب صحبتهم معك دائما ؟ ومع من منهم أفضل ؟  -11

  .نعم أحب، مع األختین األكبر وأخي األصغر مني مباشرة



 
109

الفحص العقلي للحالة تبین أن المفحوص مهتم بالمظهر والسلوك العام ،وبالنسبة لكل من ومن خالل 
التفكیر والوعي واالدراك والذاكرة بأنواعها طبیعي وجید ،مرح المزاج والذكاء طبیعي ویوجد لدیه حصیلة 

یئ جیدة من المعلومات وكامل االستبصار ،بینما اتضح أن لدیه تجنب في التواصل البصري وبط
  .الكالم والحركة ،مشتت االنتباه والتركیز ولدیه مخاوف من األماكن المزدحمة

 AxisI :ال یوجد: اضطرابات طبیة  
 AxisII : ال یوجد: اضطرابات شخصیة  
 AxisIII : لدیه بتر في الید الیسرى: الحالة الصحیة العامة  
 AxisIV : مشاكل نفسیة أو اجتماعیة أو بیئیة:  

  صل ما بین افراد األسرةلدیه مشكلة في التوا .1
  لم تكن لدیه عالقات اجتماعیة كثیرة .2
  یوجد لدیه مشاكل دراسیة .3
  ال یوجد لدیه مشاكل في الوظیفة أو العمل .4
  )ضیق المنزل( توجد لدیه مشكلة في السكن  .5
  لدیه مشكللة اقتصادیة حیث أن الدخل ال یكفي حاجات األسرة .6
  صة بالمعاقینتوجد لدیه مشكلة مع مقدمي الخدمة الصحیة الخا .7
  ال توجد لدیه مشاكل قانونیة او قضائیة .8
   االجتماعیةد لدیه مشاكل أخرى متعلقة بالبیئةال یوج .9
 AxisV) :71-80 ( Gafللضغوطمتوقع عابرة و ردود فعل فهي موجودة إذا كانت األعراض 

  .ةأو المدرس، والمهني األداء االجتماعي طفیف في ضعف أكثر من، وال النفسیة واالجتماعیة
  

  16  الرضا عن األسرة
  19  الرضا عن األصدقاء

  16  العمل- الجامعة- الرضا عن المدرسة
  19  الرضا عن البیئة المحیطة

الرضا عن   1
  الحیاة

  21  الرضا الذاتي

91-
160  

  -  الرضا الزواجي  2

  72-30  مالتفاؤل والتشاؤ  3
    43-72  

  4  2  تقبل أجزاء الجسم المعیبة

س الكـــــمیــــــة
نتــــائـــــج المـــــقــــایی

  

  صورة الجسم
  5  التناسق العام ألجزاء الجسم

26-90  
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  5  المنظور النفسي لشكل الجسم
  8  المنظور االجتماعي لشكل الجسم

  6  المحتوى الفكري لشكل الجسم
  25  التوافق الشخصي واالنفعالي
  22  التوافق الصحي والجسمي

  25  التوافق األسري
التوافق   5

  النفسي
  21  التوافق االجتماعي

93-
160  

  112-40  قلق المستقبل  6

  32  االستقاللیة والتفرد
  30  االضطالع بدور اجتماعي

  29  التوجه نحو الهدف
  15  إقامة عالقة ناضجة مع الجنس اآلخر

  هویة األنا  7

  21  عن معنى وفلسفة للحیاةالبحث 

127-
260  

  
  :)2 (رقم الحالة ملخص

ًعاما أعزب ویدرس في المستوى األول بالجامعة الزال طالبا ومستواه ) 19( ذكر یبلغ من العمر هو ً
  . االقتصادي جید وترتیبه الرابع في األسرة

وي  خالل الحرب على غزة وكانت إصابته عبارة عن بتر الطرف العل2009/1/3 بتاریخ أصیب
 لم یتلق الدعم الفوري وذلك ألن إصابته كانت وهو في بیته وذلك ةاألیسر وبعد تعرضه لإلصاب

لصعوبة الوصول إلى المكان وعندما تلقى الدعم الصحي والعالجي لم توفر له الفرصة في تركیب 
ة ً فلم یكن بالشكل الكامل مما كان سببا في عدم قدري األسرعمطرف صناعي وحتى على صعید الد

ًالمفحوص على التأقلم بشكل جید مع الوضع الجدید الناتج عن بتر الطرف كونه ما زال طالبا في 
ًمباشرا في عدم تحقیق حلمه وهذا ما ًسببا  أصبحت اقة وهذا ما یسبب له الخجل ألن اإلععةالجام

  . یشعره بالعجز
ً مقیاس صورة الجسم للمعاقین بدنیا وجسدیا في علیها المفحوص منخفضة وهذا الدرجة التي حصل تعد ً

عدم تقبله لصورة جسمه الحالیة الناتجة عن إصابته كما یزداد شعوره بأنه أقل قدرة وال ما یشیر إلى 
یستطیع انجاز كثیر من األعمال وهذا ما یولد الشعور بالعجز والدونیة ویجعله یرى نفسه أقل من 

ًنفسه ولدیه شعورا بالوحدة كما أنه لیس لدیه  ًاآلخرین بالنسبة لصورة جسمه مما جعله انطوائیا على
قدرة على التواصل االجتماعي ولدیه عدم تقبل لصورة الجسم  من المنظور النفسي والمحتوى الفكري 
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هي ما ولدت لدى المفحوص الشعور بالضعف وعدم القدرة على التقدم فیما یطمح  ألن اصابته بالبتر
  . إلى تحقیقه

 نظرة المفحوص العامة  أنىدلیل واضح علفكانت درجة المفحوص  مالتشاؤ في مقیاس التفاؤل وأما
 حیث إنه طالب في الجامعة وكانت لدیه عدم الرضا عن الواقع الذي یعیشهیغلب علیها التشاؤم و

ًأحالما یسعى إلى تحقیقها واإلصابة أعاقت من تحقیق هذه األحالم كما أنه لم یتلق الدعم النفسي 
الوضع االقتصادي السیئ لألسرة ساهم في زیادة المعاناه لدیه ولم یحظ باهتمام من واالجتماعي كذلك 

أي جهة أو مساعدة حیث كان یأمل في تركیب طرف صناعي یخفف من مأساته ولم تتح الفرصة 
  . أمامه ذلك ما جعله یشعر بالعجز وعدم الثقة في اآلخرین وزاد من شعوره بالتشاؤم تجاه الحیاة

 إلى أن المفحوص یعاني من قلق بسیط من المستقبل رغم أن أشارت الدرجةق المستقبل  مقیاس قلوفي
كبت المفحوص هذا ما یثبت  للمستقبل ولكن ظرتهالمفحوص قال ذلك بصراحة أن لدیه قلق في ن

للمخاوف بداخله وعدم قدرته على التعبیر عنها وذلك واضح بشكل كبیر الستخدام المفحوص آلیة 
  .الدفاع الكبت

 ه الدرجة التي حصل علیها المفحوص تشیر إلى أنفكانت مقیاس التوافق النفسي لمتحدي اإلعاقة وفي
حیث أنه كان یشعر بالضعف والنقص في قدراته نتیجة اإلصابة  مع اإلعاقة منخفضلدیه درجة توافق 

ًجعل لدیه انخفاض في التوافق الصحي والجسمي كما وكان لإلصابة تأثیرا كبیرا ما  الناحیة النفسیة  منً
حیث سیطرت االنطوائیة على شخصیته وأخذت الطابع االكتئابي ولم یكن لدیه توافق شخصي 
وانفعالي ومن ناحیة األسرة فلم تكن داعمة له بالشكل الذي یریده بالتالي لم یتلق المساندة الالزمة ممن 

ولكن  لتوافق االجتماعي المالحظ أن أقل درجة في التوافق حصل علیها المفحوص في احوله ومن
   . وهذا ما یعزز شعوره بالدونیة والوحدة وأنه أقل من اآلخرینكان یكبت مشاعره بشكل كبیر

 تشیر درجة المفحوص إلى أنه ال یوجد لدیه رضا عن الحیاة ألنه في مقیاس الرضا عن الحیاة و
ان یسعى إلیها كما أن األصدقاء ِیشعر بأن األسرة لم تقدم له الدعم الكافي ولم تلب له مطالبه التي ك

من حوله تخلو عنه بعد فترة من اإلصابة ولم یكونوا داعمین ومساندین له وهذا ما جعله یشعر بعدم 
الرضا عن األسرة واألصدقاء وزاد شعوره بالوحدة ومن حیث الجامعة كان لدیه شعور بالنقص وأنه أقل 

قدرته على تكوین صداقات وهذا نابع من عدم قدرته وعدم كفاءة وقدرة على تلبیة حاجاته من اآلخرین 
ًشعورا بالعجز وجعله یأخذ طابع اإلنطوائیة والوحدة على نفسه وحسب ما مما ولد لدیه  ،على التكیف

ًذكر المفحوص خالل المقابلة أنه یحاول جاهدا تلبیة حاجاته بنفسه حتى لو أدى به األمر التنازل عن 
  .عدة والمساندة لذلك كان یشعر برضا منخفض عن ذاته هذه الحاجة رغم حاجته للمسا

أنه لدیه صعوبة في مواجهة المشكالت على استبیان هویة األنا في المفحوص تشیر درجة  وكما
بمفرده وأنه غیر قادر على االستقاللیة وهذا یؤكد أن لدیه اعتمادیة عالیة كما وأنهغیر قادر علة 

یه الطابع االنطوائي والخجل من المشاركة ومن خالل االضطالع بدور اجتماعي حیث یغلب عل
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في عدم قدرته على تحقیق أهدافه لذلك لیس ًالمقابلة تبین أنه یشعر بالضعف وأن االصابة كانت سببا 
لدیه قدرة على التوجه نحو الهدف كما وتبین عدم قدرته على إقامة عالقة مع الجنس اآلخر بسبب 

بالدونیة نتیجة االصابة وهذا ما یعزز شعوره بالوحدة وكذلك اتضح أن خجله وعدم تقبله لذاته وشعوره 
ً ألنه في أغلب األحیان كان مكتئبا ولیس لدیه هناك صعوبة في أن یكون لدیه معنى وفلسفة خاصة

  .أمل في تحقیق ما یحلم به وخیبة األمل كانت واضحة بسبب عدم وجود الدعم والمساندة الكافیة له
  

 T.A.T:   ختبار المفحوص على ااستجابة: ًثانیا
  :)1(البطاقة رقم 

 كر یتعلم على آلة موسیقیة وهو بحالة غیر جیدة حیث یوجد عنده نوع من الملل أو الفشل وهو یفطفل
  . في وضعه ومستقبله

 . أو عدم الرغبة في الفعلل  فشل الطف/ القصة تأویل -
 طفل ال /البطل  -
 ) ي وضعه ومستقبله یفكر ف(  الحاجة إلى اإلنجاز  /الحاجات -

  ) نوع من الملل أو الفشل (  والفشل نیة إلى تجنب الدوة            الحاج
  .  تجنب السیطرة من اآلخرینإلى                    الحاجة 

 .  محبطة ومصدر ضغط وعدم توافق مع ما یرید/ البطل للبیئة تصور -
ن وما یرغب هو بعمله أي بین  صراع بین تجنب الفشل وسیطرة اآلخری/ النفسانيالمأزم -

 ).الوضع الحالي والمستقبل(
 . ٕ سیطرة اآلخرین واجباره على الشيء الذي ال یرغب به– الخوف من الفشل /المخاوف -
 .  اإلنكار/ الدفاع آلیة -
 . قاس ومتشدد/ األعلى األنا -
 . المشكلةاوزال یستطیع تج) غیر متكامل(  متردد  /األنا -
  . سلبیة /النهایة -

  
  :)2( رقم قةالبطا

 هذا المشهد الكثیر من المعاني التي تعبر عن حال الدنیا فهذه المرأة التي تتكئ  على الشجرة تدل في
 األمام تعبر عن المظلومین وعن البراءة فيعلى الظلم والتكبر والحكم والسلطة وهذه األخرى التي 

  . ًأیضا وعن التعلیم وهذا الرجل الذي یدل على العمل
 . الخروج أو التخلص من جو الشعور بالتفكك األسري/ة  القصتأویل -
 . الرجل– المرأة – الفتاة  /البطل -
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 .الحاجة إلى االستقالل) عن التعلیم(  الحاجة إلى المعرفة – الحاجة إلى اإلنجاز  /الحاجات -
 . ومتسلطةیة تقلید/ البطل للبیئة تصور -
 .لسلطة صراع بین اإلنجاز واالستقاللیة وا/ النفساني المأزم -
 . الخوف من السلطة والفشل /المخاوف -
 .تبریر ال/ الدفاع آلیة -
 . قاس ومتشدد /ألعلى ااألنا -
 . طموح /األنا -
  . تسویة– توافقیة  /النهایة -

  
  :)3BM( رقم البطاقة

 یاته والضغوطات وهو یائس من حمشاكل شخص مكتئب تعب من حیاته یضع علیه الكثیر من الهذا
  . عب ربما یرید التخلص من هذه الحیاة وضغوطاته بإنهاء حیاته من المتاكثیرویعاني ال

  . التخلص من الحیاةي مشاعر الظلم واالكتئاب ومعاناة الرجل وتفكیره ف/ القصة تأویل -
  . الرجل /البطل -
  . الحاجة إلى االنتماء والراحة والمساندة وكذلك الحاجة إلى تجنب األلم واألذى /الحاجات -
) یائس من حیاته ( قلقمصدر ألم وحزن وتعب وأیضا مصدر خوف و / البطل للبیئة تصور -

  ). من الضغوطاترالكثی(
 صراع بین الحاجة للراحة واالنتماء وبین اإلحساس بالظلم وكیفیة التخلص  /ي النفسانالمأزم -

  .من هذا الشعور
  . من الوحدة واآلخرین وعدم تحمل الضغوطات في المستقبلوف الخ/المخاوف -
   الكبت/ الدفاع آلیة -
   قاس ومتشدد/ األعلى األنا -
   غیر متكیف /األنا -
   سلبیة– مترددة  /النهایة -

  
  :)4( رقم البطاقة

 زوج غاضب وال یرید الدخول للبیت حتى ال یتحمل المسئولیة أو یساعد في حل مشكلة ربما هذا
روب وعدم  وتحاول شرح األمر له ولكنه یرفض االستماع ویرید الهوجتهحطت بها ویرید الهروب وز

  .تحمل المسئولیة
  . والهروب من المسئولیةاجهة عدم المو /صة القتأویل -
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  . الرجل /البطل -
  .  الحاجة إلى المساندة واالنتماء واألمان /الحاجات -
  . وحدة وخوف وعدم الشعور باألمنمصدر / بیئة البطل للتصور -
  .لمساند واالنتماء صراع بین الخوف والشعور بالوحدة والحاجة على ا/ النفساني المأزم -
  . من الوحدة وعدم األمانالخوف / المخاوف -
  . الكبت/ الدفاع آلیة -
  . متراخ ومتقبل/ األعلى األنا -
  . متكیفغیر  /األنا -
   سلبیة /النهایة -

  
  :)5( رقم البطاقة

 أن تكون األم قادمة من خارج البیت وهي كارهة على الدخول ، یظهر بأن حیاتها ملیئة بالمشاكل إما
  . أن تكون امرأة تطلب األمان والمساعدةٕواما 

  . امرأة حیاتها ملیئة بالمشاكل ومجبرة على دخول البیت/ القصة تأویل -
   األم /البطل -
  )تطلب األمان والمساعدة(  واألمان والمساعدة نینة الطمأ /الحاجات -
  . مصدر قلق وألم/ البطل للبیئة تصور -
  .الخوف من المواجهة صراع بین الحاجة لألمان و/ النفساني المأزم -
  .ل الخوف من مواجهة المشاك /المخاوف -
   إسقاط– التبریر / الدفاع آلیة -
   متشدد وقاس/ األعلى األنا -
   غیر متكامل  /األنا -
   سلبیة /النهایة -

  
  :)6BM( رقم البطاقة

دم  المتوقع أن االبن فعل شيء سيء وهو نامن ، واالثنین یفكران وها ما في الصورة أم وابن لأن یبدو
 كالهما حزینین على أمر یكونعلى فعلته واألم تفكر وكأنها لم تتوقع من ابنها هذه الفعلة واحتمال أن 

  . ما
  . الخوف من إخبار األم بأمر محزن/ القصة تأویل -
   األم – الشاب  /البطل -
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  . الحاجة إلى اإلنجاز وتجنب األلم وتفریغ التوتر /الحاجات -
  . وال تساعد على اتخاذ القرار غیر مساندة/ البطل للبیئة تصور -
  ).فقدان األم(  الخوف من النتیجة والعاقبة  /المخاوف -
   الكبت/ الدفاع آلیة -
   عادل وحكیم/ األعلى األنا -
   متكیف /األنا -
  ائبة غ/النهایة -

  
  :)7BM( رقم البطاقة
ن وأنه ً حقد، تبدو أن هذا الرجل هناك أمرا خطیر لم یعجبه ویظهر أنه بطبیعته شریر ومكانظرات

ًسوف یدیر أمرا خبیثا لكنه ال یجد من یعاونه على الشر ً.  
  . رجل شریر بخطط ألمر خبیث/ القصة تأویل -
   الرجل /البطل -
   ة الحاجة إلى اإلنجاز والمساند/الحاجات -
   سلطویة مادیة/ البطل للبیئة تصور -
ال یجد ) ( اندعدم وجود المس( صراع بین اإلنجاز والحاجة إلى المساندة / النفساني المأزم -

  )من یعاونه
  . التكوین العكسي وذلك من رغبته في اإلنجاز وعدم القدرة على الفعل/ الدفاعآلیة -
  . الخوف من الفشل /المخاوف -
  . قاس ومتشدد/ األعلى األنا -
  . متصلبة وطموحة/األنا -
   تسویة /النهایة -

  
  :)8BM( رقم البطاقة

 أبا الطفل لكي یأخذوا منه قتلواأنه هؤالء األشرار  من نظرات هذا الطفل أنه بريء ومن الظاهر یبدو
 كیف یمكن له االنتقام مهم یفكر فهم فقراء والطفل ینظر إلیهم نظرة حقد ویتوعدهم واأعضاء ویبتاعوه

  . ًلقتلهم أبیه لجعله وحیدا في هذا العالم
  .الد الطفل طفل تعرض والده للقتل من األشرار ویفكر باالنتقام ممن قتلوا و/ القصة تأویل -
   الولد– الطفل  /البطل -
  . المساعدة والحاجة إلى تجنب اللوم– الحاجة إلى تفریغ التوتر  /الحاجات -
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  ).البیئة عدائیة ( یمة تهدید كیان الفرد یدفع للجر /ئة البطل للبیتصور -
  .  على ذلكوالمساعدة بین تجنب اللوم والحاجة إلى تفریغ التوتر راع ص/ النفساني المأزم -
  . كبت–) إنهم فقراء( تبریر ) العدوانیة(  إسقاط / الدفاعةآلی -
  . الخوف من لوم اآلخرین ولوم الذات /المخاوف -
   قاس ومتشدد/ األعلى األنا -
   قادر على التكیفر غی /األنا -
   سلبیة /النهایة -

  
  :)9BM( رقم البطاقة
 البعض وبشكل یعكس مبعضه مجموعة من رعاة البقر أو مجموعة من المقاتلین ینامون بجانب هؤالء

  . وال یجدون منطقة یستظلون بهاحارقوة صداقتهم وهذا یدل على روح الفریق یبدو أن الجو 
  . روح الفریق والصداقة لمجموعة من الشباب/ القصة تأویل -
   المجموعة– الشباب  /البطل -
  .شل واالنتماء والطموح واالستقالل وتجنب الفة الحاجة إلى الطمأنینة والراح/الحاجات -
  .  مصدر تعب وعناء وبحاجة للدفاع عنها/ البطل للبیئة تصور -
  . الفشلوتجنب صراع بین الحاجة إلى الراحة والطموح واالستقالل / النفساني المأزم -
  . األعداءقبل من النیل منهم من الخوف / المخاوف -
   التبریر/ الدفاع آلیة -
   عادل وحكیم/ األعلى األنا -
  طموح متكیف مع الواقع و /األنا -
  . إیجابیة /النهایة -

  
  :)10( رقم البطاقة
 وكان هناك مشكلة ً بعضهم كثیراحبون توحي بأن هذان الشخصان قریبان من بعضهم البعض ویصورة

 هذه اللحظة هم یأخذون أحضان بعضهم ویعودون إلى الحب وفيحدثت بینهم وابتعدوا عن بعضهم 
  . الذي جمعهم

  .  الحرمان العاطفي عودة بعد الفراق أو /القصة تأویل -
  .  الشخصان /الطفل -
  )بعضهمابتعدوا عن (  االنتماء والطمأنینة وتجنب األلم إلى الحاجة  /الحاجات -
  .   مصدر حزن وألم وكذلك غیر عادلة/ البطل للبیئة تصور -
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  .ان صراع بین االحتیاج والحرم/ النفساني المأزم -
  )ابتعدوا عن بعضهم ( الخوف من الفقدان  /المخاوف -
   الكبت– العزل /لدفاع اآلیة -
   قاسلعمقً متسامح ظاهریا وفي ا/ األعلى األنا -
    ضعیف وغیر متكیف /األنا -
  تسویة/ النهایة -

  
  :)11( رقم البطاقة
 وعرة ملیئة بالصخور وفي األعلى كوخ كأن هذا الطریق یمثل حال الدنیا فهي ملیئة بالعقبات طریق

  . یةویجب علینا أن نتخطاها ونكمل حتى النها
  . طریق وعرة ویجب علینا تخطیها/ القصة تأویل -
   المفحوص/البطل -
  ) یجب تخطیها(  إلى القوة واإلنجاز وتجنب الفشل الحاجة / الحاجات -
  )ملیئة بالعقبات(  بالعقبات لیئة مصدر تعب وم/ البطل للبیئة تصور -
  )هایةنكمل حتى الن(  صراع بین اإلنجاز والعقبات الموجودة / النفساني المأزم -
   الخوف من الفشل /المخاوف -
  العقلنة/  الدفاعآلیة -
   عادل وحكیم/ األعلى األنا -
   متكیف مع الواقع/األنا -
    إیجابیة /النهایة -

  
  :)13BM( رقم البطاقة
 یأتي في اللیل لكي یطمئن علیه أباه ابن وهو مریض في الفراش وهذا ون ما في الصورة أن یكاحتمال

  . یرى كوابیس واحتمال أن یكون هذا الصبي
 .  ابن مریض ووالده یتفقده/ القصة تأویل -
 . االبن المریض /البطل -
 . واالنتماء والقوةدة الحاجة إلى المساع/الحاجات -
 ).مریض في الفراش(  مصدر تعب ومرض / البطل للبیئة تصور -
 . صراع بین القوة والمرض/ النفساني المأزم -
 .لمساعدةدرة على ا الخوف من الموت والفراق وعدم الق/المخاوف -
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  الكبت/ الدفاع آلیة  -
  وحكیمعادل/  األعلى األنا -
 . متكیف مع الواقع /األنا -
   غائبة /النهایة -

  
  :)13BF( رقم البطاقة

 أن هذا الزوج أتى من عمله ، ورأى أن زوجته قد فارقت الحیاة وهي على سریرها وهو حزین على یبدو
  .  وال یعرف ماذا یفعلذاه

  . زوجة فارقت الحیاة بعد عودة زوجها من العمل / القصة تأویل -
   الزوج /البطل -
  .الحاجة إلى الطمأنینة) ال یعرف ماذا یفعل (  الحاجة إلى المساندة  /الحاجات -
  ).زوجته فارقت الحیاة( محزنة ومؤلمة / البطل للبیئة تصور -
   . لألمن والطمأنینة والخوف من الفقدانة بین الحاجاع صر/ النفساني المأزم -
  . المساندود والموت وعدم وجالفقدان الخوف من  /المخاوف -
   الكبت ورفض الواقع/ الدفاع آلیة -
   متزمت–  قاس ومتشدد / األعلى األنا -
  غیر متكیف /األنا -
   مفتوحة– سلبیة  /النهایة -

  
  :)14( رقم البطاقة

أي شيء سوى  أنه رجل عنده اكتئاب نفسي فحیاته مظلمة ومتعبة ولیس لدیه رغبة في عمل یبدو
  .الجلوس أمام نافذة لعله یأتي أحد یشاركه همومه ومشاكله لكن دون جدوى

  . وبحاجة إلى من یشاركه همومهبة شاب حیاته مظلمة ومتع/ القصة تأویل -
   الشاب /البطل -
)  ومشاكلهم تجنب اللوم والشعور بالدونیةومهیشاركه هم(  الحاجة على المساندة  /الحاجات -

  )لیس لدیه رغبة(
  )لكن دون جدوى(  مصدر ألم وحزن وغیر مساندة  /یئة البطل للبتصور -
   صراع بین الشعور بالدونیة والرغبة في المساندة / النفساني المأزم -
   الفشل من لخوف ا /المخاوف -
  بت الك/ الدفاع آلیة -
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   قاس ومتشدد/ األعلىاألنا -
   غیر متكیف /األنا -
   سلبیة /النهایة -

  
  :)15( رقم البطاقة
ً یبدو أنه وحیدا وال أحد یشعر ویحس به ضاقت علیه الدنیا یشكو همه القبوریش بین  یعشخص

  .  األحیاء نتیجة أو فائدة نلألموات ألنه ال یرى م
  وحدة وهموم/   القصةتأویل -
   الشخص /البطل -
  ).یحس به( ال أحد یشعر به (  اآلخرین وعطف الحاجة إلى االنتماء والطمأنینة  /الحاجات -
  ).ًیبدو أنه وحیدا (  مصدر حزن وألم وخوف ووحدة /ل للبیئة  البطتصور -
  . بین االنتماء والشعور بالوحدةصراع/  النفساني المأزم -
  . الخوف من الوحدة وعدم المساندة /المخاوف -
   الكبت/ الدفاع آلیة -
   قاس ومتشدد/ األعلى األنا -
  تكیف غیر م /األنا -
   سلبیة /النهایة -

  
  :فارغة الالبطاقة) 16( رقم البطاقة

 صوت وفجأة سمعت المیاه هناك مجموعة من الفتیان یلعبون على شاطئ البحر ویسبحون في كانت
 أنني یجب أن أعمل شيء فأنا أجید السباحة حلمت طوال فشعرتصراخ فأدركت أن هناك فتى یغرق 

طیع فعل ًعمري أن أكون منقذا فجریت ودخلت میاه البحر ونسیت یدي المبتورة وتذكرت أني ال أست
  . ابكيوأنا شعرت بالعجز والضعف يءش

   الحال الجدیدراء الشعور بالعجز ج/ القصة تأویل -
   المفحوص  /البطل -
) شعرت بالعجز والضعف(  الحاجة إلى القوة واإلنجاز وتجنب الفشل والدونیة  /الحاالت -

  ) أنا ابكي(  على تفریغ التوتر  والحاجة
  )ال أستطیع فعل شيء (  مصدر حزن وألم/ البطل للبیئة تصور -
 صراع الحاجة إلى القوة والشعور بالعجز وصراع بین الحاجة للمساندة / النفساني المأزم -

  )نسیت یدي المبتورة) (  أن أعمل شيء یجب( والشعور بالوحدة 
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  )ال استطیع فعل شيء(  الخوف من الفشل  /المخاوف -
   الكبت /دفاع الآلیة -
   قاس ومتشدد/ األعلى األنا -
   غیر متكیف /ااألن -
   سلبیة/النهایة -

  
  :)17BM( رقم البطاقة

 ونكون أقویاء ة یتمتع بقوى في جسمه وهذا المشهد یوحي بالصعود والنهوض بأن نستمر في الحیارجل
ٕ من تقدمنا فیها وما یوجد فیها من صعوبات تواجهنا حتى وان كان تعیقمهما كانت ظروف الحیاة 

  .ذلك بدون فائدة
 .جل یتمتع بقوة یجعلنا نثابر في مواجهة الحیاة وتحدي صعوباتها ر/ القصة تأویل -
  الرجل /البطل -
 . الحاجة إلى القوة واالستمرار في التحدي وتجنب الشعور بالدونیة /الحاجات -
  وشقاءم مصدر تعب وأل/ البطل للبیئة تصور -
نكون أقویاء  (ل الفشجنب صراع بین التحدي والقوة لالستمرار في الحیاة وت/ النفسانيالمأزم -

 ). وأن كان دون فائدة–
 . والتعب والوقوعالفشل الخوف من  /المخاوف -
  الكبت /ع الدفاآلیة -
  قاس ومتشدد/ األعلى األنا -
  غیر متكیف /األنا -
   غائبة /النهایة -

  
  :)18BM( رقم البطاقة
ن أنه ً بلید هزیل كسول جدا ، یجب أن بساعده اآلخرین فهو ال یعتمد على نفسه من الممكشخص

  .یأس من الدنیا
 .ید وهزیل یائس من الدنیال شخص ب/ القصة تأویل
 . الشخص /البطل

 .)یجب أن یساعده اآلخرین ( مساعدة الحاجة على الراحة وال /الحاجات
 ).ال یعتمد على نفسه(  مساندة وداعمة / البطل للبیئة تصور
 . صراع بین الیأس والحاجة للمساعدة / النفساني المأزم
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 . الخوف من الیأس وخیبة األمل /خاوفالم
 . اإلسقاط/ الدفاع آلیة
 . قاس ومتشدد/ األعلى األنا
 . غیر متكیف /األنا

  . غائبة /النهایة
  

 :)19( رقم البطاقة
 البیوت والریاح عاصفة ویوجد بعض الغیوم والناس یشعلون كسو في فصل الشتاء حیث الثلج یصورة

  .ارصمن البرد القالنیران في البیوت لكي یتدفئوا 
  . والناس تشعل النیران للتدفئةت البیوكسوه الثلج ی/ القصة تأویل -
  . الناس /البطل -
   .)لكي یتدفئوا(  الحاجات إلى األمن واالنتماء  /الحاجات -
   . آمنة/ البطل للبیئة تصور -
   . صراع بین االنتماء والخوف من الفقدان /ساني النفالمأزم -
   . والغدرنا الخوف من الفقد /المخاوف -
  . تبریر– إسقاط – التعویض / الدفاع آلیة -
  . عادل وحكیم/ األعلى األنا -
   . متكیف/األنا -
  . إیجابیة /النهایة -

  
  :)20( رقم البطاقة
ً یمشي وجیدا في ساعة متأخرة من اللیل یشعر باكتئاب من كثرة الهموم والضغوطات یرید شخص

   والطمأنینة  حتى یحاول الشعور بالراحةلناساالبتعاد عن ا
   . شخص یرید الهروب واالبتعاد عن الناس یشعر بالراحة/ القصة تأویل -
   . الشخص /البطل -
  . وتفریغ التوترواالنتماء إلى االطمئنان الحاجة  /الحاجات -
  .)یشعر باكتئاب(  مصدر حزن واكتئاب / البطل للبیئة تصور -
  . الناس والهروب مناء صراع بین الحاجة لالنتم/ النفساني المأزم -
  . الخوف من الضغط والفشل/المخاوف -
   .یرید االبتعاد عن الناس)  بالراحة الشعوریحاول (  التبریر -  الكبت  / الدفاع آلیة -
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  .ومتشدد قاس / األعلى األنا -
  . غیر متكیف /األنا -
  . سلبیة /النهایة -

حوص لدیه  لبعض بطاقات اختیار التات وتحلیلها تشیر إلى أن المفلمفحوص خالل صیاغة امن
شعور بالدونیة وأنه أقل من اآلخرین ولیس لدیه القدرة على العمل وتحقیق الكثیر من رغباته وطموحاته 

 واعتبار الذات  اء ورغبته في وجود المساند والمساعدة وحاجته إلى االنتمینةوذلك ما یشعره بعدم الطمأن
یقول ) 1(لتات ففي الصورة رقم وتجنب الدونیة والفشل وما یؤكد ذلك كالم المفحوص على صور ا

 رةوفي الصو)كالهما حزین على أمر ما(یقول  ) 6BM((وفي الصورة ) عنده نوع من الملك والفشل(
  )ال یجدون منطقة یستظلون بها( یقول) 9BM(رقم
یقول ) 8BM( وفي الصورة رقم ) نستمر بالحیاة ونكون أقویاء( یقول ) 17BM( الصورة رقم وفي

یأتي في اللیل لكي یطمئن علیه وفي ( یقول ) 13BM(وفي الصورة رقم )ماذا یفعل حزین ال یعرف (
 بیقول یطل) 5(وفي الصورة رقم ) یجب أن یساعده اآلخرون( یقول ) 18BM(الصورة رقم 

  ).  واألمانمساعدةال(
) (26 والتي كانت نتیجته ًا یثبت ذلك الشعور لدى الفحوص اختبار صورة الجسم للمعاقین بدنیومما
والتي أشارت إلى عدم تقبل المفحوص لصورة جسمه الحالیة وعدم تقبله لفكره أنه یعاني من ) 90(من

ًإعاقة ألن ذلك ما یشعره بالدونیة ویجعله یبتعد عن المشاركة االجتماعیة ویفضل الوحدة خوفا من 
ء من المنظور  سواجسم هو عن نفسه وعدم تقبله لشكل الكرتهنظرة اآلخرین إلیه وهذا نابع من ف

  . النفسي واالجتماعي وحتى الفكري
 یصور البیئة على أنها مصدر حزن هً أیضا أنت وتبین من صیاغة المفحوص لبعض بطاقات التاكما
 وخوف وأنها محبطة وغیر مساندة وهذا ما یعكس شعوره بالوحدة والضعف والخوف وعدم القدرة موأل

ر المساعدة وكذلك عدم وجود المساند وما یؤكد ذلك على اإلنجاز وذلك لخوفه من الغش وعدم توف
) 17BM(  رقم لصورةوفي ا) ال أحد یشعر به ) ( 11(قول المفحوص في صیاغته على الصورة رقم 

وفي الصورة ) ًجعله وحیدا في هذا العالم ( یقول ) 8BM(وفي الصورة رقم ) مكتئب من حیاته ( یقول 
  ).ًیبدو أنه وحیدا ( یقول ) 5(وفي الصورة رقم ) ئة بالعقبات حال الدنیا فهي ملی( یقول ) 11(رقم 
 یدعم ذلك ما حصل علیه المفحوص من نتیجة على اختبار الرضا عن الحیاة حیث تبین أنه في وما

 محور الرضا عن لك یشعر بالرضا ویجدها أنها غیر مساندة وكذمحور الرضا عن البیئة المحیطة ال
 هنكانت درجاته منخفضة وذلك ما یبر) عةالجام(  والرضا عن المدرسة األصدقاء والرضا عن األسرة

ً أیضا كد تكوین صداقات وهذا ما یؤستطیع وبحاجة إلى االنتماء والمساندة وأنه ال یلوحدةأنه یشعر با
عدم قدرته على الخوض في عالقات اجتماعیة وكذلك ضعف قدرته على التكیف وهذا ما یعطیه 

  . اآلخرینالشعور بأنه أقل من 
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ً تحلیل صیاغة المفحوص لبطاقات التات أنه یستخدم آلیة الدفاع الكبت بشكل كبیر جدا ر ویشیكما
وذلك ) 17BM(، والبطاقة رقم ) 16(، والبطاقة رقم )4(، والبطاقة رقم )3BM(كما في البطاقات رقم 

 واستخدم بشكل متكرر آلیة ًكي یستطیع التكیف مع نفسه ومع الواقع إال أنه غالبا ما یشعر بالغش كما
) 9BM(والبطاقة رقم ) 8BM(، والبطاقة رقم ) 5( والتبریر كما في البطاقة رقم اطالدفاع اإلسق

 الفشل تجنب ولموذلك لتجنب اللوم وتجنب الشعور باأل) 19(والبطاقة رقم ) 18BM(والبطاقة رقم 
) 6BM(ختلفة قوله في البطاقة رقم وعدم القدرة على اإلنجاز وما یوضح استخدام آلیات الدفاع الم

 الضغوطات نیقع علیه الكثیر م( وهو إسقاط ما بداخله وفي قوله ) فعل شيء سيء وهو نادم علیه (
ضاقت ( یقول ) 15(تبریر مما یقوم به من أعمال وكذلك في الصورة رقم ) 17BM(في الصورة رقم 

  . بمشاعره لمفحوصوفیها كبت ا) الدنیا علیه
لبطاقات یظهر األنا األعلى بشكل قاس ومتشدد حتى یستطیع األنا التكیف مع الواقع إال  غالب اوفي

ً یبوء بالفشل ودائما ما یكون األنا غیر قادر على التكیف مع البیئة المفروضة علیه ومع كأن ذل
  . واإلعاقة التي یعاني منهاليالوضع الحا

یرید التخلص من هذه ( عندما یقول ) 17BM( البطاقة رقم لى ذلك في صیاغة المفحوص عویتضح
  )یائس من حیاته( ًویقول أیضا  ) الحیاة وضغوطاتها

ویؤكد ذلك ما حصل علیه المفحوص من درجة في ) ضاقت الدنیا علیه( یقول ) 15( البطاقة رقم وفي
مقیاس التوافق النفسي لمتحدي اإلعاقة حیث أن المفحوص لدیه توافق متوسط كدرجة كلیة على 

  . یاس بینما في المحور التوافق الشخصي والتوافق االجتماعي فكانت درجته منخفضةالمق
 مقیاس التفاؤل والتشاؤم أنه غیر متفائل ونظرته العامة یغلب علیها لى عحوص وتشیر درجة المفكما

طابع التشاؤم وعدم الرضا وهذا ما تجعل المفحوص یعبر عن النهایة في بطاقات اختبار التات أنها 
بیة وكذلك في مقیاس قلق المستقبل تظهر درجة المفحوص أنه یعاني من قلق بسیط وذلك یشیر سل

 تإلى كبت المفحوص للمخاوف بداخله وعدم قدرته مع التعبیر عنها وعدم قدرته على حل المشكال
ومواجهة الصعوبات بمفرده كما ویتضح ذلك من خالل استجابة المفحوص على استبیان هویة األنا 

 في التوجه نحو عفیجد صعوبة في االستقاللیة والتفرد وفي االضطالع بدور اجتماعي وضأنه 
الهدف وعدم قدرته على إقامة عالقة مع الجنس اآلخر كما ویعاني من مشكلة في البحث عن معنى 
للحیاة بشكل إیجابي ویتضح ذلك من خالل صیاغة المفحوص لبعض بطاقات التات في عدم قدرته 

 یترك المشاكل دون حل وذلك وكذلك نحو الهدف بشكل مباشر توجهه أو جتماعيور االعلى أخذ الد
لعدم قدرته على التفرد في اتخاذ القرار مما یجعل النهایة سلبیة في هذه القصص كما في البطاقة رقم 

  ). ال یعرف ماذا یفعل( یقول ) 13MF( والبطاقة رقم ) لكن دون جدوى( یقول ) 14(
 المشكالت ة یشعر باألمن ولیس لدیه القدرة على مواجهال المفحوص بلة اتضح أنومن خالل المقا

ً صریحا أو ونً والحزن وتنقص الثقة بالنفس ونادرا ما یككتئاببمفرده ومستاء من الناس ویشعر باال
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ً عما بداخله وأحالمه دائما عن الحدث وتكون مخیفة كما أنه لدیه شعور باإلرهاق وال یریستطیع التعب
 من قبل اآلخرین وال یشعر بمساندتهم وهو ممن یتمیزون لیشعر بمتعة الحیاة ویشعر باإلهما

 عدم تقبل إعاقته ویسبب  له الوحدة والبعد عن الناس وعدم المشاركة لهبالحساسیة وذلك ما یسبب 
نفسه ًومن الناحیة االجتماعیة وهذا كله كفیل أن یسبب له الصراعات الداخلیة حیث غالبا ما یصف 

  . جعل لدیه عدم القدرة على التكیفینجاز ما یرغب القیام به وهذا ما  یستطیع االبالقوة لكنه 
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  :)3( رقم الحالة
 : بیانات عامة عن الحالة: ًأوال

  1994-1-27/تاریخ المیالد                 ه.ج /االسم 
  دالل المغربي /الجامعة-المدرسة         ) أنثى –ذكر / (الجنس 

  ثانویة عامه/السنة الدراسیة       مدرس      /وظیفة األب
  5/الترتیب المیالدي        ربة بیت/وظیفة األم 

  12/عدد أفراد األسرة      شیكل3500إجمالي دخل األسرة 
   )6(  بنات   ،)      4(بنین   /توزیع األبناء داخل األسرة 

  65/الوزن           153/ الطول 
  الحرب) نتیجة مرض - ة حادث نتیج - عند الوالدة( والدیة / تاریخ اإلعاقة 

      ال/هل یوجد إعاقات أخرى مصاحبة 
  ال/هل یوجد طفل آخر معاق 

  ال/هل توجد هذه اإلعاقة لدى الوالدین أو أحدهما 
  

  :التاریخ الشخصي
  :بیانات خاصة بالحالة: ثانیا
 هل لدیك مخاوف ؟ وما مصدرها ؟  - 1

  .  ثاني ویستشهد حدا من أفراد أسرتينعم ، الیهود أنهم دمروا مستقبلي وأخاف یقصفوا البیت
  هل لدیك ثقة بنفسك ؟  - 2

  .ًنعم توجد ، ولكن نادرا تذهب وما بكون في ثقة في بعض األوقات
  ما هي نظرتك للحیاة ؟  - 3

حیاة مجرد فانیة ، وما هو إال لتضییع الوقت وهي عبارة عن امتحان لإلنسان عشان یشوف شو 
  .مصیره في اآلخرة هل هو صابر وال ال

  ما رأیك في ذاتك ؟ و ما مظاهر العجز التي تشعر بها ؟  - 4
ًأحیانا أتقبلها ، وأحیانا أشعر بالعجز ممكن بسبب الحصول على ما أرید في البیت فقط ، 
وعدم الحصول على ذلك خارج البیت ، إنسانه صبورة إلى حد ما ،وأشعر بعدم القدرة على 

  .الوصول لهدفي بسبب الحادث
  أسرتك ذلك العجز ؟ هل یوجد في أفراد  - 5

  .ال یوجد
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  هل تعرضت للعقاب البدني في الطفولة المبكرة ؟ ومن من ؟  - 6
  .نعم حینما كنت صغیرة ، عند الغداء كنت أزعل كل مرة لحد ما أنضرب من والدي

  هل تحزن على أشیاء حدثت أو أشیاء تتوقع حدوثها ؟  - 7
، لدي وغیر بلديفت علیهم في بنعم أحزن على استشهاد أختي فراق األحبة من األصدقاء تعر

  .أتوقع حدوث حرب جدیدة تقضي على الشعب كله
 : ر عنك من سلوك یمكن وصفه بأنه دما یص - 8

  (     )     خجول   (    )انسحابي   )√  (حزین       )   (عدواني 
   ) √(  متفائل    )   (مرح ونشیط   )√  (طبیعي  

  ؟ هل مشاعرك المؤثرة یغلب علیها الخوف ومما تخاف  - 9
  .في البدایة ما كنت أخاف بعد اإلصابة صرت أخاف وصرت أتوتر بسرعة

  ما رأیك في المرض الجسدي وما شعورك نحوه ؟  -10
كنت متوقعه أن أكون شهیدة أو مصابة إصابة عادیة غیر البتر آخر ما كنت أتوقعه أو أفكر 

   .فیه هو فقد أحد أعضاء جسمي ،الحمد هللا على كل حال وهذا قدر والزم نصبر
   هل تحب االختالط بالناس ؟  -11

  .ًأحیانا ألنه مش كل الناس واحد وبحب اختلط مع صدیقاتي أكثر شيء
  هل لدیك مشاعر بالذنب ؟ وبماذا ترتبط تلك المشاعر ؟  -12

نعم أشعر بالذنب، وهذا مرتبط بالحنان والعطف ، أي عندما أزعل ماما أو بابا مني أو حتى 
  .حد من أطفال البیت

  رق بینك وبین اآلخرین ؟ وما هو ؟ ولماذا؟ هل تشعر بفا -13
ال یوجد فارق من ناحیة المعاملة في البیت ولكن الفارق في شكلي العام وفي نفسیتي ألني 

  .أصبحت معاقة
  من المسئول عن مشاعرك ؟ سواء السارة أو غیر السارة ؟  -14

  ًأنا المسئولة عن مشاعري ، أحیانا ألجأ ألحد صدیقاتي ألعبر عن مشاعري 
ًسواء سارة أو غیر سارة ،وطبعا باألحزان الزم نفكر في االتجاه اإلیجابي حتى لو كان السلبي 

  .أكثر 
  هل هناك ظروف وتغیرات طرأت على أسرتك وحیاتك ؟  -15

  .أكید اإلنسان كل یوم یتغیر ما ببقى الواحد على حالو بعد ما اتصاوبت أنا واستشهدت أختي
ضطرابات أو یعالج لدى طبیب نفسي أو ینتابه بعض هل أحد أفراد أسرتك  لدیه بعض اال -16

  فمن هو ؟ وما درجة قرابته بك ؟ وما نوع االضطرابات ؟ . النوبات العصبیة 
  .ال یوجد 
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  هل تنام بسهولة أم لدیك مشاكل في بدایة النوم أو مدته ؟  -17
یصیر وشو بدو ) اإلعاقة( الزم قبل ما أنام ساعتین تفكیر ، كثیر أسرح في وضعي الجدید 

  .فیا بالمستقبل 
  هل تعاني من الكوابیس ؟ وما نوع الكوابیس المتكررة ؟  -18

ما في كوابیس بس أحالم وحدث واقعي في الحلم بعرف إذا كان خیر أو شر ، بس في 
   .مالحرب كثیر بأحال

  أكبر منك سنا أم أصغر ؟ هم هل لك أصدقاء ؟ وما عددهم وهل  -19
وقدي ) نجم(ومسمین حالنا )  عبیر-  منى- نور- نهله-جمیله(إحنا بالغالب خمس بنات 

بالعمر أصدقاء الطفولة وبعد ما أصبت صار في بنت أصغر مني بسنة هي مش من فلسطین 
  ).أمل(من السعودیة أتواصل معها على النت والجوال اسمها 

  ستطیع التعبیر عما یفرحك وما یحزنك بسهولة ؟ هل ت -20
ن كثیر قریب زى أمل أو نجم بأعبر لها عن على حسب الشخص الذي سأعبر له ، إذا كا

  .جواتي أما إذا كانت معرفة بسیطة بكون في حدودها
  ما رأیك في تكوینك البدني ومظهرك ؟  -21

  .ًأحیانا بكون متضایقة أني معاقة وعندي بتر في أقدامي وأحیانا بكون فخورة 
  ما رأیك فیما لدیك من إعاقة أو عجز ؟  -22

لكن أحیانا أزهق من القعدة في الدار وصعب إني أطلع من متكیفة ومتعایشة مع الوضع و
  .البیت

  هل تشعر أنك أقل من زمالئك ؟  -23
  .بالعكس معاملة المعلمین والمعلمات في المدرسة وحتى أهلي في البیت زیي زیهم

  هل أنت حساس تجاه موضوعات معینة ؟ فما هي ولماذا ؟  -24
دنیا بعدین مشكلة تصیر في الدار أو حساسة جدا من ناحیة الفراق ألنه أصعب شيء في ال

حد یضایقني أو یجرحني بكلمة بعدها أضل أبكي كثیر ألنه مشكلة لما اللي یجرحك یكون 
  . أقرب الناس منك

  هل لدیك شهیة للطعام ؟ -25 
  .نعم،أحیانا بتكون شهیتي كبیرة بس حتى لو ما كان في شهیة بآكل عادي

  عبة تفقد الرغبة في الطعام ؟ عند مواجهة المواقف واألزمات الص -26
  .بتصیر لكن لیس دائما

  ما نوع العقاب الذي ینزله والدك أو والدتك بك عند الخطأ ؟  -27
  .التوبیخ باأللفاظ لكن ما بیكون في عقاب بالضرب
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   أسرتك هدایا في المناسبات ؟ دهل یشتري أحد أفرا-28
  .یب هدایانادرا ما نهتم بالمناسبات لكن إذا كان البد نعم بنج

  ما هي الهدایا التي تفضلها ؟ -29
  .بفضل یكون أي شيء في حرف اسمي ألني أعتز فیه كثیر

  هل أنت مطیع ومحبوب من كل أفراد األسرة ؟ -30
  ٕنعم،كل أخواتي واخواني وأهلي یحبوني 

 ما هي مشكلتك األساسیة في أسرتك ؟ -31
  نا كثیر في البیت  وصعود الدرج معاناة                المشكلة الوحیدة في البیت أن السكن ضیق وعدد

 حیث نسكن في الطابق الثالث لذلك ال أحب الخروج من المنزل
  ما هي هوایتك المفضلة ؟-32

  .الرسم ، القراءة ، الكتابة
  مصروف شخصي وهل لك الحریة في التصرف فیه ؟ والدك هل یخصص لك -33

  همصروف أسبوعي وأنا أعمل اللي بدي إیاه فی
  هل لك أصدقاء ؟ في المنزل أم في المدرسة،في الجامعة ،في العمل ؟ وما عددهم ؟ -34

     صدیقاتي في المنزل بنات عمي ،وفي المدرسة بنات صفي وبنات كانوا في صفي من 
  .السنوات السابقة عددهم كبیر لكن الصدیقات الصدیقات عددهم خمسة

   البقاء مع األسرة أو اإلقامة داخل مدرسة داخلي ؟ ما رأیك في المشرفین علیك ؟ ماذا تفضل-35
  )اللي ماله خیر في أهله ماله خیر في حد( جید ، أفضل البقاء داخل األسرة 

  ما هي البرامج التلیفزیونیة  المفضلة لك ؟ -36
  .أفضل برامج المسابقات واألسئلة وكذلك برامج األغاني وعرض المواهب

 سحة مع أسرتك ؟هل تخرج بقصد الترفیه والف-37
  على حسب المزاج إذا كان نفسي لكن أنا ال أطلب أكید وأحیانا یغصبوني أطلع معهم 

 .حتى ما اضل في البیت لوحدي
  ما هي لعبتك المفضلة ؟ -38

  .طاولة التنس
  ك الدافع لتحسینه ؟ دی مستواك الدراسي الحالي ؟ وهل لما هو-39

  .یهيجید جدا وأحاول إن شاء اهللا أرفعه في توج
  ًهل أصبت بأحد األمراض سابقا ؟ وما هي وكم مرة ؟ -40

عندما كنت في صف سابع صار معي مرض الروماتیزم وتعالجت وصرت منیحة بس أصال 
  .الیهود ریحوني منهم خالص
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  وما سنك عند  هل تعرضت ألحد الحوادث أو المفاجآت التي أثرت على حیاتك ؟-41
  حدوثها ؟ وما ترتب علیها ؟     

   سنة أصبحت غیر قادرة على القیام بنشاطي السابق14    اإلصابة بالبتر وأنا عمري  
  .    في البیت 

  ما رأیك في تكوینك  البدني ؟ -42
  .   جید

  ما هي األحالم المتكررة في نومك ؟ -43
  .راضیة والحمد هللا هذا قضاء وقدر لكن بعض األحیان أتضایق

  ً مستقبال ؟ ما األمنیة التي تتمنى تحقیقها-44
  .  أن أكون صحافیة كبیرة ومشهورة حتى أوصل رسالتي إلى العالم

  إذا كنت ال تقیم مع األسرة فمع من تقیم ؟ ولماذا ؟ -45
  .أن أبقى لوحدي ،ألني أحب أن أعمل كل شيء یخصني بمفردي

  ما أسباب عدم إقامتك مع أسرتك ؟ -46
  .    أقیم مع أسرتي

  هما مسافر للخارج ؟ ولماذا ؟ هل أحد األبوین أو كال-47
  .    ال كلهم موجودین

  هل تحب مدرسیك بالمدرسة ؟ ولماذا ؟ -48
  .نعم ألنهم یحترموني ومعاملتهم لي جدیة لیس عطف أو شفقة

  في أي سن توقفت عن تبلیل فراشك ؟ -49
  .   في صف سادس تقریبا وصارت معي مرات قلیلة في صف سابع

  في النطق والكالم ؟ هل تشعر أن لدیك عیوب -50
  .    ال الحمد هللا

  ما رأیك في اتجاه اآلخرین نحو إعاقتك ؟ -51
    صحیح أنها نظرتهم دایما نظرة شفقة لكن باألول واألخیر رأیهم ما بهمني ألنه هذا قدري وأنا 

  .راضیة بقدري
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  :التاریخ األسري
  : ) األب–األم (ت خاصة بالوالدین بیانا :ًالثثا

  : م خاصة باألبیانات
  )  مستواها التعلیمي وعملها – العمر الزمني لها – غیر متعلمة -معلمة ( - 1

  . سنة كان مستواها جید جدا وهي ال تعمل ربة بیت40ثانویة عامة عمرها 
 إذا كانت متوفیة ما عمرها عند الوفاة ؟ وما عمرك وقت وفاتها ؟ ومن یشرف على تربیتك ؟  - 2
  )  طبیعي –ث  حاد–مرض ( ما سبب الوفاة  - 3
 ما أهم الصفات الشخصیة الغالبة علیها والعادات السلوكیة المرغوبة وغیر المرغوبة ؟  - 4

بما أنها وحیدة األم واألب وتربت یتیمة األم وتوفى والدها وهي صغیرة  تعتبرنا كل حیاتها فهي 
 .اجة طیبة جدا وحنونة جدا بتفكر فینا دایما حساسة كثیر لدرجة أنها بتضایق من أقل ح

  هل هي موجودة في المنزل أم مطلقة ؟ وما السبب ؟  - 5
  موجودة في المنزل

  ما نوع شخصیتها والسمات الرئیسیة التي تظهر في التعامل ؟  - 6
  .عاطفیة ،تتعامل معنا بتفهم لكنها سریعة النرفزة فهي عصبیة جدا 

  إذا كانت مریضة ، ما نوعیة المرض وما هي حالتها الصحیة اآلن ؟  - 7
  .سیطة وعارضة لیست مزمنة أمراض ب

  هل ذهبت للطبیب النفسي قبل ذلك وما رأیه إن وجد شكوى من اضطراب نفسي؟  - 8
  .ال

  ؟ ) األب( ًهل تتشاجر كثیرا مع الزوج  - 9
  .نعم، أحیانا

  ما درجة قرابتها بالزوج ؟  -10
  .ال توجد بینهم صلة قرابة

  
  :أسئلة تجیب علیها األم

 بن أو البنت ؟ ما عمرك الزمني عند الحمل في هذا اال - 1
  .سنة 22   

 ًقدمي وصف مبسط ألوجه القصور أو العجز لدى االبن أو البنك وأكثرها وضوحا لك ؟  - 2
كانت حركتها كثیرة في البیت بس واحد یطلب منها حاجة أول وحدة تقوم تناولنا  حسرة وحزن

وتنام لكن اآلن أصبحت غیر قادرة على فعل شيء ولكن قدر المستطاع وهناك خمول وكسل 
  قلیل وتسرح وتفكر كثیر ما أروح على غرفتها أجدها تبكي والغرفة مغلقة على حالها
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            أم والدیة ؟ –ما العمر الزمني للطفل وقت حدوث اإلصابة أو اإلعاقة  - 3
   سنة نتیجة اإلصابة في الحرب16

   بنفس اإلعاقة أم ال ؟ ینخرآهل لدیك أوالد  - 4
  .ال

 أو خوفهم من اآلخرین –بن أو االبنة مع المحیطین به ما درجة تواصل وتجاوب اال - 5
  واالنسحاب؟ 

  .تواصلها بدرجة متوسطة
   ومستوى نموه العام ونشاطه ؟ –ى بدأ أول كلمة تم - 6

  .ًفي العام األول ، وكانتنشیطة جدا    
  )  مختلطة – صناعیة –طبیعیة ( نوع الرضاعة  - 7

  .طبیعي
   أو االبنة من وجهة نظرك ؟ ما هي أسباب العجز أو اإلعاقة لدى االبن - 8

  اإلصابة في الحرب،
  هل تتحسن الحالة أو یسوء مآلها مع التقدم في السن ؟ - 9

  .تسوء طبعا ألنه ال یوجد أماكن متخصصة لمتابعة حاجاتهم
 ؟ )  غیر محددة – سلبیة –إیجابیة ( ما اتجاهك نحو إعاقة ولدك أو ابنتك  -10

ا بقول لیش یاربي وبعدین بتراجع اللهم ال اعتراض أحیانا بقول الحمد هللا على كل حال وأحیان
  .على حكمك بس كل تفكیري عشانها بنت ومن أحلى بناتي اهللا یصبرني ویصبرها 

  هل تفضلیه على بقیة األبناء ؟ أم تفضیل اآلخرین علیه  ؟  -11
  .ال تفضل أحدهم على اآلخر

  هل دخل الحضانة الخاصة به ؟  -12
  .نعم

   ؟ حكومیة أم مدرسة خاصةما رأیك في وجوده في مدرسة  -13
  حكومیة

   وما عدد مرات الرسوب إن  وجد ؟ –ما مستواه التعلیمي  -14
  .جید ، ال یوجد رسوب
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  : بیانات خاصة باألب
  المستوى التعلیمي – العمر الزمني – غیر متعلم –متعلم  - 1

 .ومستواه جامعي سنة، 50عمره  ،متعلم
   وما نوع العمل ؟– ال یعمل –یعمل  - 2

  .لةمدرس وكا
  ......................؟ )  طبیعي – حادث –مرض ( إذا كان متوفى فما سبب الوفاة  - 3
 كم عمر االبن أو االبنة وقت الوفاة وعمر األب ؟  - 4

.................................  
ما أهم ما یتمیز به من صفات شخصیة وما هي العادات السلوكیة المتكررة المرغوبة وغیر  - 5

  المرغوبة ؟ 
ي وسریع الحفظ ، لدیه نظرة مستقبلیة لنا ألنه یعتبرنا أفضل أوالد في الدنیا، یشاركنا في ذك

  .الحدیث غالبا
  ما أسلوب المعاملة وهل یفضل أحد األخوة أو األخوات ؟ ولماذا ؟  - 6

  بیدلعنا كثیر ویعتبرنا كلنا واحد بس هذا الیعني انه كل واحد الو غالته الخاصة
  سي أو عقلي أو سریع النرفزة ؟ هل یعاني من اضطراب نف - 7

  .سریع العصبیة والنرفزة
  هل یتناول مشروب من نوع معین ؟ وهل ذهب إلى الطبیب النفسي قبل ذلك ؟  - 8

  .   ال الحمد هللا
  هل یفي بحاجات األسرة من مأكل وملبس وخالفه ؟  - 9

  .نعم كل شيء ویتفقدنا باستمرار
  هل یعاني من أمراض عضویة ؟ وما حالته اآلن ؟  -10

  .ال ، فقط أمراض موسمیة
  ًهل األب متواجد بالمنزل أو یقیم بعیدا عن األسرة ؟  -11

  .متواجد في المنزل
  مسافر لدولة ما ؟  هوما مدة انقطاعه عن التواجد في المنزل ؟ وهل  -12

  .قلیل ، فقط فترة الشغل
  هل یعاني األب من أحد االضطرابات اللغویة أو العقلیة أو اإلعاقات؟  -13

  .ال
  تزوج بأخرى ؟ وما السبب ؟ هل األب م -14

  .ال
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  ) باألخوة واألخوات (بیانات خاصة 
  ؟ )  ذكور –إناث ( ما عددهم ؟ وما نوع الجنس  - 1

  . ذكور4 إناث مع الشهیدة، 6
 من تفضل من األخوة أو األخوات ؟ ولماذا ؟  - 2

  كلهم ألن الكل یحبني ویعاملوني بشكل رائع لكن أختي المتزوجة أقرب واحدة مني
  ك المیالدي بینهم ؟ ما ترتیب - 3

  .بنات وولدین أصغر مني3الخامسة بنتین وولدین أكبر مني ،و
  ؟ )  یسخروا منك – یقدروك –قاسیة ( ما نوعیة تعاملهم معك  - 4

  یقدروني المعاملة زى ما هي بل بالعكس زاد الحب والحنیة 
   وهل ذهب للطبیب قبل ذلك ؟ –هل یعاني أحدهم نفس معاناتك  - 5

  .ال
  م وشعورك نحوهم ؟ ما عالقتك به - 6

  .بدونهم ممكن ما أقدر أكمل عیشتي
  هل تشعر بالنقص عنهم ؟ ولماذا ؟  - 7

  .ال  ألنه أي شيء عندهم عندي المعاملة نفس الشيء لكن أشعر بالنقص من ناحیة اإلعاقة
  ما رأیك في اتجاهاتهم نحوك ؟  - 8

  .تعجبني ألنهم یحبوني ویراعوني كثیرا وال یحرجوني أو یجرحوني أبدا
  ل یوجد تفضیل بینكم من جانب األب  أو األم ؟ ولماذا ؟ ه - 9

  .طبعا عنا بحبو الولد أكثر من البنت ویدللوه أكثر بس هذا مش معناه إنهم ما بحبونا
  هل تمارس أنشطة ریاضیة مثلهم ؟ وما هي ریاضتك المفضلة ؟  -10

  .فقط أمارس األنشطة المطلوبة مني للعالج، وریاضتي المفضلة هي طاولة التنس
  ًهل تحب صحبتهم معك دائما ؟ ومع من منهم أفضل ؟  -11

  .على حسب الوقت والمكان لیس دائما وأفضل أختي الكبیرة ألنها تراعیني كثیرا 
ومن خالل الفحص العقلي للحالة تبین أن المفحوصة مهتمة بالمظهر والسلوك العام والتفكیر والوعي 

اء طبیعي والذاكرة جیدة ،یوجد لدیها حصیلة جیدة من واالدراك لدیها طبیعي وجید ،مرحة المزاج والذك
المعلومات واالستبصار كامل بینما اتضح أن لدیها تشتت في التركیز واالنتباه وبطیئة في الكالم 

  .والحركة
 AxisI : ال یوجد: اضطرابات طبیة  
 AxisI : ال یوجد:اضطرابات شخصیة  
 AxisI : الساقینلدیها بتر في كال : الحالة الصحیة العامة  
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 AxisIV :مشاكل اجتماعیة أو نفسیة أو بیئیة  
  لیس لدیها مشاكل داخل األسرة .1
  ال توجد لدیها مشاكل مع البیئة المحیطة .2
  ال یوجد مشاكل خاصة بالتعلیم .3
  ال توجد مشاكل خاصة بالعمل .4
  لدیها مشكلة في السكن بسبب صغر المساحة وعدم القدرة على االستقاللیة .5
  دیةلیس لدیها مشاكل اقتصا .6
  تعاني من مشكلة عدم تقدیم الرعایة الصحیة الخاصة بالمعاقین .7
  ال توجد لدیها مشاكل قانونیة أو قضائیة .8
  ال توجد مشاكل أخرى .9
 AxisV): 71 -80 (Gaf للضغوطمتوقع عابرة و ردود فعل فهي موجودة إذا كانت األعراض 

  أو المدرسة، والمهني األداء االجتماعي طفیف في ضعف أكثر من، وال النفسیة واالجتماعیة
 

  25  الرضا عن األسرة
  23  الرضا عن األصدقاء
  17  العمل-الجامعة-الرضا عن المدرسة

  28  الرضا عن البیئة المحیطة
الرضا عن   1

  الحیاة

  21  الرضا الذاتي

114-
160  

  -  الرضا الزواجي  2

  72-60  التفاؤل والتشاؤم  3
    40-72  

  4  تقبل أجزاء الجسم المعیبة
  6  التناسق العام ألجزاء الجسم

  3  المنظور النفسي لشكل الجسم
  10  المنظور االجتماعي لشكل الجسم

4  
صورة 
  الجسم

  3  المحتوى الفكري لشكل الجسم

26-90  

  26  االنفعاليالتوافق الشخصي و
  25  التوافق الصحي والجسمي

  34  التوافق األسري
5  

س الكـــــمیــــــة
نتــــائـــــج المـــــقــــایی

  

التوافق 
  النفسي

  24  التوافق االجتماعي

107-
160  
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  112-32  قلق المستقبل  6

  34  االستقاللیة والتفرد
  29  االضطالع بدور اجتماعي

  30  التوجه نحو الهدف
  27  اآلخرإقامة عالقة ناضجة مع الجنس 

  هویة األنا  7

  36  البحث عن معنى وفلسفة للحیاة

156-
260  

  
  ):3(  رقم الحالةملخص

 االقتصاديًعاما آنسة وهي طالبة تدرس في الثانویة العامة ومستواها ) 18( تبلغ من العمر ثى أنهي
 خالل الحرب على غزة وكانت إصابتها 14/1/2009جید ترتیبها الثالثة في األسرة أصیبت بتاریخ 

تر الطرفین السفلیین وبعد تعرضها لإلصابة تلقت الدعم الفوري الصحي والعالجي والنفسي  بنعبارة ع
واالجتماعي واألسري من كل من حولها وما ساعدها وجعلها تتأقلم مع الوضع الجدید هو صغر سنها 

عام بالتالي لم تكن مدركة للوضع ، كما هو الحال علیه اآلن حیث ) 16(حیث كانت أقل من 
 تیاجات وهي تقدیم الرعایة لذوي االحتتمناهاًإلصابة عائقا في تحقیق أمنیتها والتي كانت  اتأصبح

الخاصة واآلن أصبحت هي واحدة منهم مما یزید من شعورها باإلحراج والخجل حیث أصبحت تتلقى 
 لها كفتاة رغم الدعم المقدم لها وكل األمور نهي المساعدة من حولها وهذا الشعور یسبب الحز

  . بشكل كبیرالكبت موفرة لها مما یجعلها تستخدم خاصةال
 غیر متقبلة لصورة هاً وجسدیا أنًدنیا للمعاقین بجسم مقیاس صورة الفيأفادت درجات المفحوصة 

جسمها الحالیة بعد تعرضها لإلعاقة فأصبحت تعاني من ضعف في التوافق نتیجة اإلعاقة حتى في 
 أنها أصبحت أقل قدرة على اإلنجاز كما في السابق وأنها المحتوى الفكري فالمفحوصة ترفض فكرة

ًبحاجة للمساعدة والمساندة كما أن عدم تقبلها لصورة جسمها الحالیة یولد لدیها شعورا بالتوتر والحزن 
  .والكآبة

 تشعر بالرضا في كل لمفحوصة الدرجات إلى أن اتشیر كانت في مقیاس الرضا عن الحیاة فأما
 األصدقاء ، المدرسة ، البیئة المحیطة ، والذات ولكن بدرجات متفاوتة حیث كان المحاور األسرة ،

أقلها رضا عن المدرسة وهذا ما یدل على شعورها بالنقص وأنها أقل قدرة على اإلنجاز من ذي قبل 
 ألنها تلقت الدعم والمساعدة منذ البدایة تشعر بالرضا عن الحیاة بشكل عام المحاور فهي قيولكن با

  . جمیع من حولهامن
ها طابع التشاؤم أكثر  علیب مقیاس التفاؤل والتشاؤم حصلت المفحوصة تبین أن المفحوصة یغلوفي

دتها أن فقدان قدمیها في الحرب أثر علیها بشكل كبیر وأضعف من  ،واتضح ذلك من إفامن التفاؤل
ء إال بمساعدة من اآلخرین بل وأعدمها من ناحیة الحركة كما وتبین أنها ال تستطیع فعل شيقدراتها 
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ًوذك ما سبب لدیها االحباط وجعلها متشائمة وحطم كثیرا من أحالمها التي كانت تهدف إلى تحقیقها 
ترید أن تفعل أشیاء كثیرة ولكنها ال تسطیع طلب المساعدة في كل وقت ووجود الرغبة في تحقیق 

  . سبب لدیها تشاؤم بشكل كبیر هدف وعدم القدرة على تحقیقه
المفحوصة لدیها قلق درجة تدل على أن على  في مقیاس قلق المستقبل فقد حصلت المفحوصة بینما

 وذلك ناتج عن التفكیر المستمر في المستقبل وما یترتب علیه ، بینما من خالل المقابلة مستقبل بسیط
لك ألنها تبین أنها تعاني من قلق بشكل كبیر رغم أن المقیاس أظهر أنها تعاني من قلق بسیط وذ

 خوفها عدة مرات عندما كانت تقول تكبت وتحاول الظهور أنها متماسكة أمام اآلخرین وقد أظهرت
أنها خائفة من المستقبل عند الكبر كیف تتنقل ومن یدبر أمرها ویساعدها في الحركة والتنقل خاصة 

  .أنها بحاجة لمن یرافقها في كل وقت وفي كل حركة ترید القیام بها
 توافق یهالد  بأندرجة توحيتحدي اإلعاقة حصلت المفحوصة على  التوافق النفسي لم مقیاسوفي

 التوافق األقل األسباب وكذلك في محور ا منها وانفعالهيبسیط وذلك ما یبرر حالة التوتر التي تعان
ًالصحي والجسمي فالتوافق أیضا بسیط ألنها ال تشعر بالرضا عن وضعها الحالي وهي غیر متكیفة 

 لدیها توافق بسیط أنما تعاني من أعماقه نتیجة البتر، وفي محور التوافق االجتماعي كذلك تبین مع 
وذلك ما یثبت عدم قدرة المفحوصة على االضطالع بدور اجتماعي أو تكوین صداقات وهذا بأربع من 

 مفحوصةال بأنها أقل من اآلخرین ، أما في محور التوافق األسري فكان المالحظ أن انظرتها لنفسه
 لها ومتفهمة لوضعها الجدید وتحاول أن توفر لها كل اعمةلدیها توافق بشكل جید وذلك ألن األسرة د

ما یلزم ومحاولة تلبیة رغباتها بشكل ممیز حتى یتم تعویضها النقص الموجود ودعمها وزیادة ثقتها 
  .بنفسها

 على الغیر لدیها اعتمادیة عالیةأن إلى  تشیردرجة  هویة األنا حصلت المفحوصة على  استبیانوفي
حاجاتها وحدها دون مساعدة اآلخرین وقد كان هذا  وذلك ناتج من عدم قدرتها على انجاز مطالبها و

ولدیها مشكلة في التوجه نحو الهدف وكذلك  االصابة بسبب وضعها الناتج من اإلعاقة التي سببتها
من الصعب علیها تكوین عالقات ال وكان عدم قدرتها على االنجاز واالضطالع بدور اجتماعي فع

عدم تقبلها لوضعها الحالي وخوفها من عدم تقبل اآلخرین  لشعورها بالنقص و مع الجنس اآلخرضجةنا
  . ة للحیاعنىالمفحوصة ال ترى أوال تملك ملها وكذلك كانت نظرتها للحیاة اكتئابیة لذلك 

  
 :T.A.T المفحوصة على اختبار جابةاست: ًثانیا

  :)1(اقة رقم البط
ًولد یفكر كثیرا في مواضیع مختلفة تسبب له التعب ولكن دون القدرة على تغییر شيء لذلك هو یائس 

  .ومحبط ویحاول الهروب من التفكیر
  . ولد یائس ومحبط من كثرة التفكیر وعدم القدرة على التركیز/تأویل القصة  -
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   الولد/البطل  -
  )دون القدرة( ز  الحاجة إلى المساندة واإلنجا/الحاجات  -
  )تسبب له التعب(  مصدر إحباط وتعب /تصور البطل للبیئة  -
  . صراع بین الرغبة في اإلنجاز والخوف من الفشل/المأزم النفساني  -
  .الخوف من الیأس والفشل دون القدرة على تغییر شيء/ المخاوف  -
   الكبت/آلیة الدفاع  -
  )یحاول الهروب(  متراخ /األنا األعلى  -
  ر متكیف غی/األنا  -
   سلبیة/النهایة  -

  
  :)2(البطاقة رقم 

بنت طموحة تحمل الكبت وترید الذهاب للجامعة إلكمال دراستها وتحقیق ذاتها دون النظر إلى ما 
  .یمكن أن یعتقده الناس عنها المهم عندها أن تحقق ما تحلم به

   الطموح والرغبة في تحقیق الحلم/تأویل القصة  -
   البنت/البطل  -
المهم تحقیق ما تحلم ( ، الحاجة إلى النجاح ) تحمل الكبت( حاجة إلى المعرفة  ال/الحاجات -

  ).تحقیق ذاتها( ، الحاجة إلى تحقیق الذات ) به
   غیر مساندة  ما یمكن أن یعتقده الناس/تصور البطل للبیئة  -
   صراع بین الحاجة إلى تحقیق الذات والنجاح  والنشء واإلحباط /المأزم النفساني  -
  . الخوف من اإلحباط والفشل في الوصول إلى الهدف/ف المخاو -
   التبریر/آلیة الدفاع  -
   قاس ومتشدد/األنا األعلى  -
   طموح ویحاول التكیف مع الواقع/األنا  -
   إیجابیة/النهایة -

  
  :)3GF(البطاقة رقم 

كبیر امرأة مذهولة بعد أن دخلت البیت ألول مرة بعد غیاب ووجدت أنه هناك خراب كبیر فیه وفقدان 
  . ًلبعض الحاجات التي كانت عندها فهي ترید فعل شيء ردا على ما أصابها لكن قد ال یستطیع

  . عودة المرأة للبیت بعد الغیاب ودمار واضح/تأویل القصة  -
  . المرأة/البطل  -
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  . الحاجة إلى االستقرار والطمأنینة واالنتماء واإلنجاز/الحاجات  -
  در خوف غیر مساندة ومص/تصور البطل للبیئة  -
  . صراع بین الخوف والحاجة للطمأنینة واالستقرار/المأزم النفساني  -
فقدان كبیر لبعض (  الخوف من التشرد والفقدان والعجز عن تحقیق ما ترید /المخاوف -

  ).الحاجات
   الكبت/آلیة الدفاع  -
  ).قد ال یستطیع(  عادل في الظاهر لكن في العمق قاس /األنا األعلى  -
 .فیكون هنا ضعیف وسيء التكیف) عاجزة عن فعل شيء ( على التكیف  غیر قادر /األنا -

  . سلبیة/النهایة  -
  

  :)4(البطاقة رقم 
  .امرأة تحاول أن تمنع زوجها من القیام بمشكلة مع الجیران ولكن یرفض ویبدو الشر في عینیه

  مشكلة مع الجیران/تأویل القصة  -

  المرأة/البطل  -

 )تمنع زوجها من القیام بمشكلة( ستقرار والطمأنینة  الحاجة إلى األمان واال/الحاجات -

 . مصدر خوف وتعب وعدوانیة/تصور البطل للبیئة  -

 ). ویرفض –تحاول أن تمنع (  صراع بین الطمأنینة والخوف /المأزم النفساني  -

  الخوف من عاقبة المشاكل/المخاوف  -

  العقلنة/آلیة الدفاع  -

  متسامح/األنا األعلى  -

 كنه غیر متكیف مع الواقع طموح ل/األنا  -

   سلبیة/النهایة  -
  

  :)5(البطاقة رقم 
امرأة تحاول الدخول فجأة للغرفة حتى تتمكن من اكتشاف ماذا یفعلون ومن هم الذین داخل الغرفة مع 

  . أوالدها وذلك من شدة خوفها علیهم ترید أن تطمئن علیهم
   محاولة الكشف عن شيء داخل الغرفة/تأویل القصة  -
   األم/البطل  -
من شدة (، الحاجة إلى األمان ) ترید أن تطمئن علیهم( الحاجة إلى الطمأنینة /الحاجات  -

  ).اكتشاف ماذا یفعلون(، الحاجة إلى المعرفة ) خوفها علیهم
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  . مصدر خوف وقلق وعدم أمان/تصور البطل للبیئة  -
  . صراع بین الحاجة إلى الطمأنینة والخوف والقلق/المأزم النفساني  -
  . الخوف من الفقدان والضیاع/وف المخا -
  ).ذلك من شدة الخوف( التبریر /آلیة الدفاع  -
   عادل وحكیم/األنا األعلى  -
  . طموح ویحاول التكیف مع الواقع/األنا  -
  . غائبة/النهایة  -

  
  :)G F 6(البطاقة رقم 

غالل تبدو على المرأة عالقات التعجب والذهول من عرض عرضه علیها هذا الرجل ربما یحاول است
  .ضعفها وعدم قدرتها على مواجهته

 . محاولة استغالل ضعف المرأة لعدم قدرتها على المواجهة/تأویل القصة  -

  المرأة/البطل  -

) عدم قدرتها على مواجهته( الحاجة إلى المساندة واألمان والقوة وتجنب األذى /الحاجات  -
 ).استغالل ضعفها(

 . غیر مساندة ومصدر خوف/تصور البطل للبیئة  -

 . صراع بین القوة والضعف ، وصراع بین األمان والخوف/المأزم النفساني  -

 ).عدم قدرتها على المواجهة(  الخوف من االستقالل والعدوانیة والفشل /المخاوف  -

  الكبت/آلیة الدفاع  -

  قاس ومتشدد/األنا األعلى  -

  غیر متكیف/األنا  -

   غائبة /النهایة  -
  

  :)GF 7(البطاقة رقم 
ول توجیه اإلرشاد البنتها ولكن الطفلة تشعر باالنزعاج ربما ال یعجبها كالم أمها أو أنها ال هذه أم تحا

  .ترید التقید والقیام بما تملیه علیها من أوامر لذلك ال تنظر إلیها وال ترید حتى أن تسمعها
  .ٕ طفلة تشعر باالنزعاج من أمها ألنها تعتبر كالمها أوامر واخبار لها/تأویل  القصة  -
   الطفلة/البطل  -
   الحاجة على االستقاللیة وتحقیق الذات/الحاجات  -
  وما تملیه علیها أوامر ) سلطویة(  ال تساعد على تلبیة الحاجات /تصور البطل للبیئة  -
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   صراع من أجل االستقاللیة وتحقیق الذات /المأزم النفساني  -
  . الخوف من السلطة وخیبة األمل/المخاوف  -
   الكبت/آلیة الدفاع  -
   قاس ومتشدد/األنا األعلى  -
   غیر متكیف/األنا  -
   سلبیة/النهایة  -

  
  :)GF 8(البطاقة رقم 

ع یدها على خدها وتفكر في األیام السعیدة التي كانت تعیشها ضهذه امرأة تشعر بالهم والحزن وت
  . واآلن هي تعیش في تعاسة وشقاء وحدها

  .لذي تعیشه اآلن حنین إلى الماضي وشعور بالهم والحزن ا/تأویل القصة  -
   المرأة/البطل  -
   الحاجة إلى المساندة والسعادة والطمأنینة/الحاجات  -
  )تعیش في تعاسة وشقاء(  مصدر قلق وحزن وهي غیر مساندة /تصور البطل للبیئة  -
یفكر في (  صراع بین الحزن والسعادة ، صراع بین الماضي والحاضر /المأزم النفساني -

  ).األیام التي كانت تعیشها
  )تعیش وحدها(  الخوف من الوحدة /المخاوف  -
   الكبت/آلیة الدفاع  -
   قاس ومتشدد/األنا األعلى  -
   غیر متكیف/األنا  -
  سلبیة/ النهایة  -

  
  :)G F 9(البطاقة رقم 

فتاتین أنهین یوم دراسي في المدرسة وهم في الخروج وقعت واحدة واألخرى لحقت بها لتساعدها ولكن 
  .لحرج الشدید وال ترید المساعدةالفتاة التي وقعت تشعر با

  . نهایة مأساویة بعد تعب یوم دراسي/تأویل القصة  -
   الفتاة التي وقعت/البطل  -
   الحاجة إلى المساعدة وتجنب الفشل/الحاجات  -
  )لحقت بها لتساعدها(  مساندة وداعمة /تصور البطل للبیئة  -
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التي وقعت تشعر بالحرج ( ها  صراع بین الحاجة للمساعدة والخجل من طلب/المأزم النفساني  -
  ).الشدید

   الخوف من الفشل/المخاوف  -
   الكبت/آلیة الدفاع  -
   متشدد وقاس/األنا األعلى  -
   غیر متكیف/األنا  -
   سلبیة/النهایة  -

  
  :)10(البطاقة رقم 

البنت ترتكز إلى كتف أبیها وذلك ما یشعرها باألمان والحنان ربما واجهتها مشكلة في یومها وهي 
  .لشعور باألمان والحنان من خالل والدها وترید أن تشكو له عما أصابهاتحاول ا
  . بنت تشعر باألمان والحنان من خالل االرتكاز على كتف والدها/تأویل القصة  -
   البنت/البطل  -
   الحاجة إلى الطمأنینة والحنان والحب واالنتماء وتجنب األلم/الحاجات -
  )رتكز إلى كتف أبیهات(   داعمة ومساندة /تصور البطل للبیئة  -
  . صارع بین الحاجة لتجنب األلم والخوف من الفشل في تحقیق ذلك/المأزم النفساني  -
    العقلنة/آلیة الدفاع  -
  . الخوف من الفشل واإلحباط والمشاكل/المخاوف  -
   عادل وحكیم/األنا األعلى  -
   متكیف/األنا  -
   إیجابیة/النهایة  -

  
  :)11(البطاقة رقم 

یه هدم ودمار لكل البیوت التي كانت موجودة فیه وتشرید من فیها لذلك یعیش على ًمكان مخیف جدا ف
  .الخوف والكآبة حین تنظر إلیه

  ً دمار كبیر مما جعل المكان مخیف جدا/تأویل القصة  -
   المفحوصة/البطل  -
  )ًوكان مخیف جدا( الحاجة إلى األمان والطمأنینة واالنتماء /الحاجات  -
  )تعیش على الخوف ( صدر خوف وغیر مساندة  م/تصور البطل للبیئة  -
  . صراع بین االنتماء والفقدان وبین الطمأنینة والتشرد/المأزم النفساني  -
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  )لذلك تعیش على الخوف والكآبة(  التبریر /آلیة الدفاع  -
   الخوف من الفقدان والدمار والتشرد /المخاوف  -
   قاس ومتشدد/األنا األعلى  -
  یف غیر قادر على التك/األنا  -
   سلبیة/النهایة  -

  
  :)G F 12(البطاقة رقم 

الجدة والعجوز تنظر إلى حفیدتها التي أصابها المرض وترقد في الفراش عاجزة تنظر إلیها نظرات 
حزن شدید وتفكر في مستقبلها وهذه أم الفتاة المریضة وتمأل عینیها الرعب والخوف على ابنتها وهي 

  . ء لهاتفكر فیما أصابها ال یمكنها فعمل بشي
  . فتاة ترقد في الفراش ونظرات الحزن ممن حولها/تأویل القصة  -
  . االبنة المریضة/البطل  -
  . الحاجة إلى القوة وتجنب العجز والفشل/الحاجات  -
  )تنظر غلیها نظرات حزن شدید(  مصدر حزن وألم /تصور البطل للبیئة  -
  . الفشل صراع بین الخوف والطمأنینة والعجز وتجنب/المأزم النفساني  -
   الكبت/آلیة الدفاع  -
   الخوف من المستقبل والعجز/المخاوف  -
   قاس ومتشدد/األنا األعلى  -
   غیر متكیف/األنا  -
   سلبیة/النهایة  -

  
  :)MF 13(البطاقة رقم 

ًرجل حزین یبكي على زوجته التي فارقت الحیاة وتركته وحیدا لم یكن له سواها وكان سعیدا معها لذلك  ً
  .  یرید النظر إلیها وهي میتة وال یجد حوله أحد یواسیههو یبكي علیها وال

   البكاء على فراق الزوجة وهو حزین/تأویل القصة  -
   الزوج/البطل  -
  ).ال یجد حوله أحد یواسیه(  الحاجة إلى المساندة والمساعدة /الحاجات  -
  .)حزین على زوجته التي فارقت الحیاة(  مصدر حزن وألم وفراق /تصور البطل  للبیئة  -
كان ( صراع بین الماضي وسعادته والحاضر بوحدته دون وجود المساند /المأزم النفساني  -

  ).ًسعیدا معها
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  ).لذلك هو یبكي علیها(التبریر / آلیة الدفاع  -
  ).ًتركته وحیدا(  الخوف من الوحدة /المخاوف  -
   قاس ومتشدد/األنا األعلى  -
  )ال یرید النظر إلیها(  غیر متكیف /األنا  -
   سلبیة– غائبة  /النهایة -

  
  :)14(البطاقة رقم 

الظالم یمأل المكان وهذا الصبي یفكر في حیاته وسط الظالم إنه مكتئب ومحبط ال یوجد حوله سوى 
  . الظالم وهو یفكر دون أمل في الوصول إلى شيء یمكن تحقیقه أو تغییر من حوله

  . صبي مكتئب یفكر في حیاته وسط الظالم بدون أمل/تأویل القصة  -
   الصبي/البطل -
) دون أمل ( ، ) شيء یمكن تحقیقه (  الحاجة إلى تحقیق الذات واألمل واإلنجاز /الحاجات  -

  ).تغییر من حوله( 
  )ال یوجد حوله سوى الظالم(  غیر مساندة /تصور البطل للبیئة  -
یفكر (  صراع بین الرغبة في تحقیق الذات والخوف من الفشل واإلحباط /المأزم النفساني  -

  ) أملدون
   إسقاط/آلیة الدفاع  -
   الخوف من الفشل واإلحباط/المخاوف  -
   قاس ومتشدد/األنا األعلى  -
   غیر متكیف/األنا -
   غائبة/النهایة  -

  
  :)15(البطاقة رقم 

رجل یشعر بالوحدة في مكان خالي من البشر أو الحیاة ال یجد من یتكلم معه ویشعر بالخوف والرعب 
  . تركهمن الوحدة ألن الكل تخلى عنه و

  . رجل وحید تخلى عنه الناس لذلك یشعر بالخوف/تأویل القصة  -
   الرجل /البطل  -
  ).الكل تخلى عنه وتركه) ( ال یجد من یتكلم معه(  الحاجة إلى االنتماء والمساندة /الحاجات  -
  )الكل تخلى عنه( غیر مساندة وغیر عادلة /تصور البطل للبیئة  -
  والحاجة لالنتماء  صراع بین الوحدة /المأزم النفساني -
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  ).یشعر بالخوف ألن الكل تخلى عنه وتركه(  التبریر /آلیة الدفاع  -
   الخوف من الوحدة/المخاوف  -
   قاس ومتشدد/األنا األعلى  -
   غیر متكیف/األنا  -
  سلبیة /النهایة  -

  
  :البطاقة الفارغة) 16(البطاقة رقم 

ت نفسي في هذه المناسبة یا ترى هل في هذه الصورة أرى فرح أختي والتي هي أصغر مني بسنة تخیل
ًأسرح كثیرا بأفكاري فهذا حلم كل فتاة أن .... ًسأكون یوما ما مكانها هل لو أنني لست معاقة لكنت أنا

تكون أسرة ویكون لها زوج وأبناء لكن ال تكتمل سعادتها إال عندما تكون قادرة على تلبیة حاجات 
ت ال أستطیع تلبیة حاجاتي بمفردي فكیف لي أن ألبي ورغبات كل فرد في بیتها ولكن أنا إذا كن

  .ًحاجات غیري فشعوري هذا بالعجز هو ما یزید من حزني أحیانا
  . السعادة لكل فتاة تكوین أسرة مستقلة/تأویل القصة  -
   المفحوصة/البطل  -
ال ( ، الحاجة إلى القوة والمساندة ) عندما تكون قادرة (  الحاجة إلى اإلنجاز /الحاجات  -

  )حلم كل فتاة( الحاجة إلى تحقیق الذات ) أستطیع تلبیة حاجاتي بمفردي
  ) شعوري بالعجز یزید من حزني(  مصدر حزن وألم غیر مساندة /تصور البطل للبیئة  -
  . صراع بین الحاجة لإلنجاز وتحقیق الذات وتجنب الفشل والدونیة/المأزم النفساني  -
  ) اقةأنني مع(  الكبت والتبریر /آلیة الدفاع  -
   الخوف من العجز والفشل والخوف من المستقبل /المخاوف  -
   قاس ومتشدد/األنا األعلى  -
   غیر متكیف/األنا  -
   سلبیة/النهایة  -

  
  :)G F 17( البطاقة رقم 

وكان موحش ال یوجد فیه أحد سوى هذا الشخص خارج من بیته ألنه مكتئب ویتكلم مع نفسه ویحاول 
  .  المشاكل الموجودة في بیتهالتخفیف عن نفسه ربما یهرب من

  . شخص وحید في مكان موحش یحاول التخفیف عن نفسه بنفسه/تأویل القصة  -
   الرجل/البطل  -
ال یوجد فیه (  الحاجة إلى المساندة والمشاركة أو الرغبة في أحد یشاركه الحدیث /الحاجات -

  ع نفسه والحاجة إلى تفریغ التوتر باستخدام كلمة یحاول الهرب ، یتكلم م) أحد
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  )ال یوجد فیه أحد(  غیر مساندة /تصور البطل للبیئة  -
  . صراع بین الحاجة للمساندة والشعور بالوحدة/المأزم النفساني  -
   الكبت–) ألنه مكتئب(  التبریر /آلیة الدفاع  -
  .  الخوف من الوحدة والمواجهة/المخاوف  -
   متسامح ومتراخ/األنا األعلى  -
   متكیف/األنا -
  بیة إیجا/النهایة  -

  
  :)G F 18(البطاقة رقم 

أم تحمل بین یدیها ابنتها التي فارقت الحیاة وتحاول أن تصحیها ولكنها ال تستجیب وهي تظهر علیها 
  . عالمات الحزن الشدید بسبب فراق ابنتها إنها حزینة

   أم حزینة على فراق ابنتها/تأویل القصة  -
   األم /البطل  -
  أللم الحاجة إلى تجنب األذى وا/الحاجات  -
   مصدر حزن وألم/تصور البطل للبیئة  -
   صراع بین الحاجة لتجنب األذى والموت/المأزم النفساني  -
   رفض الواقع /آلیة الدفاع  -
  الخوف من الموت والفراق / المخاوف  -
   قاس/األنا األعلى  -
   یحاول التكیف لكن لیس لدیه القدرة على التكیف/األنا  -
   سلبیة/النهایة  -

  
  :)19(البطاقة رقم 

ًوكان مخیف والجو یبدو مرعبا فیه رعد وبرق وكذلك ال یبدو أن فیه أحد حتى الشارع ال یوجد فیه أحد 
  . من شدة الرد وكآبة المكان

 . الجو مخیف وال یوجد أحد في المكان/تأویل القصة  -

  المفحوصة/البطل  -

 )مكان مخیف(  الحاجة إلى األمان والطمأنینة /الحاجات  -

ال یبدو ( وغیر مساندة ) ًالجو مرعبا) ( مكان مخیف(  مصدر خوف  /تصور البطل للبیئة -
 ).أن فیه أحد
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 )ال یوجد فیه أحد(  الخوف من الوحدة /المخاوف  -

  اإلسقاط /آلیة الدفاع  -

  قاس ومشدد/ألنا األعلى ا -

  غیر متكیف/األنا  -

   سلبیة/النهایة  -
  

  :)20(البطاقة رقم 
من بیته یفكر ویمشي في الظالم مكتئب ومحبط یبدو أن الوقت رجل أثقلت علیه الدنیا بالهموم وهرب 

ًمتأخر ال یوجد أحد في الشارع غیره فهو لوحده وانه یحتاج على من یساعده ولكن هل سیجد أحدا وال  ٕ
  حیاة لمن تنادي

  .هموم الدنیا والرغبة في المساعدة للخروج من االكتئاب واإلحباط/ تأویل القصة  -
   الرجل/البطل  -
یحتاج إلى من ( الحاجة إلى المساعدة ) هرب من بیته(  الحاجة إلى الراحة /ت الحاجا -

  )یساعده
  )ال یوجد أحد(وغیر مساندة ) ه الدنیا بالهمومأثقلت علی( مصدر قلق وهم /تصور البطل للبیئة -
  . صراع بین هموم الدنیا والحاجة إلى الراحة/المأزم النفساني  -
   الكبت ، اإلسقاط/آلیة الدفاع  -
هل ( الخوف من المشكالت وعدم القدرة على حلها والخوف من عدم وجود المساند /لمخاوف ا -

  )سیجد أحد
   قاس ومتشدد/األنا األعلى  -
  غیر متكیف/األنا  -

 . غائبة- مفتوحة / النهایة  -

 نالحظ أن المفحوصة T.A.Tمن خالل صیاغة المفحوصة لبعض القصص في بطاقات اختبار 
دم القدرة على تلبیة الحاجات الالزمة لها وذلك بما یشعرها بعدم الطمأنینة ًلدیها شعورا بالضعف وع

واألمان لذلك في التحلیل لبعض البطاقات كان من المالحظ أنها بحاجة للمساندة والطمأنینة واألمان 
ترید أن تطمئن ( تقول ) 5(وذلك بشكل متكرر وما یدل على ذلك كالم المفحوصة في البطاقة رقم 

والبطاقة رقم ) ًمكان مخیف جدا(تقول ) 11(والبطاقة رقم ) من شدة خوفها علیهم(  وكذلك ، )علیه
وكذلك من حاجات المریضة أنها بحاجة إلى المساعدة كما ظهر في ) مكان مخیف(تقول ) 19(

ال یجد من ( تقول ) 15(والبطاقة رقم ) ال أحد حوله ( تقول 13M.F )(صیاغتها في البطاقة رقم 
ومما یؤكد ذلك درجة المفحوصة التي حصلت علیها في مقیاس صورة الجسم للمعاقین ) عه یتكلم م
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حیث تظهر عدم تقبل المفحوصة لصورة جسمها الحالیة وعدم تقبل اإلعاقة وضعف في التوافق 
ٕالنفسي واالجتماعي لصورة الجسم وفي المحتوى الفكري ترفض فكرة اإلعاقة وانها غیر قادرة على 

لك ما یسبب عدم الشعور بالطمأنینة واألمان ویؤكد حاجتها للمساندة واالنتماء كما أن عدم اإلنجاز وذ
  .تقبلها لصورة جسمها یسبب التوتر ما یولد المزاج االكتئابي ومشاعر الحزن لدیها

ًأما مخاوف المفحوصة كما أشارت في صیاغتها فإنها غالبا ما تكون من الفشل والفقدان والوحدة 
وذلك ألنها ال تستطیع التوافق مع اإلعاقة التي تعاني منها ویتضح ذلك في كالم المفحوصة واإلحباط 

) 8GF(والبطاقة رقم ) فقدان كبیر لبعض الحاجات التي كانت عندها( فتقول ) 3GF(في البطاقة رقم 
قم عدم قدرتها على المواجهة والبطاقة ر( تقول ) 6GF( وفي البطاقة رقم ) تعیش وحدها( فتقول 

  ) . ال یوجد به أحد ( تقول ) 19(
وما أوضح ذلك ما تشیر إلیه درجة المفحوصة في مقیاس التوافق النفسي لمتحدي اإلعاقة أنها تعاني 
من ضعف في التوافق الشخصي واالنفعالي وضعف التوافق الصحي والجسمي وكذلك في التوافق 

ا تخاف من اإلقدام على فعل الشيء قبل أن االجتماعي وهذا ما یسبب لدیها الخوف والتوتر ما یجعله
  .ًتبدأ به وتحاول فیه خوفا من الفشل بشكل كبیر

ًوفي البطاقات أیضا كان استخدام المفحوصة آللیة الدفاع الكبت بشكل كثیر جدا وذلك حتى تستطیع  ً
انطوائیة كما ًالتكیف مع الواقع الحالي إال أنها غالبا ما یفشل مما ینتج عنه مشاعر حزینة واكتئاب و

ٕواستخدمت المفحوصة آلیة الدفاع التبریر واإلسقاط حتى وان كانت بشكل أقل من الكبت إال أنها 
ٕاستخدمتها لتبرر عدم قدرتها على االنجاز وانها بحاجة للمساعدة وأنها ال تستطیع أن تكون وحدها 

في قولها ) 5(بطاقة رقم وتسقط هذا على اإلعاقة أنها سبب كل ما یعاني منه ویتضح التبریر في ال
وفي ) لذلك تعیش على الخوف والكآبة( فتقول  ) 11(وذلك من شدة الخوف ، وفي البطاقة رقم (

ألنه (تقول  ) G F 17(وفي البطاقة رقم )  لذلك هو یبكي علیها(تقول ) 13MF( البطاقة رقم 
  .)مكتئب

مساندة وأنها مصدر خوف وقلق ومن ناحیة تصور المفحوصة للبیئة فهي تنظر لها على أنها غیر 
رغم أن المفحوصة حصلت على درجة مرتفعة في مقیاس الرضا عن الحیاة ومع ذلك تصفها بأنها 
ًغیر مساندة وذلك یبرر أیضا استخدامها آللیة الدفاع الكبت والتبریر واإلسقاط حیث أنها تكبت ما 

ما یدعم ذلك نتیجتها في استبیان بداخلها من مشاعر وتحاول وصف نفسها على أنها تشعر بالرضا و
هویة األنا في محور البحث عن معنى للحیاة حیث أشارت النتیجة على أنه لیس لدیها معنى للحیاة 
ًوانها غیر قادرة على االستقاللیة والتفرد واالضطالع بدور اجتماعي ومن المالحظ أیضا أن  ٕ

ك ما یؤكده عدم قدرة المفحوصة على إقامة المفحوصة لدیها شعور بالدونیة وأنها أقل من اآلخرین وذل
ٕعالقة ناضجة مع الجنس اآلخر وضعف توجهها نحو الهدف وانجازه وما یدلل على أن البیئة غیر 

) 14(وفي البطاقة رقم ) ما یمكن أن یعتقده الناس ( قولها ) 2(مساندة في اختبار التات البطاقة رقم 
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وفي البطاقة رقم ) لكل تخلى عنها( تقول ) 15(ة رقم والبطاق) ال یوجد حوله سوى الظالم( تقول 
)7GF ( تقول )ال یوجد فیه أحد.(  

ًأما األنا األعلى غالبا ما كان قاسیا ومتشددا حتى یحاول أن یجعل األنا متكیفا مع الواقع ورغم ذلك  ً ً ً
ن التوافق ما فإنه یفشل في ذلك ویكون في الغالب غیر متكیف مما یجعل النهایة سلبیة ذلك لعجزها ع

بین متطلبات األنا واألنا األعلى والواقع وهذا ما یجعل المفحوصة تظهر علیها عالمات الحزن 
واالكتئاب التي یصاحبها وكذلك یغلب علیها الطابع التشاؤمي كما أوضح ذلك مقیاس التفاؤل 

  . والتشاؤم
ي مقیاس قلق المستقبل من خالل ما سبق تبین أن المفحوصة تعاني من القلق والخوف وما ظهر ف

ًأنها تعاني من قلق بسیط وهذا أیضا ما یؤكد استخدام المفحوصة آللیة الكبت ومحاولتها الظهور 
  .بمظهر القوة والتكیف

غیر قادرة على تفریغ التوتر وهذا ما یجعلها تستخدم  المفحوصة  المقابلة فاتضح أنأما من خالل
نب وتصف نفسها على أنها ال تصلح عر به فإنها تشعر بالذالكبت وفي حالة محاولتها للتفریغ مما تش

لشيء وتقلل من قیمها لذاتها وتشعر بالیأس وبأنها مظلومة وال معنى لحیاتها كما أنها تشعر باإلهمال 
قل من اآلخرین مما من اآلخرین وعدم إعطائها االهتمام الالزم وهذا ما یجعلها تشعر بالدونیة وأنها أ

ً اآلخرین وغالبا ما تفكر بالموت واألفكار االنتحاریة أما أحالمها فهي دائما من یجعلها مستاءة عن ً
األحداث المخیفة وعن االختالل الوظیفي التي سببته اإلعاقة وذلك ما یجعلها سریعة التهیج من أتفه 

 قلقة متوترة أصبحت المفحوصة فهي شخصیةعلى  مما ینعكساألسباب وتغضب بسرعة ألقل األمور 
اجة للمساعدة والمساندة من الجمیع وبحاجة لألمان والطمأنینة رغم إنها تحاول في كثیر من وبح

  .األحیان إنكار هذه الحاجات وكبتها
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  :)4(الحالة رقم 
 : بیانات عامة عن الحالة : ًأوال

  1961-3-4/تاریخ المیالد                 ز.س /االسم 
  وزارة المالیة/العمل-المدرسة          ) أنثى –ذكر / (الجنس 

  --/السنة الدراسیة         --   /وظیفة األب 
  الثالثة/الترتیب المیالدي        --   /وظیفة األم 

  7/عدد أفراد األسرة    شیكل3000  /إجمالي دخل األسرة 
  )3(بنات  بنین ،)    2/ (توزیع األبناء داخل األسرة 

  ك90/الوزن          سم162/ الطول 
  نتیجة مرض  – نتیجة حادث - )عند الوالدة ( یة  والدم2009-1-15 /تاریخ اإلعاقة 

      ال/هل یوجد إعاقات أخرى مصاحبة 
  ال/هل یوجد طفل آخر معاق 

  ال/هل توجد هذه اإلعاقة لدى الوالدین أو أحدهما 
  

  :التاریخ الشخصي
  :بیانات خاصة بالحالة: ثانیا

  هل لدیك مخاوف ؟ وما مصدرها ؟  - 1
  .ةلدي خوف من المستقبل بسبب اإلعاق

  هل لدیك ثقة بنفسك ؟ 
  .نعم، كثیر جدا

 ما هي نظرتك للحیاة ؟  - 2
  أن أعیش كل یوم بیومه - 3
  ما رأیك في ذاتك ؟ و ما مظاهر العجز التي تشعر بها ؟  - 4

  معتزة بذاتي ولكن اشعر ببعض العجز بسبب اإلعاقة ویظهر ذلك مع تقدم السن في المستقبل
  هل یوجد في أفراد أسرتك ذلك العجز ؟  - 5

   ال یقدرال اهللا
  هل تعرضت للعقاب البدني في الطفولة المبكرة ؟ ومن من ؟  - 6

  .ال أذكر ذلك
 هل تحزن على أشیاء حدثت أو أشیاء تتوقع حدوثها ؟  - 7

  .نعم اإلصابة التي حدثت لم أكن أتوقع ذلك
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 : ر عنك من سلوك یمكن وصفه بأنه دما یص - 8
    )(   خجول   )   √(  انسحابي   )√(حزین       )  (عدواني 
  (      ) متفائل    )   ( مرح ونشیط   )√(طبیعي  

  هل مشاعرك المؤثرة یغلب علیها الخوف ومما تخاف ؟  - 9
  .الخوف من تقدم السن وأن ال استطیع أن أخدم نفسي

  ما رأیك في المرض الجسدي وما شعورك نحوه ؟  - 10  
  هو من اهللا واهللا یعین كل واحد علیه

    هل تحب االختالط بالناس ؟-11
  نعم ولكن لیس دائما

  هل لدیك مشاعر بالذنب ؟ وبماذا ترتبط تلك المشاعر ؟  -12
  .ال لیس لدي مشاعر بالذنب ألن هذا الشيء لیس بإرادتي

  هل تشعر بفارق بینك وبین اآلخرین ؟ وما هو ؟ ولماذا؟  -13
 .بالطبع  أشعر بالعجز ألني معاقة

 ؟ من المسئول عن مشاعرك ؟ سواء السارة أو غیر السارة  -14
  .ما یمر به حالي وظروفي المختلفة في الحیاة

  هل هناك ظروف وتغیرات طرأت على أسرتك وحیاتك ؟  -15
  .بالتأكید نعم فأنا أصبحت في وضع مختلف

هل أحد أفراد أسرتك  لدیه بعض االضطرابات أو یعالج لدى طبیب نفسي أو ینتابه بعض  -16
  ا نوع االضطرابات ؟ فمن هو ؟ وما درجة قرابته بك ؟ وم. النوبات العصبیة 

  ال یوجد اهللا یعافیهم
  هل تنام بسهولة أم لدیك مشاكل في بدایة النوم أو مدته ؟  -17

  أحیانا أنام بسهولة وأحیانا ال أستطیع النوم سواء من األلم أو من التفكیر
 هل تعاني من الكوابیس ؟ وما نوع الكوابیس المتكررة ؟  -18

  .لصواریخنعم أحیانا الحرب والیهود والدبابات وا
 هل لك أصدقاء ؟ وما عددهم وهل أكبر منك سنا أم أصغر ؟  -19

  .نعم كثیرون ومعظمهم من سني
  ستطیع التعبیر عما یفرحك وما یحزنك بسهولة ؟ هل ت -20

  .ال ال ال أستطیع
 ما رأیك في تكوینك البدني ومظهرك ؟  -21

  .الحمد هللا كویس ماشي الحال 
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  ما رأیك فیما لدیك من إعاقة أو عجز ؟  -22
  . غیري منحمد هللا رضا أحسنال

  هل تشعر أنك أقل من زمالئك ؟  -23
  .ال ال ال

  هل أنت حساس تجاه موضوعات معینة ؟ فما هي ولماذا ؟  -24
  . أحتفظ بها لنفسي- كثیر-نعم

  هل لدیك شهیة للطعام ؟ -25
  .نعم لكن لیس دائما

  عند مواجهة المواقف واألزمات الصعبة تفقد الرغبة في الطعام ؟  -26
  .أحیانا

  وع العقاب الذي ینزله والدك أو والدتك بك عند الخطأ ؟ ما ن -27
  . سنة تقریبا25اهللا یرحمهم ماتوا من 

   أسرتك هدایا في المناسبات ؟ دهل یشتري أحد أفرا -28
  نعم

  ما هي الهدایا التي تفضلها ؟  -29
  .أي حاجة كویسة ولو رمزیة

  هل أنت مطیع ومحبوب من كل أفراد األسرة ؟  -30
  نعم 

  ساسیة في أسرتك ؟ ما هي مشكلتك األ -31
  أنهم ال یسمعون النصیحة بسهولة

  ما هي هوایتك المفضلة ؟  -32
  .ترتیب المالبس في الخزانات

   مصروف شخصي وهل لك الحریة في التصرف فیه ؟  والدكهل یخصص لك -33
  نعم

  هل لك أصدقاء ؟ في المنزل أم في المدرسة،في الجامعة ،في العمل ؟ وما عددهم ؟  -34
     نعم ،كثیر 

   ؟ سكن خارجيتفضل البقاء مع األسرة أو اإلقامة داخل ماذا  -35
  .أفضل البقاء مع األسرة

 ما هي البرامج التلیفزیونیة  المفضلة لك ؟  -36
  .األفالم األجنبیة، األخبار، بعض البرامج
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 هل تخرج بقصد الترفیه والفسحة مع أسرتك ؟ -37
  .نعم ولكن نادرا

 ما هي لعبتك المفضلة ؟  -38
  ).الشدة(األلعاب الورقیة

  ك الدافع لتحسینه ؟ دیما هو مستواك الدراسي الحالي ؟ وهل ل -39
  .جامعیة، ال أستطیع

  ًهل أصبت بأحد األمراض سابقا ؟ وما هي وكم مرة ؟  -40
  دائما أنفلونزا صیف وشتاء

هل تعرضت ألحد الحوادث أو المفاجآت التي أثرت على حیاتك ؟ وما سنك عند حدوثها ؟  -41
  وما ترتب علیها ؟ 

   عام أدى إلى بتر رجلي47 في الحرب وأنا عمري نعم صاروخ
 ما رأیك في تكوینك  البدني ؟ -42

 الحمد هللا
 ؟ما هي األحالم المتكررة في نومك  -43

  ال أتذكر سوى الحلم بالحرب والقصف
  ًما األمنیة التي تتمنى تحقیقها مستقبال ؟  -44

  .أفرح بكل أوالدي إن شاء اهللا وأنا عایشه
 فمع من تقیم ؟ ولماذا ؟ إذا كنت ال تقیم مع األسرة  -45
 ما أسباب عدم إقامتك مع أسرتك؟ -46

.......................... 
 أقیم مع األسرة

  هل أحد األبوین أو كالهما مسافر للخارج ؟ ولماذا ؟  -47
  ال

  هل تحب مدرسیك بالمدرسة ؟ ولماذا ؟  -48
      نعم

  في أي سن توقفت عن تبلیل فراشك ؟  -49
      سنة ونصف

  وب في النطق والكالم ؟ هل تشعر أن لدیك عی -50
  .ال الحمد هللا
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 ما رأیك في اتجاه اآلخرین نحو إعاقتك ؟  -51
  .متقبلة نوعا ما

  
  :التاریخ األسري

  : ) األب–األم ( ت خاصة بالوالدین بیانا :ًالثثا
  : بیانات خاصة باألم 

  )  مستواها التعلیمي وعملها – العمر الزمني لها –غیر متعلمة ( علمة تم - 1
  . مستواها التعلیمي ثانوي،سنة عند وفاتها58، متعلمة

  شرف على تربیتك ؟ یإذا كانت متوفیة ما عمرها عند الوفاة ؟ وما عمرك وقت وفاتها ؟ ومن  - 2
   سنة25 عام توفت وأنا عمري 58

  )  طبیعي – حادث –مرض ( ما سبب الوفاة  - 3
  ر المرغوبة ؟ ما أهم الصفات الشخصیة الغالبة علیها والعادات السلوكیة المرغوبة وغی - 4

اآلخرین وتستطیع التعامل في المواقف الحیاتیة  على اآلراءمثل  فرض الشخصیة القویة جدا 
  المختلفة

  هل هي موجودة في المنزل أم مطلقة ؟ وما السبب ؟  - 5
  .متوفاة بسبب المرض

  ما نوع شخصیتها والسمات الرئیسیة التي تظهر في التعامل ؟  - 6
   في اآلخرینالقدرة على التأثیرفي األمور الصعبة ولدیها الشدة والصرامة وعدم التهاون 

  إذا كانت مریضة ، ما نوعیة المرض وما هي حالتها الصحیة اآلن ؟  - 7
   مریضة بالسرطان

  هل ذهبت للطبیب النفسي قبل ذلك وما رأیه إن وجد شكوى من اضطراب نفسي؟  - 8
  ال

  ؟ ) األب( ًهل تتشاجر كثیرا مع الزوج  - 9
  .نعم ،كثیر جدا

   درجة قرابتها بالزوج ؟ ما -10
  .ال توجد قرابة



 
154

  :أسئلة تجیب علیها األم 
 ما عمرك الزمني عند الحمل في هذا االبن أو البنت ؟  -1
  ًقدمي وصف مبسط ألوجه القصور أو العجز لدى االبن أو البنك وأكثرها وضوحا لك ؟  -2
   أم والدیة ؟ –ما العمر الزمني للطفل وقت حدوث اإلصابة أو اإلعاقة  -3
   بنفس اإلعاقة أم ال ؟ ینل لدیك أوالد أخره -4
 أو خوفهم من اآلخرین –ما درجة تواصل وتجاوب االبن أو االبنة مع المحیطین به  -5

  واالنسحاب ؟ 
   ومستوى نموه العام ونشاطه ؟ –ى بدأ أول كلمة تم -6
  )  مختلطة – صناعیة –طبیعیة ( نوع الرضاعة  -7
  أو االبنة من وجهة نظرك ؟ ما هي أسباب العجز أو اإلعاقة لدى االبن  -8
  هل تتحسن الحالة أو یسوء مآلها مع التقدم في السن ؟ -9

  ؟ )  غیر محددة – سلبیة –إیجابیة ( ما اتجاهك نحو إعاقة ولدك أو ابنتك  - 10
  هل تفضلیه على بقیة األبناء ؟ أم تفضیل اآلخرین علیه  ؟  - 11
  هل دخل الحضانة الخاصة به ؟  - 12
   ؟ حكومیة أم مدرسة خاصةة ما رأیك في وجوده في مدرس - 13
   وما عدد مرات الرسوب إن  وجد ؟ –ما مستواه التعلیمي  - 14

  
  : بیانات خاصة باألب

 ) المستوى التعلیمي– العمر الزمني – غیر متعلم –متعلم ( - 1
 64 وعمره ،متعلم دبلوم معلمین

   وما نوع العمل ؟ – ال یعمل – یعمل  - 2
  .كان یعمل مدرسا

  ؟ )  طبیعي – حادث –مرض ( الوفاة إذا كان متوفى فما سبب  - 3
  كم عمر االبن أو االبنة وقت الوفاة وعمر األب ؟  - 4

  . سنة64 سنة وعمر أبي32كان عمري أنا 
ما أهم ما یتمیز به من صفات شخصیة وما هي العادات السلوكیة المتكررة المرغوبة وغیر  - 5

 المرغوبة ؟ 
  التعامل الجید مع القریب والبعید التحلي بالهدوء

  ا أسلوب المعاملة وهل یفضل أحد األخوة أو األخوات ؟ ولماذا ؟ م - 6
  . كان اهللا یرحمه یدلل البنات كثیر  لكن ما یفضل أحد على اآلخر
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  هل یعاني من اضطراب نفسي أو عقلي أو سریع النرفزة ؟  - 7
  .ال بالعكس هادئ جدا

  ؟ هل یتناول مشروب من نوع معین ؟ وهل ذهب إلى الطبیب النفسي قبل ذلك  - 8
  .ال الحمد هللا

  هل یفي بحاجات األسرة من مأكل وملبس وخالفه ؟  - 9
  كان یوفر كل حاجاتنا وزیادة

 هل یعاني من أمراض عضویة ؟ وما حالته اآلن ؟ -10
  .ال لم یمرض أي مرض مزمن وهو اآلن متوفي

 ًهل األب متواجد بالمنزل أو یقیم بعیدا عن األسرة ؟  -11
  متوفي

   مسافر لدولة ما ؟  هو المنزل ؟ وهلما مدة انقطاعه عن التواجد في -12
  هل یعاني األب من أحد االضطرابات اللغویة أو العقلیة أو اإلعاقات؟  -13
 هل األب متزوج بأخرى ؟ وما السبب ؟  -14

  ال 
  

  ) باألخوة واألخوات (بیانات خاصة : ًثالثا
 ؟)  ذكور –إناث ( ما عددهم ؟ وما نوع الجنس  -15
  .  أوالد2 بنات و5 ،7

  األخوة أو األخوات ؟ ولماذا ؟ من تفضل من  -16
  .كلهم ربنا یجمعني فیهم كلهم بالخارج

  ما ترتیبك المیالدي بینهم ؟  -17
  الثالثة

  ؟ )  یسخروا منك – یقدروك –قاسیة ( ما نوعیة تعاملهم معك  -18
  .یقدروني جدا خاصة بعد اإلصابة

   وهل ذهب للطبیب قبل ذلك ؟ –هل یعاني أحدهم نفس معاناتك  -19
  .يهم یاربال اهللا یعافی

  ما عالقتك بهم وشعورك نحوهم ؟  -20
  . عالقتي بهم ممتازة وأشعر بانتماء شدید وأتمنى أشوفهم

  هل تشعر بالنقص عنهم ؟ ولماذا ؟  -21
  ال 
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  ما رأیك في اتجاهاتهم نحوك ؟  -22
  .یحبوني كثیر وعلى تواصل دائم من خالل وسائل االتصال المختلفة

  ألم ؟ ولماذا ؟ هل یوجد تفضیل بینكم من جانب األب  أو ا -23
  اهللا یرحمهم الوالد والوالدة

  هل تمارس أنشطة ریاضیة مثلهم ؟ وما هي ریاضتك المفضلة ؟  -24
  .لیس لدي القدرة على ممارسة الریاضة بسبب اإلصابة

  ًهل تحب صحبتهم معك دائما ؟ ومع من منهم أفضل ؟  -25
  .اهللا كریم یجمعنا على خیر فأنا أحبهم كثیرا
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  ):4( رقمملخص الحالة 
 أبناء مستواها التعلیمي جامعي ومستواها 5ًعاما متزوجة ولدیها ) 50(هي أنثى تبلغ من العمر 

االقتصادي جید كانت تعمل موظفة واآلن متقاعدة ترتیبها في أسرتها الثالثة ، أصیبت بتاریخ 
 عن بتر الطرف السفلي األیمن وبعد م خالل الحرب على غزة وكانت إصابتها عبارة15/1/2009

تعرضها لإلصابة لم تتلق الدعم الفوري وذلك لصعوبة الوصول إلى مكان الحدث وهو في بیتها ألن 
القصف كان ما زال متواصل وبعد فترة من الوقت خضعت لتلقي العالج وكذلك لم تتاح لها الفرصة 

في تركیبه وذلك ما جعلها غیر في تركیب طرف صناعي بشكل مالئم حیث كانت هناك صعوبة 
مستقبلة للوضع الجدید حیث إنها كانت على أمل أن تستطیع مواصلة حیاتها بشكل طبیعي وكانت 
ًبحاجة لذلك ألنها رافضة التأقلم مع اإلعاقة وهذا نابعا من شعورها كأم وزوجة وهذا یمنعها من القیام 

 مما ولد اجعلها غیر قادرة على مواصلة عملهًبدورها على أكمل وجه وكذلك كانت اإلصابة سببا في 
  .ًلدیها شعورا أنها أقل من اآلخرین

ًفي مقیاس صورة الجسم للمعاقین بدنیا وجسدیا حصلت الم درجة تشیر إلى أنها غیر فحوصة على ً
ٕمتقبلة مطلقا لصورة جسمها حتى وان عبرت عن ذلك بطریقة غامضة فهذا ما یسبب لها ضغوطات  ً

الوحدة وكذلك ترفض فكرة العجز التي كانت بسبب اإلعاقة فهي تمر بساعات سرحان نفسیة وشعور ب
ًوعزلة وعدم الرغبة في التكلم والمشاركة مع أحد وذلك ما یثبته حصولها على درجة منخفضة جدا على 
محور المحتوى الفكري وبالرغم من حاجتها للمساعدة تفضل أن تقوم بأعمالها وحدها حتى أنها في 

  .األحیان ما تفشل في بعض األحیان ومع ذلك ترفض المساعدةأغلب 
 یغلب علیها الطابع هاوفي مقیاس التفاؤل والتشاؤم حصلت المفحوصة على درجة تدل على أن

 حیث أن المریضة كانت تعمل من الوضع الذي تعیشه بعد اإلعاقةالتشاؤمي أكثر من التفاؤلي وذلك 
میع في البیت وكانت دائمة الحركة والنشاط وبعد إصابتها أصبحت وهي التي تقدم الرعایة والخدمة للج

إنجاز مطالبها بنفسها دون مساعدة أحد وعندما علمت بعدم رجوعها للعمل رغم أنها مقعدة وال تستطیع 
كانت رغبتها في السابق حسب ماذكرت أثناء المقابلة إال أنها غلب علیها الطابع التشاؤمي من الوضع 

   .رضته علیها اإلصابة الجدید التي ف
أن المفحوصة لدیها قلق مستقبل مرتفع  إلى شیرتدرجة  على تم الحصول المستقبل لقوفي مقیاس ق

وذلك ما یثبت خوفها من العجز واإلعاقة مع كبر السن في المستقبل أنها تصبح لیس لدیها القدرة على 
ها وعدم وجود من یساعدها في كبرها  وأنها غیر قادرة على تلبیة أقل احتیاجاتخدمة نفسها بنفسها

والحزن التي  وهذا ما یبرر حالة التوتر وأظهرت المفحوصة ذلك خالل المقابلة بشكل كبیر وواضح
 وتسیطر على حیاتها بل وكانت تشعر أنها مصدر الضغط لمن حولها لذلك تعاني منها المفحوصة

ا دون طلب المساعدة من أحد رغم كانت تكبت بداخلها وتحاول أن تتحرك وتعمل ما ترید بنفسه
  .حاجتها لمن یساعدها لعدم قدرتها في الغالب على إنجاز ما ترید
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درجة تدل على عدم تقبل المفحوصة  على مقیاس التوافق النفسي لمتحدي اإلعاقة حصلت وفي 
ة ما لوضعها الحالي من عجز وعدم القدرة على القیام بأعمالها وكذلك شعورها بالعجز نتیجة اإلعاق

یسبب لها االنطوائیة وعدم الرغبة في المشاركة االجتماعیة وهذا یمثل عدم توافق من الناحیة الصحیة 
قدم لها الدعم ه ی مرتفع من الناحیة األسریة أي أنالجسمیة ومن الناحیة االجتماعیة لكن یظهر توافق

 هذا ما یسبب لها الحالة ٕمن أفراد األسرة إال من خالل رفضها للمساعدة وانكارها لما تعاني منه
  .االكتئابیة التي تعاني منها في معظم الوقت نتیجة عجزها وعدم القدرة على اإلنجاز 

درجات تبین أن لدیها رضا تجاه األسرة وكذلك لى وفي مقیاس الرضا عن الحیاة حصلت المفحوصة ع
 فیه وأن لدیها الرغبة تشعر بالرضا تجاه األصدقاء لكنها غیر راضیة عن الوضع الحالي الذي تعیش

في العمل ولكنها ال تستطیع وكذلك تشیر الدرجات أنها بحاجة للمساعدة والمساندة من المحیطین بها 
  . ولكنها تكتب هذه الحاجة وال تظهرها

تشیر إلى أن المفحوصة لدیها رضا زواجي بصورة على درجة  اجي حصلتوفي مقیاس الرضا الزو
تجابة المفحوصة على عبارات االستبیان تبین أنها تستخدم اإلنكار جیدة ولكن من خالل تحلیل اس

ًكآلیة دفاعیة لمحاولة السیطرة على ما في داخلها وتحاول كبت مشاعرها وهذا كان واضحا في 
  .االستجابات التي أعطتها المفحوصة لبعض عبارات المقیاس المتشابهة

ها المفحوصة أنه لیس لدیها مشكلة أو أزمة في تشیر الدرجة التي حصلت علی األنا وفي استبیان هویة
تحدید هویة األنا ولكن بعض استجابات المفحوصة على بعض العبارات توضح أنها تعاني من عدم 
القدرة على التوجه نحو الهدف أو اإلنجاز وكذلك خیبة األمل واضحة لدیها والخوف من الخوض أو 

ًوفا من الفشل ولیس لدیها المقدرة على االضطالع المبادرة في أي مهمة تتطلب منها جهد وكذلك خ
بدور اجتماعي حیث أنها تفضل عدم المشاركة مع اآلخرین المحیطین بها وتفضل عمل ما ترید وحده 

  .رغم أنها بحاجة إلى المساعدة وحتى نظرتها للحیاة سلبیة
لسلوك العام ،والتفكیر ومن خالل الفحص العقلي للحالة تبین أن المفحوصة لدیها اهتمام بالمظهر وا

والوعي واإلدراك جید ،الذكاء طبیعي ،واعیة ،مدركة ،مستبصرة ویوجد لدیها حصیلة جیدة من 
 المعلومات والذاكرة جیدة ،بینما اتضح أن لدیها تشتت في االنتباه ةالتركیز بطیئة الحركة والكالم،

  .المزاج مكتئب وحزین وقلق
 AxisI : ال یوجد: اضطرابات طبیة 

 AxisI : ال یوجد: اضطرابات شخصیة 

 AxisI : لدیها بتر في الساق الیمنى: الحالة الصحیة العامة 

 AxisIV : مشاكل نفسیة أو اجتماعیة أو بیئیة  
  یوجد لدیها مشاكل مع األسرة .1
  یوجد لدیها مشاكل في البیئة المحیطة .2
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  لیس لدیها مشاكل خاصة بالتعلیم .3
  )غناء عن خدماتهااالست( توجد لدیها مشكلة خاصة بالعمل  .4
  .لدیها مشكلة في عدم تقدیم الخدمة والرعایة الصحیة الخاصة بالمعاقین  .5
  ال یوجد لدیها مشاكل قانونیة أو قضائیة  .6
    شخصیة كالنسیان والسرحان الكثیر یوجد لدیها مشاكل .7

 AxisV: )61 -70(Gaf  األداء االجتماعي في بعض الصعوبة خفیفة أو بعض األعراض 
ذات  الشخصیة العالقات لدیه بعض، بشكل جید یعمل بشكل عام، ولكن  المدرسةأو، والمهني

  .مغزى
  

 :T.A.Tاستخدام المفحوصة على اختبار : ثانیا

  :)1(البطاقة رقم 
یعزفه في عید میالد صدیقه فهو یحب هذه سهذا ولد موهوب یعزف على الكمان وهو اآلن یفكر فیما 

  .ي المستقبل ذو شأن عظیم في عالم الموسیقىاآللة ویعشقها رغم صغر سنه وسیكون ف
  . ولد موهوب یحب الموسیقى ویحلم أن یكون ذو شأن عظیم في المستقبل/تأویل القصة  -
   الولد/البطل -
) أن عظیم سیكون ذو ش(  الحاجة إلى اإلنجاز وتحقیق الذات وتجنب الفشل /الحاجات -

  ).یحب اآللة ویعشقها( والحاجة إلى االستشعار
   مساندة وداعمة/طل للبیئة تصور الب -
  .  صراع بین الرغبة في تحقیق الذات واإلنجاز والخوف من الفشل/المأزم النفساني -
   الخوف من الفشل /المخاوف  -
  )ولد یعزف على الكمان(كبت جزئي  /آلیة الدفاع  -
   عادل/األنا األعلى -
   متكیف/األنا  -
    إیجابیة/النهایة  -
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  :)2(البطاقة رقم 
ت مفرقة على العباد فهناك امرأة على الیمین تفكر وتفكر وتكاد تكون مهمومة مما هو هموم ومسئولیا

  . على عاتقها من مسئولیات ورجل یعمل في حقله وطالبة مجتهدة تذهب إلى مدرستها طالبة للعلم
   مسئولیات مفرقة/تأویل القصة  -
   المرأة/البطل  -
امرأة تكاد أن تكون ( ة وتحقیق الذات  الحاجة إلى تفریغ التوتر والمساندة والقو/الحاجات -

  ).مهمومة
  )ما هو على عاتقها من مسئولیات(  غیر مساندة /تصور البطل للبیئة  -
  .ٕ صراع بین القوة والضعف وصراع بین الحاجة للمساندة وانكار ذلك/المأزم النفساني  -
  ).هموم ومسئولیات مفرقة( الخوف من الفشل واإلحباط /المخاوف  -
   الكبت واإلنكار/آلیة الدفاع  -
   قاس/األنا األعلى  -
   غیر متكیف/األنا  -
  . غائبة/النهایة  -

  
  :)3GF(البطاقة رقم 

  . هذه السیدة تعاني من الصداع ربما من اإلجهاد وربما تعاني من بعض المشاكل في حیاتها
  . سیدة مجهدة تعاني من صداع/تأویل القصة  -
   السیدة /البطل  -
  )تعاني من مشاكل في حیاتها( دة واإلنجاز وتجنب الفشل  الحاجة إلى المسان/الحاجات  -
  )تعاني من اإلجهاد(  محبطة وغیر داعمة /تصور البطل للبیئة  -
  . صراع بین الحاجة لإلنجاز والمساندة وعدم القدرة والفشل/المأزم النفساني  -
  . الخوف من الفشل/المخاوف  -
  )ربما(  الكبت والتبریر تكررا كلمة /آلیة الدفاع  -
    قاس/ألنا األعلى ا -
   غیر قادر على التكیف/األنا  -
   سلبیة/النهایة  -
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  :)4(البطاقة رقم 
هذان زوجان وقع بینهما خالف مما أثار غضب الزوج بشدة وهي تحاول أن تمسك به وتصالحه إال 

  .أنه یشعر بغضب شدید وال یرید أن ینظر إلیها أو یتكلم معها وهذا یشعرها باأللم
   خالف بین زوجین/تأویل القصة  -
   الزوجة/البطل  -
   الحاجة إلى المساندة والقوة والحاجة إلى االستقاللیة /الحاجات -
  )ال یرید أن ینظر إلیها(  غیر مساندة /تصور البطل للبیئة  -
  )یشعر بغضب شدید(  صراع بین القوة والضعف والمساندة والفقدان /المأزم النفساني  -
  )عرها باأللمیش( الخوف من الفقدان  /المخاوف  -
   تكوین العكسي– التبریر والكبت /آلیة الدفاع  -
   قاس/األنا األعلى  -
   متردد وغیر متكامل /األنا  -
  . سلبیة/النهایة  -

  
  :)5(البطاقة رقم 

هذه المرأة التي فتحت باب الغرفة ربما ألن أحد ما في الغرفة ینادي علیها ویرید منها أن تساعده إنه 
  . وتنظر إلیه وهي مذهولة ولم تستطیع مساعدتهفي احتیاجها ولكنها تقف 

  )طلب المساعدة(  أحد یرید المساعدة /تأویل القصة  -
   المرأة/البطل  -
والحاجة إلى المساعدة الحاجة ) لم تستطیع مساعدته (  الحاجة إلى القوة واإلنجاز /الحاجات  -

  )إنه في احتیاجها( إلى اعتبار الذات 
  . ولم تستطع) إنه في احتیاجها ( دة  غیر مسان/تصور البطل للبیئة  -
  . صراع بین الرغبة في اإلنجاز والخوف من الفشل/المأزم النفساني  -
  ).في احتیاجها لكن مذهولة( الخوف من العجز والفشل /المخاوف  -
  الكبت/ آلیة الدفاع -
   قاس ومتشدد/األنا األعلى  -
  . غیر قادر على التكیف/األنا  -
   سلبیة/النهایة  -
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  :)G F 6(قم البطاقة ر
ٕهذه امرأة عاملة في وظیفتها ومدیرها یحاول أن یستغل ضعفها واجبارها على فعل شيء هي ال تقبله 
ربما یكون خارج عن القانون وهي تنظر إلیه وتبدو علیها عالمات الخوف واإلنكار ومع ذلك هي ال 

ده   .تستطیع مقاومته وصُّ
   محاولة استغالل رجل لضعف امرأة /تأویل القصة  -
   المرأة العاملة/البطل  -
إجبارها على فعل (الحاجة إلى االستقالل ) ال یستطیع مقاومته(  الحاجة إلى القوة /الحاجات  -

  .، الحاجة إلى تجنب الدونیة) شيء
  )یحاول أن یستغل ضعفها(  غیر مساندة ، مادیة ، سلطویة /تصور البطل للبیئة  -
استغالل (قالل وعدم القدرة على المقاومة  صراع بین الرغبة في االست/المأزم النفساني  -

  ) ضعفها
   اإلنكار والكبت/آلیة الدفاع  -
  ).تبدو علیها عالمات الخوف(  الخوف من السلطة ، ومخالفة القانون /المخاوف  -
   قاس /األنا األعلى  -
   متردد وغیر متكامل /األنا  -
   سلبیة/النهایة  -

  
  :)G F 7(البطاقة رقم 

ًأثار غضب أمها منها وذلك خوفا على مستقبلها قررت أن تعاقبها ولكنها ًا ئت شیدهذه طفلة جمیلة فق
لم تستطیع ولذلك هي تشرح لها ما أثار غضبها وتحاول أن تفهمها أال تعید الكرة ولكن الطفلة تشعر 

  . بالحزن ولیس لدیها الرغبة أن تستمع إلیها
  .االستماع لها أم خائفة على ابنتها وعدم رغبة االبنة في /تأویل القصة  -
   األم /البطل  -
ة على قلقالطفلة تشعر بالحزن أي هي (  الحاجة إلى الطمأنینة واألمان والمساندة /الحاجات  -

  . مستقبل ابنتها وتشعر أن البیئة غیر مساندة لذلك هي بحاجة إلى الطمأنینة واألمان
  . لرغبة أن تستمع إلیهالیس لدیها ا) ًخوفا على مستقبلها (  غیر مساندة /تصور البطل للبیئة -
  .  صراع بین الحاجة لألمان والطمأنینة والشعور بالخوف/المأزم النفساني  -
  .. )ذلك خوفا(  العقلنة ، التبریر /آلیة الدفاع  -
  . )تعاقبها لكنها لم تستطعقررت أن (  الخوف من المستقبل ، والخوف من الفقدان /المخاوف  -
   عادل وحكیم/األنا األعلى  -



 
163

  . طموحة ومتصلبة/األنا  -
   مفتوحة- مترددة /النهایة  -

  
  :)G F 8(البطاقة رقم 

هذه امرأة تفكر في مسألة أو موضوع وهي في حیرة من أمرها ویأخذ التفكیر الكثیر من وقتها وهي 
  .تجلس وال تشعر بما یدور من حولها وال تجد من یساعدها لذلك تشعر بالحزن والوحدة

   وال تجد من یساعدها امرأة في حیرة/تأویل القصة  -
   المرأة/البطل  -
  )تفكر في موضوع(  الحاجة إلى اإلنجاز /الحاجات  -

  )ال تجد من یساعدها ( الحاجة إلى المساعدة 
  )تشعر بالوحدة( الحاجة إلى المساندة 

  )ال تجد من یساعدها) ( ال تشعر بالحزن والوحدة(  غیر مساندة /تصور البطل للبیئة -
یأخذ التفكیر ( اع بین الرغبة في اإلنجاز والخوف من الوحدة والفشل  صر/المأزم النفساني  -

  )الكثیر من وقتها
  )ال تشعر بما یدور حولها(  الكبت /آلیة الدفاع  -
   الخوف من الفشل والوحدة/المخاوف  -
   قاس /األنا األعلى  -
   غیر متكامل/األنا  -
   سلبیة/النهایة  -

  
  :)G F 9(البطاقة رقم 

خرى تنظر فقط من بعید واألولى تجري إلسعاف شخص ما قد أصابه مكروه وهو امرأة تجري بسرعة وأ
  .عاجز عن النهوض أو حتى الصراخ لطلب المساعدة

   شخص یصرخ أصیب بمكروه/تأویل القصة  -
   الشخص المصاب /البطل  -
  )صراخ لطلب المساعدة(  الحاجة إلى المساعدة /الحاجات -

  )إصابة مكروه( الحاجة على تجنب األذى 
  )عاجز عن النهوض( الحاجة على تجنب الدونیة 

  )تجري اإلسعاف الشخص(  مساندة /تصور البطل للبیئة  -
   صراع بین الحاجة للمساعدة وتجنب األذى والدونیة/المأزم النفساني  -
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   الكبت ، رفض الواقع/آلیة الدفاع  -
  )عاجز عن النهوض(  الخوف من العجز والفشل /المخاوف  -
   قاس/األنا األعلى -
   غیر قادر على التكیف/األنا  -
  . توافقیة– تسویة /النهایة  -

  
  :)10(البطاقة رقم 

هؤالء أصدقاء  أو أقارب أحدهم یمر في محنة ویشعر بالخوف والضغط الشدید ویشكو همه لصدیقه 
ولذلك یأخذه في حضنه یخفف عنه وهو یتمسك به ألنه ذلك ما كان تحتاج إلیه أن یفهمه أحد ویشعر 

  .عنهبه ویخفف 
  . أحد األصدقاء یمر بمحنة وصدیقه یشاركه همه/تأویل القصة  -
   الصدیق المهموم/البطل  -
  )یشكو همه لصدیقه(  الحاجة إلى المساندة /الحاجات -

  )یأخذه في حضنه( الحاجة إلى الطمأنینة 
  )یفهمه أحد یخفف عنه ویشعر به( الحاجة إلى تفریغ التوتر  -
  مة مساندة وداع/تصور البطل للبیئة  -
  .  صراع بین الحاجة للمساندة والطمأنینة وتفریغ التوتر والخوف من الضعف/المأزم النفساني  -
  )لذلك یأخذه في حضنه(  عقلنه ، تبریر /آلیة الدفاع  -
  . الخوف من الضعف والضغط الشدید/المخاوف  -
   قاس/األنا األعلى  -
  .جاوز المشكلةأي لم یت) یصعب علیه حل المشكلة(  غیر متكامل ومتردد /األنا  -
   إیجابیة/النهایة  -

  
  :)11(البطاقة رقم 

ماء یتدفق من بین الصخور ولكن المنظر مخیف ویبعث بعدم الطمأنینة والوحدة رغم وجود الماء إال 
  . أنه ال توجد حیاة في هذا المكان

  .  منظر مخیف رغم وجود الماء/تأویل القصة  -
   المفحوصة /البطل  -
  )منظر مخیف( مأنینة  الحاجة إلى الط/الحاجات  -

  ). رغم وجود الماء ال توجد حیاة(    الحاجة إلى تحقیق الذات 
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  . صراع بین الرغبة في الطمأنینة والبعد عن الخوف/المأزم النفساني  -
  )منظر مخیف(  الكبت واإلسقاط /آلیة الدفاع  -
  )عدم الطمأنینة والوحدة(  الخوف من الوحدة /المخاوف  -
  متشدد قاس و/األنا األعلى  -
   غیر متكیف/األنا  -
   سلبیة/النهایة  -

  
  :)G F 12( البطاقة رقم 

یبدو أن هناك مشكلة وهذه امرأة عجوز تقف وراء ابنها تملي علیه بالنصائح والتوجیهات وهو یستمع 
  .إلیها وهو في حیرة من أمره هل یستمع إلیها أم ینفذ ما یدور في نفسه وفي ذهنه

  .قدم البنها بالنصائح والتوجیهات امرأة عجوز تت/تأویل القصة  -
  الشاب/ المرأة العجوز / البطل  -
  )هناك مشكلة(   الحاجة إلى الطمأنینة /الحاجات  -

  )یستمع إلیها(      الحاجة إلى تجنب اللوم 
  )یستمع إلیها أم ینفذ ما یدور في نفسه(      الحاجة إلى االستقاللیة 

  )تملي علیه بالتوصیات) (  وراء ابنهاتقف(  مساندة وداعمة /تصور البطل للبیئة  -
(  صراع بین الحاجة للطمأنینة وتجنب لوم اآلخرین واالستقاللیة والفقدان /المأزم النفساني  -

  )في حیرة من أمره
  )أن هناك مشكلة(  التبریر /آلیة الدفاع  -
   الخوف من الفقدان/المخاوف  -
  قاس ومتشدد /  عادل وحكیم /األنا األعلى  -
 )الشاب. ( یف یحاول التكیف لكنه یصعب علیه حل اإلشكالیة  متك/األنا  -

  . مفتوحة/النهایة  -
  

  :)M F 13(البطاقة رقم 
هذه زوجة أعیاها المرض وفقدت حیاتها وزوجها یتفقدها وجدها قد فارقت الحیاة إنه یبكي ویشعر 

  . بالندم ألنه تفقدها بعد فوات األوان
  . زوجة أعیاها المرض/تأویل القصة  -
   الزوج/طل الب -
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الحاجة إلى االنتماء والحاجة إلى تجنب  )أعیاها المرض(  الحاجة إلى المساندة /الحاجات  -
  )یشعر بالندم( اللوم 

   غیر مساندة/تصور البطل للبیئة  -
  . صراع بین الحاجة للمساندة والشعور بالوحدة والخوف/المأزم النفساني  -
  ) بعد فوات األوانیبكي ألنه تفقدها(  كبت وتبریر /آلیة الدفاع  -
   الخوف من الوحدة والموت/المخاوف  -
   قاس وشدید/األنا األعلى  -
   غیر متكیف/األنا  -
   سلبیة/النهایة  -

  
  :)14(البطاقة رقم 

هذا الرجل یقف في شباك منزله یشاهد الشوارع والمنازل وهي مظلمة یبحث عن من یؤنس وحدته 
  . الدامس حیث یعبر عما بداخله دون خوف أو حرجوشعره بأنه لیس وحید ربما یرى متعه في الظالم 

  .رجل یعیش في ظالم دامس / تأویل القصة -
  الرجل / البطل -
  ) یشعره بأنه لیس وحید( الحاجة إلى المساندة / الحاجات -

  )من یؤنس وحدته( الحاجة إلى المشاركة                   
  )دون خوف( الحاجة إلى األمان                   

  )الشوارع والمنازل مظلمة( غیر مساندة  / لبطل للبیئةتصور ا -
  صراع بین الرغبة في األمان والمشاركة و المساندة والكبت  / المأزم النفساني -

  والحاجة إلى التفریغ                          
  الكبت / آلیة الدفاع -
  .الخوف من الوحدة والضغوطات وعدم القدرة على التحمل / المخاوف -
  قاس ومتشدد / األعلىاألنا  -
  غیر قادر على التكیف / األنا -
  سلبیة/ النهایة  -
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  :)15(البطاقة رقم 
هذا رجل یزود قبر أحد أحبائه الذي فقده وهو في غایة الحزن إنه یتذكر األیام واألوقات التي كانوا 

قرر أن یتكرر ًفیها سویا ویبكي على ذلك ألنه یشعر بوحدة شدیدة بعد فراقه وال یجد من یشكو له ف
  . معه حتى وهو في قبره

   بكاء رجل لتذكر الماضي/تأویل القصة  -
   الرجل/البطل  -
.. یتذكر األوقات (  الحاجة إلى السعادة )یشعر بوحدة ( اجة إلى المساندة  الح/الحاجات  -

  )ویبكي
  )ال یجد من یشكو له(  غیر مساندة /تصور البطل للبیئة  -
  .وحدة والحاجة للمساندة والرفقة صراع بین ال/المأزم النفساني  -
   الكبت/آلیة الدفاع  -
  )یشعر بوحدة شدید(  الخوف من الوحدة /المخاوف  -
   قاس وشدید/األنا األعلى  -
   غیر متكامل وغیر قادر على التكیف/األنا  -
   سلبیة/النهایة  -

  
  :البطاقة فارغة) 16(البطاقة رقم 

ًدة یزداد یوما بعد یوم ومع ضغوطات الحیاة منذ أن أثبت إلى هذه البالد وشعوري بالحزن والوح
أصبحت أنسى كل شيء أصدقائي وصدیقاتي في الدراسة سواء في المدرسة أو الجامعة حتى زمالئي 
في العمل أرى نفسي أنسى وأسرح بشكل كبیر خاصة وأنني لم أتوقع أن أكون في مثل هذه الحالة 

شعر بحاجة لهم وعند رغبتي للقیام في عمل أي أصبحت بعد إصابتي بحاجة ألن أتذكر رفاقي الذین أ
  . شيء وال أستطیع عمله أشعر بالحزن ألن من حولي ال یحس بي واحد مشغول بما علیه

  . امرأة تعاني من ضغوطات الحیاة/تأویل القصة  -
   المفحوصة/البطل  -
  )أتذكر رفاقي وأشعر بالحاجة لهم(  الحاجة إلى المساندة /الحاجات  -

  )من حولي ال یحس بي( االستقالل    الحاجة إلى 
  )شيء ال أستطیع عمله(    الحاجة إلى اإلنجاز 

  )مع ضغوطات الحیاة أنسى(    الحاجة إلى تفریغ التوتر 
   محبطة ومصدر الم وحزن وفراق/تصور البطل للبیئة  -
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اجة  صراع بین الحاجة للمساندة واالنتماء والشعور بالوحدة وصراع بین الح/المأزم النفساني  -
  . لإلنجاز واالستقالل وعدم القدرة 

  )كل واحد مشغول بما علیه(  الكبت ، اإلسقاط ، تبریر /آلیة الدفاع  -
   قاس ومتشدد/األنا األعلى  -
   غیر قادر على التكیف/األنا  -
   غائبة/النهایة  -

  
  :)G F 17(البطاقة رقم 

ت الجسر وهناك امرأة قصف مخیف وفسفور في كل مكان حیث الناس تهرب من البیوت وتحتمي تح
وحیدة تبحث عن مكان آمن وترید أن تلتحق بالناس الذین تحت الجس وتحتمي معهم تركت بیتها 

  . وتحاول االلتحاق بالناس الذین سمعت صوتهم
   قصف مخیف والناس تحاول االحتماء في مكان آمن/تأویل القصة  -
   المرأة /البطل  -
) ( تبحث عن مكان آمن( والمساندة وتجنب األذى  الحاجة إلى األمان واالنتماء /الحاجات  -

  )ترید أن تلحق بالناس
  )تحاول االلتحاق بالناس) ( سماع صوت الناس (  مساندة /تصور البطل للبیئة  -
  )تبحث عن مكان آمن(  صراع بین الحاجة لألمن والفقدان وتجنب األذى /المأزم النفساني  -
  ) عقلنه) (الخوف من القصف(  تبریر /آلیة الدفاع  -
  )الناس تهرب من البیوت(  الخوف من الموت والفقدان والوحدة /المخاوف  -
   عادل وحكیم/األنا األعلى  -
  )ًمتكیف نسبیا(  یحاول التكیف /األنا  -
   غائبة/النهایة  -

  
  :)G F 18(البطاقة رقم 

وجها امرأة وزوجها وحدها في البیت والجو عنیف في الخارج إطالق نار في كل مكان وقد أصیب ز
  . وهي مذهولة تحاول مساعدته ولكنها عاجزة تستغیث بمن یساعدها ولكن دون فائدة

  .  امرأة تطلب المساعدة لتنفذ زوجها المصاب/تأویل القصة  -
   المرأة/البطل  -
، الحاجة إلى ) تستغیث بمن یساعدها(  الحاجة إلى المساعدة وعطف اآلخرین /الحاجات  -

  ).نها عاجزةلك) ( تحاول مساعدته( اإلنجاز 
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  )أصیب زوجها) ( الجو عنیف(  غیر مساندة ، سلطویة ، عدوانیة ، /تصور البطل للبیئة  -
تحاول المساعدة (  صراع بین الحاجة للمساعدة والخوف من الفقدان والفشل /المأزم النفساني  -

  )لكنها عاجزة
  ).تستغیث لكن دون فائدة(  رفض الواقع – عقلنه /آلیة الدفاع  -
  ) تحاول مساعدته(  الخوف من الفقدان والموت واألعداء وكذلك الخوف من الفشل /المخاوف  -
   عادل/األنا األعلى  -
  .ً متكیف نسبیا ولكن تصعب علیه حل اإلشكالیة/األنا  -
   سلبیة/النهایة  -

  
  :)19(البطاقة رقم 

یسماس وهم لقد سافر مجموعة من األصدقاء من إحدى الدول العربیة إلى دولة أوروبیة القضاء الكر
جالسون اآلن في منزل محاط به الثلوج من كل الجوانب ویستمتعون بالدفء في المنزل بعد قضاء یوم 

  . جمیل على الثلوج
   سفر لقضاء إجازة ممتعة/تأویل القصة  -
   مجموعة األصدقاء/البطل  -
  . الحاجة للراحة واالنتماء واعتبار الذات والحب وتفریغ التوتر/الحاجات  -
   مساندة وداعمة/ للبیئةتصور البطل -
  . صراع بین الرغبة في االنتماء الشعور بالوحدة/المأزم النفساني  -
   العقلنة/آلیة الدفاع  -
   الخوف من الفراق والوحدة/المخاوف  -
   عادل وحكیم/األنا األعلى  -
   متكیف/األنا  -
   إیجابیة/النهایة  -

  
  :)20(البطاقة رقم 

ة وحده ورغم البرد القارص لكنه ال یأبه من شدة الهموم ًهذا الرجل یمشي مهموما في شوارع المدین
  . ولعل إحساسه بالوحدة یزید من همومه

  . رجل أثقلت علیه الدنیا بالهموم/تأویل القصة  -
   الرجل/البطل  -
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إحساسه بالوحدة یزید (  الحاجة إلى الطمأنینة واالنتهاء والحاجة على تفریغ التوتر /الحاجات  -
  )من همومه 

  )ًیمشي في الشوارع وحده مهموما(  غیر مساندة ومصدر حزن وألم / للبیئة تصور البطل -
  .  صراع بین الحاجة إلى الطمأنینة والمساعدة والشعور بالوحدة/المأزم النفساني  -
  . الخوف من عدم القدرة على مواجهة مشكالته والخوف من الوحدة/المخاوف  -
  .رص لكنه ال یأبه من شدة الهمومالكبت ، التبریر رغم البرد القا/ آلیة الدفاع   -
  . قاس ومتشدد/األنا األعلى  -
   غیر متكامل ، غیر قادر على التكیف/األنا  -
   سلبیة/النهایة  -

من خالل تحلیل نتائج المقاییس التي تم تطبیقها على المفحوصة وتفسیر وتحلیل بطاقات اختبار تفهم 
 غیر مساندة وأنها مصدر لأللم والحزن  تبین أن المفحوصة تنظر للبیئة على أنهاT.ATالموضوع 

ًوذلك یظهر واضحا في عدد كبیر من البطاقات بوصفها ذلك رغم أنها ترفض المساعدة والمساندة من 
ٕاآلخرین المحیطین بها ألنها تفضل االعتماد على نفسها حتى وان فشلت في اإلنجاز فهي تنكر 

) G F 9(ر بأنها مساندة كما في البطاقة رقم حاجاتها للمساعدة رغم أنها تصف البیئة في بعض الصو
وكذلك ) تقف وراء ابنها ( تقول ) G F 12(والبطاقة رقم ) تجري إلسعاف شخص ( تقول المفحوصة 
ورغم هذه المساندة إال أنها تشعر ) الناس الذین سمعت صوتهم( تقول ) G F 17(في البطاقة رقم 

مساعدة من ثم تشعر بحاجتها إلیها وذلك نابع من بالوحدة والخوف من الفقدان وترفض حاجتها لل
رغبتها الشدیدة في إثبات وتحقیق ذاتها ویظهر ذلك بوضوح وبشكل متكرر في تحلیل الحاجات كما 

) ال توجد حیاة رغم وجود الماء ( تقول) 11(والبطاقة رقم ) 19(ورد في صیاغتها للبطاقات رقم 
نجاز التي تشعر بعدم وجودها في حیاها ویتضح ذلك في وكذلك تظهر حاجتها للطمأنینة والقوة واإل

والبطاقة ) لم تستطع مساعدته ( تقول ) 5(سیكون ذو شأن عظیم والبطاقة رقم (تقول ) 1(البطاقة رقم 
  ).یأخذه في حضنه( تقول ) 10(والبطاقة رقم ) تفكر في موضوع(تقول ) G F 8( رقم

یاة أن المفحوصة غیر راضیة عن الوضع الحالي وما یؤكد ذلك ما أوضحه مقیاس الرضا عن الح
التي تعیش فیه وأنها ترغب في العمل وال تستطیع كما أنها بحاجة للمساعدة لكنها تكبت ذلك وكذلك 
مقیاس الرضا الزواجي حیث كانت درجة المفحوصة جیدة ولكن تحلیل ببعض عبارات المقیاس التي 

 على السیطرة وذلك كان من خالل اإلجابات المتضاربة بینت إنكارها وكبتها لمشاعرها وعدم قدرتها
  . على بعض العبارات المتشابهة

أما مخاوف المفحوصة فتظهر بشكل واضح في صیاغتها على صور التات وتتمثل في الخوف من 
الفشل والفقدان والوحدة مما یسبب الضغوطات والتوتر والمزاج االكتئابي التي یصاحب المفحوصة 

مشاعر الحزن التي تخیم علیها كما ویتولد لدیها شعور بالدونیة لذلك تشعر أنها بحاجة أغلب الوقت و
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ًالعتبار الذات وهذا ناتج عن عجزها وعدم قدرتها على القیام باألعمال التي كانت تقوم بها سابقا وهذا 
شاركة مع ًأیضا ما یولد لدیها شعورا بأنها أقل من اآلخرین لذلك تفضل أن تكون وحدها وترفض الم

المحیطین بها وذلك ما یجعلها بحالة االكتئاب والحزن التي شعر بها على مدار الیوم ومن أمثلة 
) 11( وفي البطاقة رقم ) عاجز عن النهوض (تقول ) G F 9(مخاوف المفحوصة في البطاقة رقم 

  ). ه الذي فقدهأحد أحبائ( تقول ) 15(وفي البطاقة رقم ) عدم الطمأنینة والوحدة (تقول المفحوصة 
واتضح ذلك من تحلیل عبارات استبیان هویة األنا حیث ظهرت عدم قدرة المفحوصة على التوجه نحو 
الهدف واإلنجاز وكذلك خیبة األمل لدیها حیث كانت تخاف من الخوض والمبادرة في أي مهمة 

ع بدور اجتماعي ًتتطلب منها جهد وذلك خوفا من الفشل كذلك كانت لیس لدیها القدرة على االضطال
ًبل دائما لدیها الرغبة في عدم المشاركة مع اآلخرین وتفضل عمل ما ترید وحدها رغم أنها بحاجة 

  . للمساعدة
ومن جهة أخرى ما یسبب المزاج االكتئابي للمفحوصة استخدامها المتكرر آللیة الدفاع الكبت بشكل 

تقول ال تشعر بما یدور ) 2(طاقة رقم كبیر وذلك واضح من خالل صیاغتها لبطاقات التات في الب
تقول هو في غابة الحزن كما واستخدمت آلیة الدفاع التبریر ) 15( حولها وكذلك في البطاقة رقم 
لذلك ( تقول ) 10( والبطاقة رقم .. ) ًذلك خوفا ( تقول )( G F 7( بشكل متكرر في البطاقة رقم 

) 20( تفقدها بعد فوات األوان والبطاقة رقم ( قول ت)  MF  13( وفي البطاقة رقم ) یأخذه في حضنه 
وهذا ما یسبب لدیها الحزن الذي تحاول تبریره ) رغم البرد القارص إال أنه ال یأبه من الهموم ( تقول 

  .من خالل عدم قدرتها على اإلنجاز 
الجسم ورفضها فكرة العجز نتیجة اإلعاقة وهذا ما أوضحه محور المحتوى الفكري في مقیاس صورة 

حیث تحاول المفحوصة الهروب من الواقع بالسرحان واالنطوائیة وعدم الرغبة في المشاركة فهي غیر 
متقلبة لصورة جسمها وتنكر حاجتها للمساعدة وتفضیلها القیام بأعمالها وحدها دون مساعدة أحد حتى 

  . وأن فشلت فیها
 اتضح بنیان شخصیتها في عدم وكذلك من خالل استجابة المفحوصة على اختبار تفهم الموضوع

قدرتها على التوفیق بین مطالب األنا واألنا األعلى والواقع مما أدى إلى وقوع المفحوصة في صراعات 
ًعدیدة ومن ثم محاولة الخروج من هذه الصراعات وتجاوزها أحیانا ، وأحیانا أخرى ال یستطیع ذلك  ً

 إلى االنسحاب عن الواقع إلى عالم الخیال حیث لعجزها عن مواجهة المشكالت بمفردها ، وكذلك تمیل
كان األنا األعلى قاس ومتشدد في أغلب البطاقات كذلك كان األنا غیر قادر على التكیف هذا ما 

  . یؤكد عدم قدرة المفحوصة على التكیف وتحمیل الوضع الحالي التي تعیش فیه
 مع مطالب األنا األعلى ألنه قاس ما یؤكد عدم قدرة األنا التكیفوظهر في أغلب بطاقات التات 

وكذلك في ) یبكي ویشعر بالندم ( یقول المفحوصة ) MF 13( ومتشدد كما اتضح في البطاقة رقم 
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أما األنا فهو غیر قادر ) رغم البرد القارص ال یأبه من شدة الهموم(تقول المفحوصة ) 20(البطاقة رقم 
  ). لم أتوقع أن أكون في مثل هذه الحالة( مفحوصة تقول ال) 16( على التكیف اتضح في البطاقة رقم 

أما من ناحیة تصور المفحوصة للنهایة على أنها سلبیة وذلك ألنها لیس لدیها األمل في تغییر 
ٕوضعها الحالي واعادته بما كانت علیه في السباق أو حتى إعادة الثقة بمن حوله كذلك رفضها 

 النظرة نابعة من رؤیة المفحوصة لنهایتها ونظرتها السلبیة لوضعها ما یسبب لها الشعور بالدونیة وهذه
  . لنفسها بعد تعرضها لإلصابة فهي تعزى هذه النهایة لفقدانها األمل في تغییر الوضع الحالي

أن المفحوصة تعاني من مشاعر الحزن والكآبة وعدم الهدوء في نومها وعدم وجود أظهرت المقابلة و
 تصل ها أنا تكون مرهقة ألنها تحاول تحمل األلم وتفضل عدم الشكوى إالًالمتعة في الحیاة وغالبا م

  .ى درجة ال تستطیع فیها التحمل إل
  
  :لخالصةا

بعد تحلیل كل البیانات التي تم الحصول علیها من نتائج االختبارات التي تم تطبیقها على الحاالت 
من ) 2(حاالت متمثلة في ) 4(ددهم التي تم اختیارها من مبتوري األطراف خالل الحرب على غزة وع

  .هما متزوجة واألخرى آنسة تبیناحدإمن اإلناث ) 2(الذكور أحدهما متزوج واآلخر أعزب وكذلك 
  

   : على بطاقات تفهم الموضوع:ًأوال
أن جمیع الحاالت ما زالت تفكر في الحدث وتعاني من أحالم مخیفة خاصة بالحدث والحاجات كما 

 اختبار التات كانت بعضها مشتركة وهي الحاجة إلى المساندة والمساعدة أشار تأویل القصص في
على أنها غیر مساندة في بعض القصص والطمأنینة واإلنجاز وكانت جمیع الحاالت تصف البیئة 

  . وبعض القصص على أنها مصدر حزن وألم وخوف
  . بتًوكذلك ما كان واضحا بشكل كبیر فهو استخدام الحاالت آللیة الدفاع الك

ًفسهم بشكل متكیف وقوي إال أن ذلك غالبا ما یكون على حساب ما وتحاول جمیع الحاالت إظهار أنك
مشاعرهم وقدرة تحملهم ویكون مصیره الفشل كذلك كان في معظم القصص األنا األعلى قاس عند 

  . جمیع الحاالت واألنا غیر متكیف
  . بطاقات مثل الوحدة والفقدان والفشل والعجزومن ناحیة مخاوف الحاالت فكانت متشابهة في أغلب ال

ًبینما في المأزم النفساني فكان دائما ما بین الحاجات والمخاوف كالخوف من الوحدة والحاجة لالنتماء، 
  . والخوف من الفقدان والحاجة للطمأنینة والخوف من الفشل والحاجة لالنجاز والمساندة

عر االكتئاب والمشاعر الحزینة لذلك كانت دائما كذلك كان یغلب على صیاغة المفحوصین مشا
النهایة سلبیة في أغلب القصص وذلك نتیجة عدم قدرتها على التخلص من المخاوف التي تصاحبهم 

  . وعد ثقتهم في أنفسهم أو في من حولهم
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  : االختبارات والمقاییس األخرى:ًثانیا
ًتي أجریت على المفحوصین أنهم جمیعا أما كما تبین من تحلیل االختبارات والمقاییس األخرى ال

ًیعانون من قلق عام وقلق مستقبل بشكل خاص وأن كان البعض منهم ینكر هذا القلق وتبین أیضا أن 
ًالجمیع غیر متقبل لشكل الجسم الحالي بعد تعرضه لإلعاقة وكذلك التوافق النفسي كان ضعیفا لدیهم 

ًلحیاة ضعیفا في بعض محاوره اًهم وأیضا كان الرضا عن ًجمیعا وكان التشاؤم هو النظرة المسیطرة علی
ًمثل الرضا عن البیئة والرضا عن الذات وكان الجمیع ال یرى معنى جیدا للحیاة من خالل محاور 
اختبار هویة األنا وكذلك عدم القدرة على إقامة عالقة ناضجة مع الجنس اآلخر وصعوبة في 

  . ستقاللیة والتفرد واإلنجاز والتوجه نحو الهدفاالضطالع بدور اجتماعي و صعوبة في اال
 اتضح أن هناك أما من خالل المقابلة التي أجریت من الحاالت ومن خالل المالحظة المقصودة

اختالف بسیط في درجة توافق الحاالت مع اإلعاقة وحتى في نظرتهم الكلیة للمجتمع المحیط والبیئة 
  :ًالفمث

َّلم تتخل عنه زوجته رغم اإلعاقة وكانت العائلة داعمة له من حوله ًكان متزوجا و ):1(الحالة رقم 
بشكل إیجابي وأجریت له العملیات الالزمة في تركیب األطراف الصناعیة فما جعله یتمكن من ممارسة 
عمله بشكل طبیعي والموارد المادیة كانت متاحة له بشكل جید لذلك كان توافقه مع اإلعاقة جید بشكل 

ه لم ینكر أنه یعاني من عجز وعدم قدرته على إنجاز أشیاء كثیرة كان یقوم بها في السابق نسبي إال أن
ومن ناحیة نظرته للبیئة كانت أنها مساندة في بعض األحیان ألنه كانت یتمتع بالدعم الكامل من 

  . المجتمع المحیط به
 اختالف كبیر حیث أنه لم ً والذي كان أعزب وطالبا في الجامعة فقد كان هناك)2(أما الحالة رقم 

یستطع إجراء العملیة لتعویض الطرف التي تم بتره ولم یتمتع بالدعم الكافي من المحیطین به ألنه لم 
َیكن الوحید في العائلة فكانت نظرته للبیئة أنها غیر مساندة وذلك ألنه لم یحط باالهتمام كما في 

ًقتصادي مقبول وذلك كان عائقا مما جعل الحالة السابقة ومن الناحیة المادیة كان وضعه اال
المفحوص یشعر بالعجز لعدم القدرة على تحقیق وتلبیة حاجاته وكذلك شعوره بالخوف والقلق كان أكبر 

شعور ولدیه شعور بالخجل أیضا وهذا ما جعله یجد صعوبة في إیجاد عالقات جدیدة وصدقات وهذا ال
  . لدونیة وأنه اقل من اآلخرینالیة وشعوره باحنابع من عدم تقبله لذاته ال

 وهي كانت طالبة في الثانویة العامة لم تظهر علیها عالمات عدم التقبل بشكل )3(وفي الحالة رقم 
كبیر وكذلك تصف البیئة على أنها مساندة لها بشكل كبیر من األسرة والمحیطین بها والجمیع یعمل 

 یجعلها تشعر بالرضا ویساعدها على التأقلم بكل جهد لتوفیر كل احتیاجاتها وذلك كان السبب الذي
مع اإلعاقة ولكن ذلك ال نفي أن المفحوصة تشعر بالقلق من المستقل وكانت مخاوفها من الوحدة 
ًوالفقدان وأیضا ال تنكر حاجتها للمساعدة والطمأنینة وذلك ألنه كان لدیها أحالم وكانت ترید تحقیقها 

  .اجة لإلنجاز والخوف من الفشلمما جعل الصراع لدیها دائم بین الح
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فكانت تعمل موظفة ومتزوجة ولها أبناء وبناء وكانت تعاني صعوبة شدیدة في  :)4(أما الحالة رقم 
التأقلم مع اإلعاقة وتشعر بالعجز بشكل كبیر كما أنها كانت تعاني من أعراض االكتئاب الشدید وخیبة 

ابلة والمالحظة وذلك یرجع إلى أنها كانت امرأة األمل والحزن وذلك واضح بشكل كبیر من خالل المق
عاملة وتكدیر شؤون بیتها بنفسها أما مع اإلعاقة فأصبحت تشعر بعدم القدرة على القیام باألعمال 
الخاصة بها وتنكر أنها بحاجة للمساعدة رغم أن البیئة من حولها مساندة وتقدم لها الدعم الكامل إال 

 ولذلك كان تتكرر من ضمن حاجاتها الحاجة للمساندة وحاولت وسافرت أنها تشعر بعدم وجود المساند
عدة مرات إلجراء عملیة حتى تستطیع تعویض الطرف المبتور إال أنها باءت بالفشل وكل مرة تصر 
ًعلى إجراء العملیة رغم علمها بالفشل مسبقا وهذه یدل على عدم قدرة المفحوصة على التأقلم أو تقبل 

ًن سببا واضحا للقلق وعالمات الحزن واالكتئاب التي كانت تعاني منهماإلعاقة وهذا كا ً.  
  

  :تعقیب عام على الدراسة
 الذي الفلسطیني مجتمعنا في خاصة لالضطرابات النفسیة المسببة العوامل أهم أحد الحیاة ضغوط تعد
 االحتالل قبل من مستمرة هجمات إلى یتعرض والذي واقتصادیة، واجتماعیة سیاسیة بتغیرات یمر

 ناتجة إعاقات وظهور الفلسطیني، المجتمع فئات بین ومعاناة ًآالما حدوث إلى أدى  ممااإلسرائیلي
 نفسیة واضطرابات ضغوطات عنها ینتج التي البتر حاالت أبرزها ومن اإلسرائیلیة الهجمات عن
حاجات الشخصیة، اإلنساني، والدوافع، وال عوامل تأثیر كبیر على السلوكال، وكان لهذه  عصبیةو

 األمر الذي دعا الى العنایة ،والعملیات الشعوریة والالشعوریة ومبادئ التعلم، والتفكیر، واالنفعاالت،
  .الفائقة باإلنسان

السلوك اإلنساني مستخدما المنهج العلمي لدراسة هذا  وبما أن علم النفس هو العلم الذي یهتم بدراسة
إلى معرفة كیف یمكن بناء   كذلك هو العلم الذي یهدفاإلنسان ،و السلوك بهدف محاولة فهم

فحیث یوجد ، أو العقلي النفسي شخصیة اإلنسان على أساس سلیم، ووقایته من مظاهر االضطراب
  .فسیةبالعوامل الن اإلنسان كفرد أو كمجموعة البد وان یكون هناك اهتمام

   .اختالف في الدرجة ولیس في النوع  هو المعاق روغی المعاق بین شخصیة االختالفو
 

  : عامة یتصفون بها وهي فلدى ذوي الحاجات الخاصة ومنهم مبتوري األطراف سمات أو صفات
 منطویة أو عدوانیة وذلك قبل القیام بعملیات التأهیل الطبي  ًغالبا إما مبتور األطراف شخصیة

 .والتعلیمي والمهني واالجتماعي والنفسي

  المعاقین  الى مجتمع مبتور األطراف للمجتمع من منطلق انتماء ضعف الشعور باالنتماء
 .كمجتمع نوعي وكجماعة أقلیة هامشیة، مما یولد لدیه شعور باالغتراب عن مجتمعه
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 وكبت نتیجة الصعوبات التي یواجهها في حیاته والقیود  ًیعاني مبتور األطراف غالبا من إحباط
 .علیه التي تفرضها اإلعاقة

 األحیان من عدم الشعور باألمن وضعف الثقة بالنفس  نیعاني مبتور األطراف في كثیر م
   .وانه غیر قادر على تحقیق ما یستطیع كأقرانه من غیر المعاقین

  لآلخرین واالعتماد علیهم  بالتبعیة مبتور األطراف شعور إلىقد یؤدي ضعف الثقة في النفس
 .خاصة األسرةو

 تعتبر صورة جسم اإلنسان إحدى جوانب صورة الذات لدیه ووجود : عاطفة اعتبار الذات تهدید
لدیه، فبعض  ًالبتر بال شك یؤثر في صورته ، هذا وبدوره یؤثر سلبا على صورة الذات

 .لذاتهمیحبون صورة أجسامهم وهذا یمثل  تهدیدا  مبتورین األطراف نجدهم ال

  لإلعاقة بالعجز، مما یولد اإلحساس بالضعف واالستسالمالشعور الزائد. 

 تكیفه االجتماعي، ویتكون هذا الشعور بسبب الفشل  الشعور الزائد بالنقص، مما یعوض
 .القدرة على المنافسة  عدمأوالمتكرر في عدد من المواقف 

 الت أحیانا معرضا لبعض المشك ضعف االتزان االنفعالي لدى مبتور األطراف مما یجعله
 .النفسیة

ً الصفات التي غالبا ما تتصف بها شخصیة مبتور األطراف ، فإنه  یكون في أولهذه السمات  ونظرا
. واألصدقاء  الدعم االجتماعي من المحیطین به وخاصة األم واألب واألخوة والزوج والزوجةإلى حاجة

المتخصصین مثل  ن مساعدة مهنیة من العدید مإلىكذلك فإن مبتور األطراف یكون في حاجة 
التغلب على الصفات  األخصائي االجتماعي والنفسي ومدرب التربیة الخاصة لمساعدتهم على

  .المعوقة
 

  :القیود النفسیة لمبتوري األطراف
 والتعلیمیة االجتماعیة وأسرته وحیاته  مبتور األطراف وعدیدة، تترك بصماتها على لإلعاقة قیود سلبیة

  :والوظیفیة والتي منها
  الدونیةأوالشعور بالنقص .   
 األمان الشعور بعدم.  
 مؤلم الشعور باإلعاقة كمصیر ضاغط.  
 الموت الخوف من المجهول ومن.  
 الشعور باإلحباط وانخفاض الحالة المعنویة.  
 اآلخرین االضطرار لالعتماد على.  
 والسعادة س بعدم الرضاالتشاؤم واإلحسا.  
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  الفرد لذاته  عدم تقدیرأوتهدید عاطفة الفرد لذاته .  
ألداء ما یقوم به من األعمال التي یطلبها منه اآلخرون، ولهذا  فیشعر مبتور األطراف بأنه غیر كفء

وینظر مبتور األطراف لنفسه او أن مفهومه عن نفسه كشخص . وال وزن له یشعر بأنه عدیم القیمة
  . وعاجز واقل من غیرهفاشل

  
  :استجابات مبتورین األطراف نحو إعاقتهم 

 العدید من العوامل سواء كانت إلى تختلف استجابات مبتورین األطراف نحو إعاقاتهم، وذلك یرجع
  .) بیئته المحیطة بهإلىترجع (ئیة بی  عواملأو) نفسه المعاق إلىذاتیة ترجع (عوامل 

  
  :تعویضیة سلیمة استجابات. 1

الناتجة عن عجزه ویتقبلها ویحاول أن یقلل منها وذلك عن  وفیها یعترف الشخص بنواحي قصوره
فقد یظهر التفاؤل حتى یحقق ما تصبو إلیه نفسه من أهداف معقولة وعند مناقشته . طریق التعویض

 .فأنه ال یبدي أي تجنب لهاالمتعلقة بعجزه  للمشكالت
 
  : استجابات تعویضیة مفرطة. 2

ًعدوانا زائدا واستیاء من النقد في هذه الحالة یبدي الشخص ً.  
  
  :اإلنكار استجابات. 3

ومیوله، وینكر ویطلب كف البصر عن أي إعاقة ویتجنب  ال یعترف الشخص بنواحي القصور الفعلیة
 .بعجزه مناقشة المشكالت المتصلة

 
  :ستجابات دفاعیةا. 4

ًاجتماعیا لسلوك الشخص، حتى یحمي نفسه من  یستخدم التبریر أو اإلسقاط إلعطاء أسباب مقبولة
 .ویلوم المجتمع ویشعر انه یعامل بطریقة غیر عادلة ضرورة االعتراف باألسباب الحقیقیة إلخفاقه

 
  :استجابات انسحابیة. 5

ًعجزه، ویتراجع انفعالیا او على أساس منطقي ویتمیز  ونشاطاته حول المعاق یتركز إنكار الشخص
شابهون معه من ناحیة العجز، لتنافس مع غیره فیما عدا الذین یتا، وبتجنبه لالتصاالت االجتماعیة

 .الیقظة یة وأحالمبالعدوانیة ویستغرق في ألوان النشاط الفرد ویسیطر علیه الشعور
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  :متوافق استجابات لسلوك غیر. 6
مواجهة مشكالت الحیاة ویظهر سوء التوافق في أعراض  یظل الشخص غیر متوافق، وغیر قادر على

   .وعدم الثبات االنفعالي والقلق الشدید كثیرة منها التمركز حول الذات
ًرین األطراف سعیا وراء تحریرهم من قیود على ضرورة زیادة االهتمام برعایة وتأهیل مبتو التأكیدویجب 

والمساعدة  العزلة واالنطواء والغربة التي تفرضها علیهم طبیعة اإلعاقة وكذلك مراعاة تكافؤ الفرص
 .إلمكاناته ًحیث أن لكل فرد الحق في أن یقوم بدور فعال في مجتمعه وفقا
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  :المقترحات والتوصیات
  :حاتالمقتر :أوال

التعامل معه  السلوك غیر التكیفي الناتج عن عملیة البتر و كیفیة  تتناولدراسةإجراء  .1
 .تعدیلهو

إجراء دراسة تتناول األعراض السیكوسوماتیة وعالقتها بالصالبة النفسیة لدى مبتوري  .2
 .األطراف

إجراء دراسات تجریبیة تهدف إلى التخفیف من األعراض النفسیة التي یعاني منها  .3
 . توري األطرافمب

إجراء دراسة مقارنة تتناول أوضاع مبتوري األطراف في قطاع غزة ومبتوري األطراف  .4
 .في إحدى الدول األخرى

  

  :التوصیات :ثانیا
 .أهمیة توفیر برامج تدریبیه مناسبة لتأهیل مبتوري األطراف .1
تأهیل القوى البشریة علي مختلف التخصصات العلمیة في مجال تأهیل مبتوري  .2

  .طرافاأل
 تتناسب مع قدرات مبتوري حث الشركات و رجال األعمال علي إیجاد فرص وظیفیة .3

 . و إمكاناتهماألطراف
إطالع المشرفین المیدانیین على خطط وبرامج التدریب والتأهیل المهني التي تقدم  .4

 .لمبتوري األطراف وأخذ أرائهم في إیجابیات وسلبیات هذه البرامج 
 .مبتوري األطراف الخطط والبرامج الخاصة بتأهیل إشراك األهالي في وضع  .5
 من بتوري األطراف و أسرهمم تمكنریاضیه متخصصة إنشاء نوادي اجتماعیه و  .6

 .كافة االنشطه الریاضیة و الترفیهیةممارسة 
ضرورة وجود تعاون مشترك و مستمر بین المؤسسات الحكومیة و األهلیة المهتمة  .7

 .بمساعدة مبتوري األطراف
  ومن ثم تسویق هذه المنتجات وذلك معارض خاصة بمنتجات مبتوري األطرافإقامة .8

 .لتعزیز ثقتهم بأنفسهم وتعزیز دمجهم في المجتمع
العمل علي تقدیم المكافآت المادیة و المعنویة مقابل أي انجاز و لو بسیط یقوم به  .9

 .مبتوري األطراف
  .تأهیل مبتوري األطرافإجراء المزید من البحوث و الدراسات لمعرفة الجدید في  .10
  . تأهیل مبتوري األطراف فيإقامة ورشات عمل و تبادل للخبرات بین المشرفین  .11
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  :الخاتمة
تعرض الشعب الفلسطیني لعدة هجمات نتج عنها العدید من اإلعاقات المختلفة ، منها السمعیة 

قة الجسدیة وهي التي والبصریة والذهنیة والجسدیة ، وقد ارتكز الحدیث في هذه الدراسة عن اإلعا
ولوجیة التي لها صفة ترتبط بوظیفة أعضاء الجسم ، سواء المتصلة بالحركة أو بالحیاة البی

، ویعد البتر أحد هذه اإلعاقات ، حیث انتشر في اآلونة األخیرة بسبب تلك الهجمات االستمراریة
اعي واالقتصادي ، ومن هنا المتكررة على قطاع غزه ، حیث كان له التأثیر الجسمي والنفسي واالجتم

جاء اهتمام الباحثة بهذه الدراسة نتیجة الفتقار المكتبة العربیة لمثل هذه الدراسات وقصور بعض 
الدراسات السابقة في الكشف عن حاجات ومعاناة هذه الشریحة ، والخوض في أعماق شخصیتهم على 

لقلق لدى مبتوري األطراف ، كما في حد علم الباحثة ، فهناك بعض الدراسات كان هدفها الكشف عن ا
) 2009مزلوق،وآخرون ، (وأخرى تهدف إلى تأهیل المبتورین كما في دراسة ) 2009القاضي،(دراسة 

 ) 2006حسن ، ( ومنها من قامت بدراسة صورة الجسم وعالقتها ببعض المتغیرات كما في دراسة 
مستوى الرضا عن الحیاة والرضا الزواجي بینما هذه الدراسة قامت بالكشف عن مدى التوافق النفسي و

والتفاؤل والتشاؤم ومعرفة مدى قدرة مبتوري األطراف على التكیف، وكذلك قامت الباحثة باختیار عینة 
الدراسة مكونة من أربعة حاالت مختلفة من حیث النوع والعمر، بینما قامت معظم الدراسات السابقة 

، دام العدید من المقاییس بأنواعها، كما وقامت الباحثة باستخهةبباختیار عینة كبیرة العدد وأعمار متشا
ومنها اإلكلینیكیة كما في مقیاس التحلیل ) tat(منها االسقاطیة ، كما في اختبار تفهم الموضوع 

اإلكلینیكي للشخصیة ، وكذلك السیكومتریة كما في مقیاس الرضا الزواجي والرضا عن الحیاة والتوافق 
اإلعاقة والتفاؤل والتشاؤم وقلق المستقبل وهویة األنا وصورة الجسم ، باإلضافة إلى النفسي لمتحدي 

المالحظة المقصودة ، وذلك حتى یتسنى للباحثة الكشف عن جوانب الشخصیة المختلفة ومعاناة هذه 
 الشریحة وحاجاتها ومخاوفها وآلیة الدفاع التي تم استخدامها ، ومن ثم معرفة مدى التوافق النفسي

  .واالجتماعي مع الوضع الجدید 
  

  :من هنا توصلت الباحثة إلى العدید من النتائج وهي
 جید وأزمة في تحدید هویة األنا لدى االناث أكثر من الذكور من  یوجد رضا عن الحیاة بشكل

 .أفراد العینة
  یوجد رضا زواجي بدرجة جیدة لدى الذكور بینما ال یوجد رضا زواجي بدرجة كافیة لدى

 .ناث من مبتوري األطراف اال
  یوجد توافق أسري واجتماعي لدى مبتوري األطراف بینما ال یوجد توافق من الناحیة الصحیة

 .الجسمیة واالنفعالیة
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 كان قلق المستقبل مرتفع ) 4(یوجد قلق مستقبل بسیط لدى جمیع الحاالت ما عدا الحالة رقم
 .وذلك یعزى إلى كبر السن،ووجود أبناء

 ل لصورة الجسم الحالیة لدى أي من حاالت الدراسةال یوجد تقب. 
  كان في المنطقة )1(جمیع حاالت الدراسة یغلب علیهم الطابع التشاؤمي ما عدا الحالة رقم

 .الحدیة
  جمیع حاالت الدراسة تعاني من مشكلة مع مقدمي الخدمة و الرعایة الخاصة بالمعاقین. 
 ًلكبت بشكل كبیر جدا ثم آلیة التبریر واالسقاط جمیع حاالت الدراسة استخدمت آلیة الدفاع ا

 .بدرجة أقل
 جمیع الحاالت أظهرت حاجتها لإلنجاز والحاجة للمساندة والطمأنینة. 
 جمیع حاالت الدراسة كان خوفها من الفشل والعجز والوحدة والفقدان. 
 تمثل صراعات أغلب الحاالت بین الخوف من الفشل والحاجة لإلنجاز. 
 االت للبیئة المحیطة أنها غیر مساندة ومصدر خوف وألم وحزنتصور جمیع الح. 
 األنا عند جمیع الحاالت في معظم بطاقات التات غیر متكیف واالنا األعلى قاس ومتشدد.  
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  :المصادر والمراجع
  :المصادر: ًأوال

  .القرآن الكریم .1
  .السنة النبویة .2

  
  المراجع: ًثانیا

  :  المراجع العربیة.أ
 ،ًمصابا،دار الفكر التربوي، ،باب ما جاء في ثواب من عزى سنن ابن ماجةابن ماجة

 .161،الجزء الخامس،صبیروت
 صورة الجسم وعالقتها بتقدیر الذات لذوي اإلعاقة ):  2008( ، رضا إبراهیم محمد األشرم

 .ة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة الزقازیق، رسال) إكلینیكیة –دراسة سیكومتریة (البصریة 
  الكویت ،1، ذات السالسل للطباعة،طمقدمة لدراسة الشخصیة): 1998(األنصاري، بدر. 
  الثانویة  بروفیل إدراك الذات البدنیة لطالبات المرحلة): 2003(األنصاري، منى صالح

 .3جامعة البحرین، العدد ، مجلة العلوم التربویة والنفسیة، كلیة التربیة،بمملكة البحرین
 مقالة منشورة،جریدة األهرام،  ،اآلثار النفسیة للحرب اللبنانیة، وطرق المساندة النفسیة

 .مدینة دهب، حولیات آداب عین شمس):2006(ابریل
 مطبعة مقداد، غزة2، طالبحث التربوي عناصره ومناهجه ):1997(اآلغا،إحسان،. 
 مركز اإلرشاد النفسي لتحلیل اإلكلینیكي للشخصیةاختبار ا): 2005( البحیري،عبد الرقیب،

 .والتربوي،جامعة أسیوط ،جمهوریة مصر العربیة
  اتخاذ قرار الزواج واختیار القرین وعالقتهما بالتوافق الزواجي):2006(البكار،عبد الكریم، 

 . ،العدد األول11مجلة دراسات نفسیة ،مجلد 
 ،عیة والنفسیة الناجمة عن الكوارث الطبیعیةاآلثار االجتما): 2002( حمدي محمد الحجار، 

المجلد الثالث عشر، العدد  الجسدیة، مجلة الثقافة النفسیة، مركز الدراسات النفسیة والنفسیة
 .التاسع واألربعون

  القلق وقلق المستقبل لدى طالب : )2009(الحدیبي، مصطفي عبد المحسن عبد التواب
 .، جامعة أسیوط، كلیة التربیةالجامعة

 ،محمد ،توفیق  ، دار الفكر، عمانمقدمة في اإلعاقات): 1998(منى صبحي  الحدیدي
                     كلیة الخدمة           :  القاهرة،الخدمة االجتماعیة والفئات الخاصة): 1995(نجیب 

 .، مركز بیع الكتاب الجامعياالجتماعیة
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 ًات المیزة لشخصیات المعاقین سمعیا السم): 2007(الحلو، محمد وفائي ونتیل، رامي أسعد
ًوبصریا وحركیا في ضوء بعض المتغیرات سلسلة الدراسات (،مجلة الجامعة اإلسالمیة،ً

 .العدد الثاني المجلد الخامس عشر، )اإلنسانیة
  ،دار الساقي ،لندن1،طالثقافة العربیة في عصر العولمة): 1999(الحمد، تركي ،. 
 ،للعلوم العربیة المجلة ،الوظیفي واألداء التشاؤم فاؤلالت): 1999(حمود عثمان الخضر 

  .67عدد ، 17مجلد االنسانیة،
 ،مناهج وأسالیب التدریس في التربیة الخاصة): 1994(جمال والحدیدي،منى الخطیب ،

 .،الجامعة األردنیة، عمان1ط
 الشخصیة والصحة النفسیة): 1994(، ناظم هاشم الداهري، صالح حسن احمد والعبیدي ،

 .، جامعة بابل، كلیة التربیة، الشؤون العلمیةرة التعلیم العالي والبحث العلميوزا
  وبعض  فاعلیة الذات وعالقات بأحداث الحیاة الضاغطة ): 1995( الدسوقي، راویة حسین

 .24، مجلة كلیة التربیة، جامعة الزقازیق، العدد االضطرابات النفسیة لدى المراهقات
 ،جامعة  ة النهضة المصریة،مكتب ،مقیاس التفاؤل والتشاؤم): 2002(مجدي محمد الدسوقي

 .القاهرة ،المنوفیة
 كلیة التربیة، رسالة دكتوراه، ،الذات ومستوى الطموح لدى عینة من طالب جامعة الطائف 

 .جامعة أم القري
 ،الثقافـة . العالج النفسي الواقعي في مواجهة األزمات ):2001(صالح  بشیر الرویشدي

  .المجلد الثاني عشر ،األربعونـة المتخصصــة، العدد الخامس والنفسی
 ،الضغط النفسي كاستجابة ألحداث الحیاة الضاغطة): 2003(سامي صالح  الرویشدي، 

 .رسالة ماجستیر، الریاض، المملكة العربیة السعودیة
 ،ق، ، دار الشرو1طالكوارث الطبیعیة والمخاطر البشریة،  :)2002(جمال صالح  السالمة

 .القاهرة
 ،عالقة صورة الجسم ببعض المتغیرات الشخصي لدى  ):1999(أنور محمد الشبراوي

 .، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة الزقازیقالمراهقین
 دراسة في سیكولوجیة التوافق النفسي عند المعاق): 2004(عبداهللا حمد ، الشحومي ،

 .، لیبیا48العدد التربیة الجدیدة، التكیف،
 منشأه المعارف اإلسكندریة1 ، طاالكتئاب ، المرض والعالج): 2001(شربیني، لطفي ال ،. 
 تقویم فعالیة برامج التأهیل المهني للمعوقین من ): 2002(مشوح بن هذال الوریك  ،الشمري

أكادیمیة نایف العربیة للعلوم ،رسالة ماجستیر،وجهة نظر المعوقین والمشرفین ورجال األعمال
 .األمنیة
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 قبرص8ّ، مجلة النص الجدید العددالثقافة والعولمة: )1998(محمود أمین  ،عالمال ،. 
  جامعة  بناء أداة لقیاس قلق المستقبل لدى طالب وطالبات): 2004(العجمي، نجالء محمد

 .د، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الملك سعودالملك سعو
  طالبات  في تقبل صورة الجسم لدىبرنامج إرشادي : )2005(العزاوي، سهیر أحمد حسین

 .، جامعة بغداد، رسالة ماجستیر، كلیة التربیةالمرحلة المتوسطة
 ،مركز أحمد  ،أسالیب البحث العلمي األسس النظریة وتطبیقاتها ):1997(نائل العواملة

 .عمان یاسین الفني،
 اجه الشباب تشكل هویة األنا والتحدیات الثقافیة التي تو): 2008(بشرى أحمد ،العكایشي

 .كلیة التربیة للبنات، جامعة بغداد ، مؤسسة الفكر العربي،الجامعي
 ،منشأة المعارف، اإلسكندریة سیكولوجیة الشخصیة):1998(عبد الرحمن  العیسوي ،. 
 ،1، طسیكولوجیة الكوارث واألزمات وأسالیب العالج): 2008(عبد الرحمن محمد العیسوي، 

 .هرة ، مصرمنشورات الحلبي الحقوقیة، القا
  فاعلیة العالج المعرفي السلوكي في خفض حدة كل من اضطراب ): 2005(الغامدي، أحمد

، أطروحة القلق واضطراب الرهاب االجتماعي لدى المرضى المترددین على العیادات النفسیة
 .دكتوراه غیرمنشورة

 ات لدى قلق المستقبل وعالقته بصورة الجسم ومفهوم الذ): 2009(وفاء محمد  ،القاضي
   .الجامعة اإلسالمیة ،كلیة التربیة،رسالة ماجستیر، حاالت البتر بعد الحرب على غزة

 3،طسیكولوجیة ذوي االحتیاجات الخاصة وتربیتهم): 2002(عبد المطلب أمین  ،القریطي ،
 .دار الفكر العربي، القاهرة

 جامعة الكویت، ، مجلس النشر العلمي، مجلة العلوم االجتماعیة): 2007(الكندري، هیفاء
 .، العدد الثاني37المجلد

 القلق المستقبل وعالقته بكل من فاعلیة) :2009(غالب بن محمد علي ،المشیخي. 
 مجلة علم النفس الهیئة مفهوم الصحة النفسیة أو التوافق): 1999(سعد  ،المغربي ،

 . ، القاهرة23المصریة العامة للكتاب،العدد
 ،سلیة أهل المصائب، دار الكتب العلمیة، بیروتت): 1986( محمد بن محمد المنیجي. 
 دار الوفاء، 1ط ،العالج النفسي في ضوء اإلسالم): 1990(، محمد عبد الفتاحالمهدي ،

 .مصر
  دار 1ط ،الصدمة النفسیة علم نفس الحروب والكوارث ):1991(النابلسي، محمد أحمد ،

 .النهضة العربیة، القاهرة 
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 دیر الذات والتوافق النفسي واالجتماعي لدى معاقي تق): 1997(محمد حامد ، النجار
 .الجامعة االسالمیة، غزة ،، رسالة ماجستیر كلیة التربیةًاالنتفاضة جسمیا بقطاع غزة

 دراسة تجریبیة مقارنة في دینامیات تعیین صورة الجسم ، وصورة ): 1998(ماهر ،الهواري
بركات،  جامعة عین شمس ة اآلداب،كلی ،رسالة دكتوراه ،الذات في فئات إكلینیكیة مختلفة

 .، مكتبة عین شمس، القاهرةعلم النفس ):1986( محمد خلیفة
  دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریةالذات والتوافق): 1987(أبو زید، إبراهیم أحمد ،. 
 ،دار النشر مناهج البحث في العلوم النفسیة والتربویة): 1998( رجاء محمود أبو عالم ،

 .لقاهرةللجامعات، ا
 التوافق الزواجي وعالقته ببعض سمات الشخصیة ): 2008(سمیة محمد جمعة  ،أبو موسى

 .فلسطین ،غزة ،ماجستیر ،لدى المعاقین
  للنشر  ، دار الفجرالعالج النفسي السلوكي المعرفي الحدیث): 1994(إبراهیم، عبد الستار

 .، القاهرة1والتوزیع، ط 
 دیاب،  ، دار الفجرج النفسي السلوكي المعرفي الحدیثالعال ):2002(إبراهیم،عبد الستار

فاعلیة اإلرشاد النفسي الدیني في تخفیف قلق المستقبل لدى عینة  ):2003(عاشور محمد 
 .11، العدد  15، جامعةالمنیا، المجلدمجلة التربیة وعلم النفس، من طالب الجامعة

 ض المتغیرات النفسیة لدى عینة التفاؤل والتشاؤم وبع ):2001( اسماعیل،أحمد السید محمد
 .15العدد المجلة التربویة، من طلبة جامعة أم القرى،

  التوافق الزواجي وعالقته بسمات الشخصیة وأحداث ): 2007(إبراهیم، زینب عبد العال
، رسالة ماجستیر كلیة الحیاة الضاغطة دراسة مقارنة في ضوء بعض المتغیرات الدیموغرافیة

 .شمس، القاهرةاآلداب، جامعة عین 
  مكتبة استمارة دراسة الحالة لذوي االحتیاجات الخاصة): 2006(باظة،آمال عبد السمیع،

 .القاهرة األنجلو المصریة،
 بیروت، مكتبة لبنانمعجم مصطلحات  العلوم االجتماعیة): 1985( بدوي، أحمد زكي ،. 
 ،المؤتمر اصةالخدمة االجتماعیة في مجال الفئات الخ ):1998( وجدي محمد بركات 

  مصر العلمي السابع عشر لكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان،
 المقیمة  تقدیر الذات وقلق المستقبل لدى الجالیة العربیة): 2008( بلیكالني، إبراهیم محمد

 .، رسالة ماجستیر، جامعة أوسلوبمدینة أوسلو في النرویج
 دى عینة من المطلقات وغیرالقلق واالكتئاب ل :)2002(تونسي، عدیله حسن طاهر 

 .، رسالة ماجستیر جامعة أم القرى، مكة المكرمةالمطلقات في مدینة مكة المكرمة
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  معجم علم النفس والطب النفسي): 1993(جابر، جابر عبد الحمید وكفافي، عالء الدین، 
 .دار النهضة العربیة، القاهرة

  ر الفكر العربيدا: القاهرة. المرجع في علم النفس): 1985(جالل، سعد. 
  صورة الجسم وعالقتها بتقدیر الذات لدى مبتوري ): 2006(حسن، إیمان حسین السید

 .، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة سوهاجاألطراف
  مجلة  ،قلق المستقبل لدى الشباب المتخرجین من الجامعات): 1999(حسن، محمد شمال

 .، لبنان249دراسات الخلیج للجزیرة العربیة، العدد 
 ،دار  ،المناهج العلمیة في كتابة الرسائل الجامعیة ):1994(حسان وسعد الدین،محمد حالق

 .بیروت المحروسة، بیروت
  دراسة لبعض متغیرات الشخصیة لدى عینة من ضعاف ) : 2004(حمزة، عبد الجالل علي

بیة، جامعة كلیة التر ، رسالة ماجستیر،السمع ومرضى الطنین والدوار مقارنة بالعادیین
 .طنطا

 مصر، دار المعرفة، سیكولوجیة المرضى وذوي العاهات): 1976(مختار ، حمزة. 
 المساندة اإلجتماعیة كما یدركها المكفوفون والمبصرون وتأثیرها  ):2007( حنفي، هدى

رسالة ماجستیر، كلیة اآلداب، جامعة على مفهوم الذات لدى طالب جامعة االسكندریة، 
 .االسكندریة

 الصحة النفسیة والتوافق ،المدیریة العامة لألعداد والتدریب، بغداد ):1988(د، عزیز حنا داو. 
  المكتب المصري الحدیث للطباعة  1أصول علم النفس ط ):1995(راجح، أحمد عزت

 .بیروت والنشر،
 المؤسسة العربیة للدراسات الصحة النفسیة بین السواء واالضطراب ):1999(رضوان، سامر ،

 .بیروت ،والنشر
  دار المسیرة، عمان ،1، طالعالج النفسي متى یكون مفیدا): 1999(رضوان، سامر جمیل ،

 .األردن
  رسالةقلق المستقبل وعالقته بسمتي التفاؤل والتشاؤم): 2005(سعود، ناهد شریف ، 

 .دكتوراه غیر منشورة، جامعة دمشق، سوریا
  جوانب الصحة النفسیة في ضوء الرضا الزواجي وأثرة علي بعض): 2008(سمكري أزهار 

بعض المتغیرات الدیموغرافیة واالجتماعیة لدي عینة من المتزوجات في منطقة مكة 
 .،رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة جامعة أم القريالمكرمة

  المعاقین  مفهوم الذات وعالقته بالرضا عن الذات والتكیف لدى): 2008(سوریة، ثروت
 .امعة حلب، رسالة ماجستیر، جًحركیا
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 ،مكتبة النهضة 1،طمقیاس التوافق النفسي لمتحدي االعاقة): 2003(زینب شقیر ،
 .المصریة، القاهرة

  مكتبة النهضة المصریة، القاهرة1، طمقیاس قلق المستقبل): 2005(شقیر، زینب ،. 
  الغامدي،  ، دار العلم للمالیین، بیروت، لبنانعلم النفس التربوي):1990(عاقل، فاخر

تشكل هویة األنا لدى عینة من األحداث الجامحین وغیر ): 2001( عبد الفتاح حسین
   .30، عدد 5، المجلة العربیة للدراسات المجلدالجامحین في المملكة العربیة السعودیة

 ،دار المنهل 1،طمعرفة الشخصیة تقنیات تفهم الموضوع والرورشاخ): 2003(فیصل عباس،
 .بیروت اللبناني،

  ،مجلة العلوم  ،التفاؤل وصحة الجسم دراسة عالمیة): 1996. (احمد محمدعبد الخالق
 .2، عدد 26االجتماعیة، مجلد 

  طالبات  فاعلیة اإلرشاد الدیني في تخفیف قلق المستقبل لدى): 2005(عبد الرازق، وفاء
 .، بحث منشور، كلیة الدراسات اإلنسانیة ،جامعة األزهركلیة التربیة جامعة الملك سعود

 صورة الجسم وعالقتها بتقدیر الذات واالكتئاب لدى طالبات ): 2007( الستار، نورا عبد
، رسالة دكتوراه، كلیة التربیة، جامعة المرحلة الثانویة بمدینة مكة المكرمة ومحافظة جدة

 .األمام محمد بن سعود اإلسالمیة
  المهني  بلفعالیة اإلرشاد النفسي في خفض قلق المستق): 2007(عبد المحسن، مصطفي

 .، رسالة ماجستیر غیر منشورة،جامعة أسیوطلدى طالب كلیة التربیة بأسیوط
 ،مكتبة األنجلو المصریة،القاهرة ،مقیاس الرضا عن الحیاة): 2001(أماني  عبد المقصود 

دراسة وصفیة استطالعیة لآلثار النفسیة لكارثتي غرق العبارة  ):2007(مؤمن،دالیا عزت
 .حولیات آداب عین شمس . دهبوتفجیرات  98السالم 

  دار 1ط ،الضغط النفسي ومشكالته وأثره على الصحة النفسیة):2008(عبید، ماجدة ،
 .عمان ،صفاء للنشر

  كلیة التربیة،   یوم دراسي بعنوان الصدمة النفسیة وآثارها): 2000(عثمان، محفوظ ،
 .جامعة األقصى، غزة، فلسطین

 التدخل السریع في األزمات ومدى قابلیة عنوان یوم دراسي ب): 2003( عثمان، محفوظ
 .، جامعة القدس المفتوحة، غزةالتطبیق في الواقع الفلسطیني

 مركز ،التفاؤل والتشاؤم مفهومها أسبابها والعوامل المؤثرة فیها): 2009(عرفات، فضیلة
 . النفسیةللدراسات النور
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  قلق المستقبل وعالقته ببعض المتغیرات الثقافیة،   ): 2004( عشري، محمود محیي الدین
، المؤتمر دراسة عبر حضاریة مقارنة بین طالب بعض كلیات التربیة بمصر وسلطنة عمان

 .ي عشر لإلرشاد النفسي، جامعة عینالسنوي الحاد
 دار المعرفة ، 1ط،المقابلة في اإلرشاد والعالج النفسي): 1992(ماهر محمود  ،عمر

 .اإلسكندریة ،الجامعیة
 ر المعرفة الجامعیة ، ، داسیكولوجیة العالقات االجتماعیة): 1988( ، ماهر محمود عمر

 .اإلسكندریة
  لدى  مفهوم الذات بالتوافق الشخصي واالجتماعيعالقة  ): 2005( علوان، نعمات شعبان

 .، بحث منشور، كلیة التربیة، جامعة األقصى،غزة، فلسطینمعاقي انتفاضة األقصى
  دراسة نفسیة لتأهیل فاقدي ): 1997(علي، علي عبد السالم، عبد الهادي، أحمد محمد

ن، السنة الحادیة ، مجلة علم النفس، العدد الثاني واألربعوأعضاء الجسم عن طریق البتر
 .عشر، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة

 دار 1،طمقیاس صورة الجسم للمعاقین بدنیا وجسدیا): 2010(علي،محمد النوبي محمد ،
 .صفاء للنشر والتوزیع،عمان

 دار المعرفة الموجز في الصحة النفسیة): 1984(عوض، عباس محمود،  
 .الجامعیة، األسكندریة 

 الكتب دار،سلسلة علم النفس، 1ط، سیكولوجیة العقل البشري): 1996(كامل محمد ،عویضة 
 .لبنان، بیروت ،العلمیة

 دار النهضة 1االختبارات االسقاطیة،ط ):1980(غنیم،سید محمد وبراده،هدى عبد الحمید،
 .القاهرة العربیة،

 موسوعة علم النفس والتحلیل النفسي،دار سعاد  ):1993(طه، فرج عبد القادر وآخرون
 .بیروت لصباح،ا
 ومفهوم الذات  الرهاب االجتماعي وعالقته بكل من صور الجسم): 2004(ن علي فاید، حسی

 .18، مجلة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفس، عدد لدى طالبات الجامعة
  عینة من  قلق المستقبل وعالقته ببعض المتغیرات لدى): 2006(فراج، محمد أنور إبراهیم

 . جامعة اإلسكندریة،كلیة التربیة ،، رسالة ماجستیریة جامعة اإلسكندریةطالب كلیة الترب
  دینامیات الموقف األودیبي وصورة الجسم لدى البغیات  ):2007(فرغلي، رضوى محمد

 .، كلیة اآلداب، جامعة الزقازیق ، رسالة ماجستیرالقاصرات
 مكتبةیفدراسات في سیكولوجیة التك -الصحة النفسیة  ):1976(فهمي، مصطفي ، 

 .الیازجي، القاهرة 
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 د، دار الجیل الجدی1ط ،االضطرابات النفسیة والسلوكیة): 1999( ، حسین صالحاسمق ،
 .، مصرالقاهرة

 1ط، مكتبة القادسیة للنشر ،مبادئ اإلرشاد والصحة النفسیة): 2004(رمضان، قدیح ،
 .خانیونس

  لتا للكمبیوتر والطباعة، د ،1، طسیكولوجیة الفئات الخاصة): 1996(كامل، محمد علي
 .طنطا

 صورة الجسم وبعض التغیرات لدى عینات ): 1995(كفافي، عالء الدین، النیال، مایسة أحمد
 .39، مجلة علم النفس، العدد من المراهقات دراسة ارتقائیة ارتباطیة

  سیكولوجیة السعادة، ترجمة فیصل عبد القادر یوسف، عالم المعرفة،  ):1993(مایكل أرجایل
  .175الكویت، عدد

 التدخل النفسي لعینة ناجین من كارثة  ):2007(مؤمن،دالیا عزت وحشاد،إیناس عبد المنعم
 .، حولیات آداب عین شمستفجیرات دهب

 فعالیة العالج العقالني االنفعالي في : ) 2007(عبد العال محمد عبداهللا وخلف احمد ، مبارك
  .كلیة التربیة، جامعه سوهاج رسالة ماجستیر، ،زیادة الرضا عن الحیاة لدى المعاقین بدنیا

 أبعاد الرضا العام عن الحیاة ومحدداته لدى عینة من  ):2007(عزة عبد الكریم ،بروكم
  .2، عدد17، مجلة دراسات نفسیة، مجلدالمسنین المصریین

 دار الكتب ،جامعة الموصلطرائق البحث العلمي ومناهجه): 1988(محجوب،وجیه، . 
 دار الرشاد، جامعة الزقازیق، 1طالعالج المعرفي السلوكي ): 2000(عبد اهللا ، عادل محمد ،

 .مصر
 العالقة بین اإلعاقة الجسمیة والتوافق النفسي ): 1984(، عبد اهللا سعید حامدمحمد

 .، السعودیة، رسالة ماجستیر جامعة أم القرىًواالجتماعي للمعوقین جسمیا
 التشاؤم وعالقتهما بأسالیب مواجهة المشقةالتفاؤل و ):1999. (محمد، مایسة شكري ،

 .3، عدد 9مجلد  ،مجلة دراسات نفسیة
  دراسة مقارنة في التوافق النفسي لدى الطفل المصري  ):1992(محمد، یوسف عبد الفتاح

 .3، سلسلة كتب مجلة شؤون اجتماعیة،جزء والطفل اإلماراتي
 مكتبة النهضة المصریة،القاهرة،1،طاستبیان هویة األنا للشباب): 2001(أبوبكر .مرسي . 
  مجلة دراسات ًمفهوم الذات لدى المراهقین المعاقین حركیا): 1995( مرسي ،جبریل ،

 . العلوم اإلنسانیة، المجلد الثاني والعشرون، العدد الثالث-الجامعة األردنیة، السلسلة أ
  ة في تحسین دور األطراف الصناعی): 2009(مزلوق، وفاء ومعیري، حنان ومعوزي، هدى

 .، رسالة ماجستیر غیر منشورةصورة الذات لدى الراشد مبتور األطراف
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  )1(ملحق رقم 
  مقیاس قلق المستقبل

  
شخصي تجاه المستقبل مطلوب من في ما یلي مجموعة من العبارات التي تعبر بوضوح عن رأیك ال

ٕسیادتك معرفة وجهة نظرك الشخصیة بصراحة وبأمانة وبصدق وابراز رأیك ومشاعرك من خالل 
أمام الدرجة أو اإلجابة التي تریدها بنفسك، حیث ال ) √(اإلجابة على هذه العبارات بوضع عالمة 

  .توجد إجابة صحیحة وأخرى خاطئة 
  

  العبارة
معترض 

  بشدة
  ًال أبدا

ًمعترض أحیانا 
   قلیال-

بدرجة 
  متوسطة

  عادة
  ًكثیرا

  ًدائما
  ًتماما

            ًأؤمن بالقضاء والقدر وأن القدر یحمل أخبارا سارة في المستقبل
            ًالتفوق یدفعني دائما لمزید من التفوق وأكافح لتحقیق مستقبل باهر

ًتراودني فكرة أنني قد أصبح شخصا عظیما في المستقبل  ً            
ًعنــدي طموحــات وأهــداف واضــحة فــي الحیــاة وأعمــل لمــستقبلي وفقـــا 

  لخطة رسمتها لنفسي وأعرف كیف أحققها
          

االلتـــزام الـــدیني واألخالقـــي والتمـــسك بمبـــادئ معینـــة یـــضمن لإلنـــسان 
  مستقبل آمن

          

ًاألفضل أن تعمل لدنیاك كأنك تعیش أبدا وتعمل آلخرتك كأنك تمـوت 
  ًغدا

          

            حیاة كبیر ألن طول العمر تبلغ األملأملي في ال
            یخبئ الزمن مفاجئات سارة وال یأس في الحیاة وال حیاة مع الیأس

            حیاتي مملوءة بالحیویة والنشاط والرغبة في تحقیق اآلمال
یتملكني الخوف والقلق والحیرة عندما أفكـر فـي المـستقبل وأنـه ال حـول 

  لي وال قوة في المستقبل
          

            یدفعني الفشل إلى الیأس وفقدان األمل في تحقیق مستقبل أفضل
            أنا من الذین یؤمنون بالحظ ویتحركون على أساسه

أفضل طریقة للتعایش مع الحیاة هو عدم التفكیـر فـي المـستقبل وأتـرك 
  الحیاة تمشي زي ما تمشي

          

لـق وأخـاف تمضي الحیاة بشكل مزیف ومحزن ومخیف مما یجعلنـي أق
  من المجهول

          

          أشـــعر بـــالفراغ والیـــأس وفقـــدان األمـــل فـــي الحیـــاة وأنـــه مـــن الـــصعب 
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  العبارة
معترض 

  بشدة
  ًال أبدا

ًمعترض أحیانا 
   قلیال-

بدرجة 
  متوسطة

  عادة
  ًكثیرا

  ًدائما
  ًتماما

  ًإمكانیة تحسنها مستقبال
ًأشـعر باالنزعـاج الحتمـال وقــوع كارثـة قریبـا بــسبب كثـرة الحـوادث هــذه 

  األیام
          

تجعلنـي أخـاف أن أكــون ) شـكلي(أشـعر بتغیـرات مـستمرة فـي مظهــري 
  ًاآلخرین مستقبال) ال یتقبلني(ام غیر جذاب أم

          

ینتـــابني شـــعور بـــالخوف والـــوهم مـــن إصـــابتي بمـــرض خطیـــر فـــي أي 
  وقت 

          

الحیــاة مملــوءة بــالعنف واإلجــرام تجعــل الفــرد یتوقــع الخطــر لنفــسه فــي 
  أي وقت

          

كثــرة البطالــة فــي المجتمــع یهــدد بحیــاة صــعبة وســوء التوافــق الزواجــي 
  ًمستقبال

          

ء المعیشة وانخفاض الـدخل وانخفـاض العائـد المـادي الـذي یقلقنـي غال
  على مستقبلي 

          

المستقبل غامض ومبهم لدرجة تجعل مـن الـصعب أن یرسـم الـشخص 
  أن خطة لألمور الهامة في مستقبله

          

ًضـغوط الحیـاة تجعــل مـن الــصعب أن أظـل محتفظـا بــأملي فـي الحیــاة 
  الوأتفاءل بأنني سأكون في أحسن ح

          

أو حـدث لــي ( أشـعر بـالقلق الـشدید عنـدما أتخیـل إصـابتي فـي حـادث 
  )أو یحدث لشخص یهمني) ( بالفعل

          

یغلب علي تفكیر الموت في أقرب وقت خاصة عنـدما أصـاب بمـرض 
  )أو یصاب أحد أقاربي(

          

أنـا غیـر راضـي عـن مـستوى معیـشتي بوجـه عـام ممـا یـشعرني بالفــشل 
  في المستقبل 

          

            أشعر أن الحیاة عقیمة بال هدف وال معنى وال مستقبل واضح
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)2(ملحق رقم   
 مقیاس الرضا عن الحیاة

  متعدد األبعاد
  

لدیك عدد من العبارات التي تقیس مدى شعورك بالرضا عن الحیاة ، اقرأ كل عبارة ثم اختر أحد 
  .ختیارهعلى ما تم ا) √(اإلجابات التي تتفق مع شعورك بوضع عالمة 

  ًدائما  ًغالبا  ًأحیانا  ًأبدا  العبارة  م
          استمتع بوجودي في البیت مع أسرتي   .1
          یعاملني أصدقائي بلطف   .2
          ألتطلع إلى الذهاب إلى المدرسة   .3
          أحب المكان الذي أعیش فیه   .4
          أعتقد أن لدي وجهة نظر جیدة   .5
ًأفراد عائلتي یقضون وقتا جیدا مع بعضهم الب   .6           عضً
          أصدقائي لطفاء معي   .7
          أحب وجودي في المدرسة   .8
          أتمنى أن یكون هناك أشخاص مختلفین في جیرتي   .9

          أنا مستمتع بمن حولي   .10
          أحب قضاء وقتي مع والدي   .11
          أتمنى أن یكون لي أصدقاء مختلفین   .12
          المدرسة شیقة بالنسبة لي   .13
          لفأتمنى أن أعیش في منزل مخت   .14
          أنا شخص لطیف   .15
          ًوالدي وأنا نفعل أشیاء ممتعة معا   .16
          أصدقائي یعاملونني باحتقار   .17
          أتمنى عدم الذهاب إلى المدرسة   .18
          أتمنى أن أعیش في مكان آخر   .19
          معظم الناس یحبونني   .20
          أسرتي أفضل من معظم األسر   .21
          أصدقائي جیدین   .22
           األشیاء التي ال أحبها في المدرسةیوجد العدید من   .23
          أحب جیرتي   .24
          توجد أشیاء كثیرة أفعلها بطریقة جیدة   .25
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  ًدائما  ًغالبا  ًأحیانا  ًأبدا  العبارة  م
          یتحدث أفراد أسرتي بلطف مع بعضهم البعض   .26
          أقضي وقت سیئ مع أصدقائي   .27
          أستمتع باألنشطة المدرسیة   .28
          أحي جیراني   .29
          أحب أن أجرب أشیاء جدیدة   .30
          یعاملونني بعدلوالدي    .31
          أقضي وقت طویل ممتع مع أصدقائي   .32
          أتعلم الكثیر في المدرسة   .33
          هذه المدینة ملیئة بأشخاص سیئین   .34
          أحب نفسي   .35
          لدي عدد كاف من األصدقاء   .36
          أشعر بالسوء وأنا في المدرسة   .37
          منزل أسرتي لطیف   .38
          یساعدني أصدقائي إذا طلبت مساعدة   .39
          یوجد العدید من األشیاء الممتعة التي یمكنني عملها حیث أعیش   .40

  



 
198

)3(ملحق رقم   
  مقیاس التوافق النفسي لمتحدي اإلعاقة

  
  .......................أختي العزیزة............... أخي العزیز 

  ًهل تود أن تعرف شیئا أكثر عن شخصیتك ؟
یاتك العامة ، لذا نرجو التعرف على كل موقف بدقة وتحدید إلیك بعض المواقف التي تقابلك في ح

  :انطباق كل منها على حالتك
                   ال تنطبق* ًتنطبق أحیانا                * ًتنطبق تماما 

حاول أن تحدد اإلجابة التي تتفق مع طریقتك المعتادة في التصرف والشعور في ظل إعاقتك 
فإذا أجبت بأمانة ودقة على جمیع المواقف ) .  انفعالیة–  سمعیة– بصریة –حركیة ( 

  فسیكون من الممكن أن تعرف نفسك معرفة جیدة 
تحت االختیار المناسب ، ال تترك موقف بدون اإلجابة علیه ، ال ) √(أجب بوضع عالمة 

  . توجد إجابة صحیحة وأخرى خاطئة 
 معلوماتك سریة للغایة 

سواء بنفسك أو بواسطة القائم ( أن تمأل االستمارة التالیة قبل أن تبدأ في اإلجابة ، علیك
  ).بتطبیق المقیاس علیك

  العبارة
تنطبق 

  نعم
متردد 
  ًأحیانا

  ال تنطبق
  ال

  :المحور األول
  هل تتقبل نفس بما أنت علیه اآلن من إعاقة ؟.1

      

        هل تعتمد على نفسك في تحقیق احتیاجاتك ؟.2
        ًدا في عملك للوصول لهدفك؟هل تتحدى إعاقتك وتبذل جه.3
        هل تشعر بالسعادة والفخر عندما تتحدث عن إعاقتك؟.4
        هل تواجه مشكالتك بقوة وشجاعة؟.5
        هل تشعر بالراحة النفسیة في حیاتك حتى ولو كنت بمفردك؟.6
        هل أنت لطیف ومتعاون مع الناس العادیین؟.7
        سك؟هل تشعر بالرضا والقناعة تجاه نف.8
        هل تشعر بقوة شخصیتك والثقة بالنفس أمام اآلخرین من العادیین؟.9

        هل تشعر بأن حظك في الحیاة حظ عادل وأنك غیر مظلوم بسبب إعاقتك؟.10
        هل تشعر بالراحة واألمن النفسي ألنك قریب من اهللا بالذكر والعبادة؟.11
        اة؟هل تشعر بأنك شخص له فائدة ونفع في الحی.12
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  العبارة
تنطبق 

  نعم
متردد 
  ًأحیانا

  ال تنطبق
  ال

        هل أنت متفائل بصفة عامة رغم إعاقتك ؟.13
ًهل تلجأ إلى تقدیم األعذار والحجج عندما تقع في أخطاء بسبب إعاقتك منعا .14

  إلحراجك؟
      

ًهل تكون عصبیا ومتوترا قي كثیر من األحیان .15         ؟)هل أنت عصبي المزاج( ً
        هل تخاف الموت في أي وقت بسبب إعاقتك؟.16
        في بعض المواقف بسبب إعاقتك؟) الكراهیة(هل تشعر بالحقد . 17
        هل تسبب اإلعاقة جرح مشاعرك بسهولة؟. 18
        ًهل تشعر باستیاء وضیق من الدنیا عموما؟.19
        هل تخاف من الفشل بسبب إعاقتك؟.20

  :المحور الثاني
  هل تشعر بالنشاط والحیویة معظم الوقت رغم إعاقتك؟. 21

      

        ؟)أو النفسیة أو الجسمیة( عن قدرتك العقلیة ) والقناعة( هل تشعر بالرضا .22
        هل تشعر باالرتیاح تجاه مظهرك الخارجي؟.23
        ًهل تهتم بصحتك جیدا؟.24
        هل تشعر بصحة جیدة؟.25
هل تشعر بإمكانیاتك العقلیة والجسمیة تمكنك من القیام باألعمال التي ترغب في .26

  لقیام بها؟ا
      

        هل تشعر بأن إعاقتك ال تعوقك عن مزاولة بعض األعمال بنجاح؟.27
        هل تشعر بأن قدرتك على التركیز قویة ولم تتأثر باإلعاقة؟.28
 شره – فقدان شهیة –سوء هضم ( هل تعاني من مشاكل واضطرابات األكل .29

  )عصبي
      

        ون سبب ظاهر؟هل یتكرر شعورك بسخونة في جسمك فجأة د.30
        هل تشعر بعدم تناسق بین أعضاء جسمك بسبب اإلعاقة؟. 31
        هل تشعر بالصداع من وقت آلخر؟.32
        هل یدق قلبك بسرعة عند قیامك بأي عمل؟.33
        هل تشعر بجفاف في فمك عندما تتحدث؟.34
        هل تعاني من التوتر العصبي من وقت آلخر؟.35
         عندما تبدأ في عمل ما؟هل ترتعش یداك.36
        هل تشعر بالنسیان في الحال في بعض األوقات؟.37
        هل تشعر باإلجهاد وضعف الهمة من وقت آلخر؟.38
        ًهل تتصبب عرقا عندما تقوم بعمل؟.39
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  العبارة
تنطبق 

  نعم
متردد 
  ًأحیانا

  ال تنطبق
  ال

        الدم؟) أو هبوط ضغط( هل تعاني من ارتفاع ضغط .40
  :المحور الثالث

   رغم إعاقتك؟ًهل أنت متعاونا مع أسرتك.41
      

        هل تشعر بالسعادة في حیاتك وأنت مع أسرتك؟.42
ًهل تشعر بأن لك دورا هاما داخل أسرتك؟.43 ً        
ًهل غالبا ما یتقبل كل فرد في أسرتك بتسامح األخطاء التي قد تصدر عنك بسبب .44

  إعاقتك؟
      

        هل أسرتك تحسن الظن بك وتراعي ظروفك الخاصة؟.45
        عر بأنك محبوب من أسرتك؟هل تش.46
        ؟)مثل باقي أفراد األسرة العادیین( هل تعطیك أسرتك حقوقك .47
        هل تعطیك أسرتك قدر كبیر من الثقة واالحترام والتقدیر مثل العادیین في األسرة؟.48
        هل أسلوب التفاهم هو أسلوب التعامل بین أفراد أسرتك؟.49
        تك في مناقشة وتحترم رأیك؟هل تشترك بحریة مع أسر.50
        هل تفضل أن تقضي معظم وقت فراغك مع أسرتك؟.51
        هل تشعر بأن أسرتك تحبك وتحنو علیك أكثر من أفرادها العادیین؟.52
        هل تعاملك أسرتك على أنك معاق؟.53
        هل تحرمك أسرتك من مزاولة نشاطك بحریة بسبب إعاقتك؟.54
        كثیرة داخل أسرتك تسببها لك إعاقتك؟هل تعیش مشاكل .55
        ًهل تتمنى أحیانا أن تكون لك أسرة غیر أسرتك؟.56
        هل إعاقتك تجعلك تشعر بالوحدة والعزلة حین تكون بین أسرتك؟.57
        هل تعاني من كثرة الخالفات داخل أسرتك بسبب إعاقتك؟.58
        هل تشعر بخجل أسرتك منك ألنك معاق ؟.59
        هل تشعرك أسرتك بأنك عبء ثقیل علیها؟.60

  :المحور الرابع
  هل أنت قادر على تكوین صداقات رغم إعاقتك؟.61

      

        هل یمكنك االشتراك في نشاطات الجماعة من حولك؟.62
        هل تشعر بالمسئولیة تجاه تنمیة المجتمع مثل كل مواطن عادي؟.63
ات في احتفاالت األعیاد المختلفة في هل تحب أن تشترك بما لدیك من إمكانی.64

  مجتمعك؟
      

        هل تشعر بالرضا عند االستعانة بالغیر في بعض األمور؟.65
        هل تتمنى أن تقضي معظم الوقت مع الزمالء العادیین؟.66
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  العبارة
تنطبق 

  نعم
متردد 
  ًأحیانا

  ال تنطبق
  ال

هل تسعى ألن تضع لنفسك موضع المنافسة الشریفة مع العادیین بقدر .67
  استطاعتك؟

      

        ن مركز اهتمام اآلخرین عندما تشارك معهم في عمل؟هل تفضل أن تكو.68
        هل تحترم رأي زمالءك وتعمل به؟.69
        هل تمیل إلى الذهاب إلى النادي واألماكن العامة لممارسة األنشطة االجتماعیة؟.70
        هل تشعر بتقدیر اآلخرین إلنجازاتك وأعمالك؟.71
         من العادیین؟ًهل تكون مهذبا في تعاملك مع اآلخرین.72
        هل یسهل علیك الحدیث والحوار مع اآلخرین بشجاعة ودون خجل من إعاقتك؟.73
        هل تعتذر لزمیلك إذا تأخرت عن الموعد المحدد؟.74
        هل تساهم في حل المشاكل التي تنشأ في المكان الذي تتواجد فیه؟.75
         عند شراء أشیاء جدیدة؟هل یسعدك اصطحاب زمالءك العادیین وأخذ مشورتهم.76
        هل تتمتع باللقاءات االجتماعیة ألنها تجمعك باآلخرین العادیین؟.77
        هل تشعر بعدم االنتماء للجماعة رغم تواجدك فیها ألنك معاق؟.78
        ًهل تفضل أن تنسحب من بعض اللقاءات الجماعیة منعا إلحراجك من إعاقتك؟.79
عندما ) یدق قلبك أو تتغیر تعبیرات وجهك ، أو ترتبكأو ( هل تشعر بالخجل .80

  تتواجد مع جماعة من العادیین؟
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  )4(ملحق رقم 
  مقیاس التفاؤل والتشاؤم

  
  :بیانات أولیة

        ذكر              أنثى  الجنس  االسم
    )في حالة العاملین(الوظیفة 

    تاریخ المیالد
    تاریخ اإلجراء
    بیانات أخرى

  
  :لیماتتع

یعرض علیك فیما یلي مجموعة من العبارات التي توضح مشاعرك وسلوكیاتك وآرائك في مواقف 
أوافق تماما، أوافق ال أوافق، ال أوافق : الحیاة المختلفة، ویوجد أمام كل عبارة أربع اختیارات هي

  .مطلقا
  

  :المطلوب منك
 أسفل االختیار الذي ) √(المة أن تقرأ كل عبارة من هذه العبارات بدقة تبدي رأیك بوضع ع

  .ینطبق علیك
 أن تكون إجابتك على كل عبارة وفقا لما تشعر به في الوقت الحالي. 
  ال تستغرق وقتا طویال في التفكیر أثناء قراءتك ألي عبارة بل وضح فقط انطباعك األول تجاه

 .المعنى الذي تحمله العبارة
 ال تنس أن تجیب عن كل العبارات. 

 طالما تعبر عن حقیقة -فقط– توجد إجابة صحیحة وأخرى خاطئة، واإلجابة تعد صحیحة الحظ أنه ال
  .شعورك الحالي تجاه المعنى الذي تحمله العبارة
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  العبارات  م
اما

 تم
فق

أوا
  

فق
أوا

فق  
 أوا

ال
طلقا  

ق م
واف

ال أ
  

          أحب كل الناس الذین أتعرف بهم   .1
          المحتمل أن أصاب بخیبة أملمن األفضل أال أحدد آماال وردیة، حیث إنه من    .2
          هناك الكثیر الذي یمكن عمله، ولكن ال یوجد الوقت الكافي للقیام بذلك   .3
          )أي أعمل من الحبة قبة(أبالغ في كل شيء    .4
          نادرا من أتوقع حدوث أشیاء طیبة لي   .5

د كل شيء یتغیر بسرعة هذه األیام لدرجة أنني أجد صعوبة في اختیار القواع   .6
  السلیمة التي یجب إتباعها

        

          بصفة عامة تبدو لي الحیاة جمیلة   .7

عندما یتعلق األمر بخططي وتطلعاتي المستقبلیة في الحیاة أتوقع أن تسیر األمور    .8
  في االتجاه المعاكس

        

          إن أعظم المعارك تكون مع نفسي   .9
          أعتقد أنه ال یوجد أمل مرجو من الجنس البشري   .10
          تخلص من حالة مزاجیة سیئة ال یستغرق مني وقتا طویالال   .11
          إذا كنت أرغب في تحقیق شيء ما، واجتهدت فسوف أحقق هدفي في النهایة   .12
          یصل بعض الناس إلى أهدافهم نتیجة النفوذ أو الواسطة، ولیس نتیجة علمهم   .13
          ا سوءاإذا سارت أمور حیاتي سیرا حسنا، سرعان ما أتوقع لها أن تزد   .14
          باإلیمان والثقة بالنفس أستطیع تقریبا أن أفعل أي شيء   .15
          استمتع بدرجة كبیرة عندما أكون بمفردي بعیدا عن اآلخرین   .16
          عندما أبدأ في عمل شيء جدید أتوقع النجاح   .17
          الصدق هو سر النجاح في جمیع األحوال    .18
          بصفة عامة أرى الجانب المشرق من الحیاة   .19
          إذا اتخذت قرارا ما سیتضح فیما بعد أنه قرارا خاطئا   .20
          بصفة عامة فإنني أقلل من حجم مشاكلي   .21
          إنه لشيء طیب أن أكون صریحا   .22
          حینما توجد اإلرادة یوجد الطریق   .23
          أمیل إلى تضخیم مشكالتي لدرجة تفوق حجمها الحقیقي   .24
          كون متواضعا وأمینا عن أن أكون مهما ومخادعامن األفضل في كل األحوال أن أ   .25
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  العبارات  م

اما
 تم

فق
أوا

  

فق
أوا

فق  
 أوا

ال
طلقا  

ق م
واف

ال أ
  

          أتوقع أن تزداد األمور سوءا بمرور الوقت   .26
          عادة یكون العامل البطيء المثابر هو الذي ینجز في النهایة   .27
          عندما أذهب إلى حفلة ما أتوقع االستمتاع   .28
          إن الظروف في تحسن دائم ومستمر   .29
          د على فرصة أو رأي متكافئینبغي أن یحصل كل فر   .30
          من األفضل أن أتوقع الهزیمة حتى ال أصدم بشدة عند وقوعها   .31
          من الحكمة أن تمدح الناس اآلخرین   .32
          أتوقع أن أحقق معظم األشیاء التي أریدها في الحیاة   .33
          یبدو أن مصائب الحیاة لن تفارقني   .34
          لصداقة التي كانت تدوم مدى الحیاةما ینقص الناس الیوم هو النوع من ا   .35

فإن % 50عندما یتنبأ العاملون باألرصاد الجویة بأن نسبة احتمال سقوط المطر    .36
  سقوط المطر سیكون مؤكدا

        

          أثق عادة في أن األمور تسیر سیرا حسنا   .37

في بعض األحیان تكون روحي المعنویة منخفضة، ولكن سرعان ما أعود إلى    .38
  طبیعیةحالتي ال

        

          یبدو لي المستقبل غیر مضمون حتى أستطیع أن أضع خططا جادة   .39
          عندما أتعهد بعمل شيء أجد من الصعب أن أنحیه جانبا حتى ولو لوقت قصیر   .40
          الحنان أكثر أهمیة من الحب   .41
          عندما أشترك مع زمالئي في لعبة ما أتوقع الخسارة   .42
          جد لدیه فرصة طیبة للنجاحأي شخص یعمل بجد واجتهد ی   .43
          یبدو لي المستقبل كئیبا   .44
          إذا كان علي أن أختار بین السعادة والعظمة سأختار العظمة   .45
          أتجاهل عادة االنتكاسات البسیطة التي تحدث لي    .46
          بصفة عامة تنتهي األمور على ما یرام   .47
          من األفضل لي أن أموت بطال على أن أعیش جبانا   .48

لسؤال ما فإنني ) بنسب متساویة(إذا أعطیت إجابات صحیحة وأخرى خاطئة    .49
  سأختار دائما اإلجابات الخاطئة

        

          من الصعب أن أتقدم دون أن أسلك كل السبل   .50



 
205

  العبارات  م

اما
 تم

فق
أوا

  

فق
أوا

فق  
 أوا

ال
طلقا  

ق م
واف

ال أ
  

إذا كنت في مسابقة ما وانحصر السباق بیني وشخص آخر، فإنني أتوقع أن أكون    .51
  الثاني ولیس األولذ

        

          ة أنظر إلى الغد على أنه سیكون سعیدابصفة عام   .52
          أستطیع أن أتعامل بارتیاح مع كافة الناس    .53
          األحداث المؤلمة غالبا ما تأتي في أعقاب األحداث السارة   .54
          في تاریخ الجنس البشري توجد فئة قلیلة من المفكرین العظماء   .55
          إن بعد العسر یسرا   .56
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  )5(ملحق رقم 
   هویة األنااستبیان

  
  :الرقم          )لمن یرغب: (االسم
  :النوع
  :السن

  :المستوى التعلیمي
  تي/عزیزي

یعرض علیك فیما یلي مجموعة عبارات تعبر عن بعض مظاهر وقضایا حیاتك وتوجد أمام كل عبارة 
  :أربعة استجابات وعلیك أن

 . دائماإذا كان مضمون العبارة ینطبق علیك" تطبیق دائما"أسفل (/) تضع عالمة  .1
 .إذا كان مضمون العبارة ینطبق علیك أحیانا" تطبیق دائما"أسفل (/) تضع عالمة  .2
 .إذا كان مضمون العبارة ال ینطبق علیك إال نادرا" تطبیق دائما"أسفل (/) تضع عالمة  .3
 .إذا كان مضمون العبارة ال ینطبق علیك أبدا" تطبیق دائما"أسفل (/) تضع عالمة  .4

  
  ال ینطبق أبدا  نادرا ما تتحقق  تنطبق أحیانا  ئماتنطبق دا  العبارة  م
          أشعر أن الحیاة ال تنطوي على قیمة أو معنى   .1

  
مع مالحظة أن ال توجد إجابة صحیحة وأخرى خاطئة فاإلجابة تعتبر صحیحة فقط عندما تعبر عن 

  .حقیقة ما تشعر به وتحسه تجاه المعنى الذي تتضمنه العبارة
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          أشعر أنني أبدو متمیزا عن غیري من األمور   .1
          أكون أكثر ارتیاحا حینما أكون من نفسي عنه عندما أتواجد مع اآلخرین   .2
          ال أعرف بالتحدید ما أود أن أحققه في المستقبل   .3
          لي) الفتیان(أشعر بتجاهل الفتیات    .4
          یخلتط األمر على بشأن بعض القیم السائدة   .5
          یخطئني من حولي وینظرون إلي كشخص آخر إذا ما رأوني من بعید   .6
          أشعر بالحیرة واالرتباك عند وجودي في جماعة كبیرة   .7
          ال أرى هدفا واضحا أعیش من أجله   .8
          عالقاتي بالجنس اآلخر تتسم بالسطحیة   .9

          عینة ما هو إال وسیلة لتحقیق أغراضنااإلیمان بقیم م   .10
          أبدو مختلفا كثیرا في طریقتي وأسلوبي عن اآلخرین   .11
          أتجنب التواجد في األماكن العامة والحفالت    .12
          ألجأ إلى من حولي طالبا المساهمة في تحدید وتخطیط أهدافي   .13
          ال أجد صعوبة في عقد صداقات مع الجنس اآلخر   .14
          اة ال تساوي شيء ما لم یكن هناك والء لبعض المبادئ والقیمالحی   .15
          تصدر عني تصرفات تبدو غامضة وغریبة   .16
          لیس لي مركز متمیز بین أقراني   .17
          یختلط األمر على في أشیاء أرغب في القیام بها   .18
          من الصعب علي أن أبدأ بالحوار مع أفراد من الجنس اآلخر   .19
          كثیرا ما یدور حولي من أحداث وقضایاال یعنیني    .20
          إن ما یملیه علي والدي وما یتبعانه من ممارسات یبدو مریحا بالنسبة لي   .21
          أشعر بأنني غیر كفء للقیام بأي دور اجتماعي   .22
          من الصعب أن أحدد لنفسي ما أریده في المستقبل   .23
          آلخرلیس هناك ما یبرر الدخول في عالقات مع الجنس ا   .24
          أشعر أن الحیاة ال تنطوي على قیمة أو معنى   .25
          ما أنا علیه من صفات هو ما سأكون علیه في المستقبل   .26
          أشعر أن صداقاتي لیست بالقدر الكافي   .27
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          أشعر بعدم الجدي وانعدام الهدف   .28
          من الصعب علي أن احتفظ بصداقات مع الجنس اآلخر   .29
          ي نظري المشروع والغیر مشروعیتساوى كل شيء ف   .30
          أنتظر العون والتأید من والدي كلما اعترضتني مشكلة أو أزمة   .31
          كثیرا ما یلجأ لي زمالئي یطلبون مشورتي في أمور هامة تخصهم    .32
          أعتقد أن الوقت ما زال طویال للتفكیر في اختیار الهدف   .33
          تهم مع الجنس اآلخرأشعر أن أصدقائي أكثر ثقة مني في عالقا   .34
          ما أتمسك به من قیم ومبادئ أعتقد أنه سیتغیر فیما بعد    .35
          ما أن تواجهني مشكلة حتى ارتبك وأشعر بالحیرة   .36
          أتوارى عن أعین الناس إذا ما صادفت تجمع لهم   .37
          یوجه لي النقد من جراء الفشل في أداء بعض األعمال   .38
           والتردد عند الحدیث مع الجنس اآلخرینتابني شعور بالخجل   .39
          هناك مبادئ وقیم ینبغي التمسك بها مهما كانت الظروف   .40

لم یتغیر أسلوبي أو صفاتي مما یجعلني ال أبدو مختلفا كثیرا عما كنته في    .41
  الماضي

        

          أفضل أن أكون متواجد مع اآلخرین عن أن أكون بمفردي   .42
          حتى نهایتهإذا بدأت عمل ال أنجزه    .43
          أتجنب المواقف التي تجعلني وجها لوجه مع الجنس اآلخر   .44
          رغم ما بالعالم من شرور فهناك قیم تضیف له معنى   .45
          أعرف أنني لست كامال ولكن تعجبني نفسي على ما هي علیه   .46
          أشعر بالتوتر حینما أقابل أشخاص أتعرف علیهم ألول مرة   .47
           أن نحدد أهدافا لحیاتنالیس من الضروري   .48
          یمكنني التعبیر عن مشاعري تجاه الجنس اآلخر دون حرج   .49
          ال شيء یجذب اهتمامي فال شيء یهم    .50
          لو عاد الزمن إلى الوراء لما اخترت ما أنا علیه اآلن   .51
          لیس هناك ما یدعو لتكوین صادقة أو إقامة عالقة مع أحد   .52
          ت التي تعترض تحقیق أهدافي أستمر في التغلب علیهامهما كانت العقبا   .53
          ما دامت هناك غایة فال بد من الوصول لها بأیة وسیلة   .54
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          أتجنب تحمل المسئولیات تفادیا للوقوع في الخطأ والتورط في المشكالت   .55
          أشعر بالضیق حینما أتواجد مع اآلخرین   .56
          حقیقهالي طموحات وأهداف وأعرف كیف یمكن ت   .57
          أنا ومن بعدي الطوفان، أفضل ما یمكن أن نحیا به   .58
          أنتظر العون من حولي في تحدید أهدافي والتخطیط لتحقیقها   .59
          أشعر بعدم القدرة على مسایرة زمالئي في األنشطة االجتماعیة   .60
          حینما أكون وحیدا ال اشعر بسعادة كبیرة عنه عند تواجدي مع اآلخرین   .61
          لیس من الضروري أن أكون شخص معترف به في عمل أو مهنة   .62
          وددت لو أن لي اصدقاء أثق بهم   .63
          أرغب في القیام باعمال كثیرة لكني ال اشرع في البدء فیها   .64
          أشعر أن مستقبل المهني غیر واضح أمامي   .65
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  )6(ملحق رقم 
  مقیاس صور الجسم

  
  :البیانات العامة

  :االسم
  :نالس

  السنة الدراسیة  )  (أنثى   )  (ذكر : الجنس
  

  :التعلیمات
  :عزیزتي الطالبة: عزیزي الطالب

أمامـك مجموعــة مـن العبــارات التـي توضــح كیفیـة تــصورك لـشكل جــسمك، وأمـام كــل عبـارة أربــع إجابــات 
اإلجابــة أمــام ) √(، والرجــاء قــراءة كــل عبــارة جیــدا ثــم وضــع عالمــة )أبــدا) (نــادرا) (أحیانــا) (كثیــرا: (هــي

ٕالتـي تناسـب حالتـك، مـع عـدم تـرك أیـة عبـارة دون إجابـة، علمـا بأنـه ال توجـد إجابـات صـحیحة واجابــات 
  .خاطئة في هذه الجمل

  

ثیرا  العبارات  م
ك

یانا  
أح

ادرا  
ن

  أبدا  

          أنظر إلى شكلي نظرة سلبیة   .1
          أرى أنني مقید الحركة بسبب جسمي   .2
          أمیل لتغییر بعض مالمح وجهي   .3
          )بالمدرسة(أفضل البقاء في المنزل من الذهاب في رحلة مع زمالئي    .4
          أشعر أن الناس ال یروني جذابا   .5
          أحاول تجنب النظر في المرآة في غرفتي   .6
          أشعر أن أجزاء جسمي مختلفة عن اآلخرین   .7
          أشعر بأنني غیر قادر على فهم طبیعة جسمي   .8
          جتماعیة كاألفراح أو العزاءأتفادى حضور المناسبات اال   .9

          أحزن عند النظر إلى شكلي في المرآة   .10
          أشعر بعدم الرضا عن جسمي   .11
          أتجنب الحركة الكثیرة لعدم وجود تناسق بین أجزاء جسمي    .12
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ثیرا  العبارات  م
ك

یانا  
أح

ادرا  
ن

  أبدا  

          أرى أن مالبسي أقل وجاهة من زمالئي   .13
          أرفض ارتداء مالبس البحر في المصیف   .14
          شع ومقززأرى أن شكلي ب   .15
          أتقبل جسمي كما هو علیه   .16
          أشعر بأنه من األفضل إجراء تغییر في شكلي ووجهي   .17
          أرى أن هناك تناقض بین أفكاري وشكلي   .18
          أشعر باإلحراج من مظهري عند خروجي مع زمالئي   .19
          یقلقني مظهر جسمي   .20
          تزعجني التشوهات الموجودة في جسمي   .21
          )شكلي(راحة تجمیلیة إلحداث تناسق في جسمي أحتاج لج   .22
          أفتقر إلى الثقة بشكلي   .23
          أتجنب االختالط بالناس لشعوري بعدم قبولهم شكلي   .24
          أحكم على الناس تبعا ألشكال أجسامهم   .25
          أرى أنني أتمتع بالقبول لدى الناس   .26
          أبتعد عن الناس لشعورهم بأن شكلي غریب   .27
          القلق حول عیوبي الجسمیةأشعر ب   .28
          ال أستطیع البقاء طویال في مكان یتواجد به الناس   .29
          ال أستطیع التفاعل من الناس بطریقة طبیعیة بسبب جسمي   .30
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  )7(ملحق رقم 
  مقیاس الرضا الزواجي

  
عبـارة، وحـدد مـا التعلیمات یتضمن هذا المقیاس عددا من العبارات التي تتعلق بالحیاة الزوجیة، أقـرأ كـل 

صـحیفة "، ضـع إجابتـك علـى هـذا النحـو فـي )×(أو ال تنطبـق علیـك ) √(إذا كانت العبارة تنطبق علیـك 
  ".اإلجابة

بالنــسبة لهــذه العبــارة رقــم ) √(إذا كانــت العبــارة تنطبــق علیــك تمامــا أو معظمهــا، ســود الــدائرة : مثـال ذلــك
  :  في المثال هنا10

 11لهــذه العبــارة فــي المثــال ) ×(ق علیــك تمامــا أو معظمهــا، ســود الــدائرة أمــا إذا كانــت العبــارة ال تنطبــ
  .هنا

  :وهكذا، أجب عن كل عبارة بدقة
الحظ أن هذا المقیـاس یطبـق علـى الـزوج أو الزوجـة، والعبـارات هنـا موجهـة إلـى الـزوج، ولهـذا إذا كانـت 

" شـــریكة حیـــاتي"أو " جتـــيزو"الزوجـــة هـــي التـــي تجیـــب علـــى هـــذه العبـــارات، ینبغـــي أن تراعـــي أن كلمـــة 
  .بالنسبة لها" شریك حیاتي"أو " زوجي"تعني كلمة 

مـن أن رقـم العبـارة یتفـق مـع الـرقم فـي صـحیفة اإلجابـة ز " صـحیفة اإلجابـة"تأكد عند وضع إجابتك فـي 
  .سود الدوائر بشكل واضح، وأمح كلیة أیة إجایة تود تغییرها، ال تضع أیة عالمة في كراسة األسئلة

  
  :أمام الفقرات التالیة) ×(أو ) √(مة ضع عال

  ×  √  البیان  م
      أعتقد أن زواجنا سعید بدرجة معقولة   .1
      غالبا ما تستجیب زوجتي بتفهم لحالتي المزاجیة في لحظة معینة   .2
      لم تواجهنا أبدا صعوبة في زواجنا من الناحیة المالیة    .3
      ینبغي أن یكون الزواج هو وحده رأس العائلة   .4
      كنت أتمتع بحیاة سعیدة في منزل والديلقد    .5
      هناك بعض األشیاء التي ال أستطیع أنا وزوجتي التحدث فیها معا   .6
      حیاتنا الجنسیة مشبعة تماما   .7
      لم أفكر أنني أو زوجتي في حاجة إلى تدخل من أحد بالنصح أو اإلرشاد   .8
      لیست هناك موضوعات مشتركة كثیرة أتحدث فیها أنا وزوجتي   .9

      في بعض األحیان قد تقل ثقتي في زوجتي   .10
      دخلنا كاف لمواجهة مصروفاتنا الضروریة   .11
      أنا وزوجتي نبقى لفترات طویلة من الوقت ال نتكم مع بعض حینما یغضب أحدنا من اآلخر   .12
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  ×  √  البیان  م
      أن عمل األم قد یؤدي إلى معاناة طفلها في سن ما قبل المدرسة    .13
      أنا سعید في زواجي   .14
      ك أبدا في أن زوجتي یمكن أن تخوننيال ش   .15
      أنا وزوجتي نستمتع بعمل بعض األشیاء معا   .16
      لقد كانت هناك دائما عالقة طیبة في عائلتي بین والدي وأخوتي   .17
      أنا وزوجتي نحتاج إلى أن نحسن من الطریقة التي نحسم بها خالفاتنا   .18
       المالیةزوجتي لیس لدیها تقدیر لألمور المتعلقة بالنواحي   .19
      أشعر بأن زواجنا اآلن أفضل من أي وقت مضى   .20
      في بعض األحیان قد ال تفهم زوجتي حقیقة مشاعري   .21
      یجب على الزوج أن یتحمل المسئولیة في إطعام األطفال والعنایة بهم مثلما تتحمل الزوجة   .22
      طالقفي الواقع أن الجنس هو الشيء الوحي الذي أناقشه أنا وزوجتي على اإل   .23
      زوجتي ال تأخذ النقد على أنه هجوم موجه إلى شخصها   .24
      أن كل جدي قد تعلمته من شریكة حیاتي یبعث في نفسي سرورا   .25
      یبدو لي أن كل الزیجات التي تمت في عائلتي هي زیجات ناجحة إلى حد كبیر   .26
      نادرا ما تقوم زوجتي بعمل أشیاء تغضبني   .27
       أنفقه من النقودتحاسبني زوجتي دائما على   .28
      غالبا ما تنتهي مناقشتنا بتبادل الشتائم واإلهانات   .29
      أن معظم النساء یكن أفضل إذا تفرغن لبیوتهن مما لو تفرغن لعملهن   .30

في بعض األحیان ال تستطیع زوجتي أن تستثار بدرجة كافیة لإلحساس باإلشباع الجنسي في عملیة    .31
  الجماع

    

      عطیني ثقة أكبرأتمنى لو أن زوجتي ت   .32
      هناك بعض األمور الهامة في زواجنا تحتاج إلى حلول    .33
      أقضي أنا وزوجتي وقتا طیبا في كثیر من مختلف أنواع التسلیة والترویج   .34
      في بعض األحیان تقوم زوجتي بعمل أشیاء تجعلني غیر سعید   .35
      حینما نتجادل فإن زوجتي كثیرا ما تسيء تفسیر حقیقة مشاعري   .36
      أن األمور أو المشكالت لمالیة الهامة ال تهدم حیاتنا الزوجیة   .37
      هناك بعض األشیاء المقلقة بدرجة زائدة إلى الحد الذي یجعلني ال أستطیع أن أناقشها حتى مع زوجتي   .38
      في أثناء المناقشة أو الجدل یعبر كل منا عن مشاعره تجاه اآلخر تماما   .39
       تعجبني في زوجتيهناك بعض األشیاء التي ال   .40
      على المرأة أن تنقل والءها من عائلتها إلى زوجها بعد الزواج   .41
    أن االهتمامات أو األمور المشتركة بیني وبین زوجتي تبدو قلیلة حینما ال تكون مشغلوین باألنشطة    .42
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  ×  √  البیان  م
  االجتماعیة

      لقد حققت من الزواج نجاحا أكثر مما كنت أتوقع   .43
      من الضیق، فإن زوجتي تفعل أحیانا بعض األشیاء بغرض مضایقتي فقطعندما أكون في حالة    .44
      لم أشك أبدا في خیانة زوجتي لي   .45
      أشعر كما لو أننا نعیش بطریقة تتجاوز إمكانیاتنا المالیة   .46

یا حبذا لو كان هناك بعض من المساواة بین الزوجین، ولكن ینبغي أن تكون للزوج الكلمة الرئیسیة في    .47
  ر األسریةاألمو

    

      تشعر زوجتي بحریة في أن تعبر صراحة عما قد یراودها من مشاعر الحزن القویة   .48
      لقد أردت بشدة في عض األحیان أن أنفصل عن زوجتي   .49
      لقد كانت طفولتي غالبا أسعد من أشخاص كثیرین   .50
      أن زوجتي تتقبل النقد بصدر رحب   .51
      سبب عالقتنا الجنسیةلم تتعرض حیاتنا الزوجیة ألي اضطراب ب   .52
      نادرا ما یوجد بیني وبین زوجتي خالفات جوهریة   .53
      كثیرا ما أجلس أنا وزوجتي للتحدث عن األشیاء السارة التي حدثت خالل الیوم   .54

إذا حدث أن مرض أحد األطفال وكانت الزوجة من األمهات العامالت، فإن على الزوج أن یكون    .55
   عن عمله ویبقى بالمنزل لرعایة طفله أن یغیب-مثل زوجته–مستعدا 

    

      تبدي زوجتي تفهما وتعاطفا كاملین إزاء أي مشاعر أو انفعاالت تبدو مني   .56
      حینما نتجادل، فإنني وزوجت یكثیرا ما نتمادى في استعادة وتكرار نفس األشیاء القدیمة   .57
      أنني أثق تماما في زوجتي فیما یتعلق بأمورنا المالیة   .58
      اجات هامة في زواجي لم تجد إشباعا بعدعندي ح   .59
      أعتقد أن زواج والدي یعتبر مثال طیبا یمكن أن یحتذیه أي زوجین   .60
      عادة ما تتذكر زوجتي وحدها تلك األیام الطیبة التي قضیناها معا   .61
      أنا وزوجتي نادرا ما نقوم بعملیة الجماع الجنسي   .62
      إن زوجتي تساعد على تقریب وجهات النظر بینناحینما تنشأ خالفات بیني وبین زوجتي، ف   .63
      أنا راض عن الطریقة التي نقضي بها أنا وزوجتي وقت فراغنا   .64
       بالحیرة والدهشة من أن زواجنا یمكن أن ینتهي بالطالق-في ظروف عدیدة–كثیر ما أشعر    .65
      ال للحاجة إلى النقودإذا كان هناك طفل صغیر في األسرة، فإن خروج األم إلى العمل ال یكون إ   .66
      ال توجد لحظة ال أشعر فیها بالحب الشدید لزوجتي   .67
      أن زوجتي ال تستمتع أبدا بإیذائي شخصیا   .68
      نادرا ما أتجادل أنا وزوجتي بشأن األمور المالیة   .69
      هناك بعض الممارسات الجنسیة التي أحبها ولكن زوجتي ال تستمتع بها   .70
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  ×  √  البیان  م
      وم بها زوجتي أستحي حتى من ذكرهاهناك أشیاء تهتم أو تق   .71
      أن زواجي كان مخیبا آلمالي من جوانب عدیدة   .72
      نادرا ما أخرج أنا وزوجتي للمشي معا   .73
      ال یزال معظم الرجال یرغبون في أن تكون زوجاتهن من النوع التقلیدي الذي یعني فحسب بشئون األسرة   .74
      اعرها القویة من الرقة والحنانلیس من المعتاد أن تعبر زوجتي صراحة عن مش   .75
      هناك بعض األشیاء التي أود أن أغیرها في زوجتي لو أمكنني ذلك   .76
      هناك بعض المشكالت الهامة في زواجنا   .77
      غالبا ما تفشل زوجتي في فهم وجهة نظري بشأن بعض األمور   .78
       الالزمأن اتجاهات زوجتي نحو الجنس مفرطة في االحتشام واالستحیاء أكثر من   .79
      أن مستقبلنا المالي آمن بدرجة كبیرة   .80
      أن المرأة التي ال ترغب أن تكون مطیعة لزوجها ال تفهم حقیقة معنى أن تكون زوجة   .81
      في كل مرة أشعر فیها بالضیق أو الحزن، فإن زوجتي تجعلني أستعید شعوري بحبها لي وبسعادتي معها   .82
       مما هو علیهیمكن لزواجنا أن یكون أكثر سعادة   .83
      كثیرا ما نصل في جدالنا إلى عدم السیطرة على أنفسنا وعلى ما یصدر عنا من كالم ال نعنیه حقیقة   .84
      لم أشعر بأسف أبدا على زواجي، حتى ولو للحظة   .85
      أن زواج والدي كان أسعد من معظم الزیجات   .86
      ع الجنسيأحصل دائما على إشباع جنسي كامل تقریبا حینما نقوم بالجما   .87
      أن زوجتي تحتفظ بمعظم مشاعرها أخل نفسها   .88
      أن مستقبل زواجنا مشكوك فیه إلى حد یصعب معه وضع أي خطط هامة   .89
      أن حیاتنا الیومیة ملیئة باألشیاء الشیقة التي تشترك في عملها معا   .90
      حینما نختلف في وجهات نظرنا، فإننا نجلس سویا ونناقشها معا   .91
      يء للمرأة أن تكون زوجة جیدة وأما جیدةأن أهم ش   .92
      أني أثق في زوجتي في أي شيء   .93
      لقد عشت طفولة غیر سعیدة للغایة   .94
      أن زواجي أقل سعادة من الزیجات الناجحة جدا   .95
      أود أن أحسن من نوعیة عالقتنا الجنسیة   .96
      أن زوجتي عاقلة وسلسة حینما نناقش شئوننا المالیة   .97
      من المجادالت بیننا تظهر وكأنها تافهةأن كثیرا    .98
      هناك بعض األشیاء في زواجي ال تسرني على اإلطالق   .99
      أن زوجتي یمكن أن تثق دائما في أي شيء أحكیه لها   .100
      أنني أشعر بالوحدة معظم الوقت حتى وأنت كنت مع زوجتي   .101
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  ×  √  البیان  م
      أن زوجتي تعترف على الفور بالخطأ حینما تكون مخطئة   .102
      جتي تستمتع بالجنس بنفس القدر الذي أستمتع بهأن زو   .103
      من الصعب غالبا أن نناقش شئوننا المالیة دون أن ینتهي النقاش بالنكد بیننا   .104
      على الزوجة أن تسهم في مساندة األسرة مادیا في حالة الطوارئ فقط   .105
      أن زواجي هو غالبا السبب في أتعس لحظات حیاتي   .106
       وجدیة بمشاعري وأفكاري بشأن أي موضوع من الموضوعاتتبدي زوجتي اهتماما   .107
      أن زوجتي ال تأخذ الوقت الكافي لعمل بعض األشیاء التي أحب أن أعملها   .108
      هناك بعض األوقات التي ال أشعر فیها بالحب والعطف الكبیرین لزوجتي   .109
      أن تواصلي مع زوجتي من خالل تبادل النظرات قلیل جدا   .110
      دا أن مشكالتنا الزوجیة قد تراكمت كثیرا إلى حد لم نستطع معه التغلب علیهلم أشعر أب   .111
      أنني أفضل أن تكون عالقتنا الجنسیة أكثر مما هي علیه اآلن   .112
      أن زوجتي تصر غالبا على أن تتخذ طریقها في الحیاة بغض النظر عما قد أریده   .113
      أن زوجتي تجید إدارة شئوننا المالیة   .114
       على اختیار مهنة أو عمل خارج المنزل- مثل زوجها–رأة أن تكون قادرة على الم   .115
      یبدو أننا كنا أكثر مرحا مما نحن علیه اآلن   .116
      هناك لحظات من السعادة العظیمة في زواجي   .117
      أن زوجتي تتوفر فیها كل الصفات التي كنت أتمناها دائما في شریكة حیاتي   .118
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       غیر سعید من حیث عالقتنا الجنسیةفي بعض األحیان أشعر بأنني   .185
      أن عمل المرأة له نفس أهمیة عمل زوجها   .186
      من الصعب على زوجتي غالبا أن تحافظ على التوازن المالي ألسرتنا   .187
      أن عالقتي مع زوجتي لم تقترب أبدا من االنفصال أو الطالق   .188
      ت الذي تقضیه معيأن زوجتي تقضي أحیانا وقتا مع صدیقاتها أكثر من زمن الوق   .189
      أن زواجي یمكن أن یكون أكثر سعادة مما هو علیه اآلن   .190
      لقد كان مما یحیرني في زواج والدي أن كان یمكن أن ینتهي بالطالق   .191
      أن مجادالتنا كثیرا ما تنتهي بجرح مشاعر أو بكاء أحدنا   .192
      أشعر أننا نتجادل أكثر مما یجب   .193
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 من األمهات ینبغي أن یكن هناك عدد أكبر من دور الحضانة وریاض األطفال حتى یستطیع عدد أكبر   .207
  أن یخرجن إلى العمل
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      من الطبیعي أن یتضایق الرجل إذا كانت زوجته تكسب ماال أكثر منه   .226
      في بعض األحیان ال تكون زوجتي جادة معي   .227
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      أن وجود أطفال لنا یزید من سعادة زواجنا   .1
      ي متفقان على كیفیة االستجابة لمطالب أطفالناأنا وزوجت   .2
      یسلك أبناؤنا في معظم األحوال سلوكا حسنا   .3
      كثیرا ما یحاول أبناؤنا أن ینحشروا بیني وبین زوجتي ویتدخلو فیما ال یعنیهم   .4
      أن تربیة األطفال عمل یحرق األعصاب   .5
      ال في أسر أخرىیبدو أن أطفالنا یتشاجرون فیما بینهم أكثر من األطف   .6
      نادرا ما أختلف أنا وزوجتي على مقدار الوقت الذي نقضیه مع أطفالنا   .7
      لیست هناك أشیاء كثیرة مشتركة بیني وبین أطفالنا یمكن التحدث فیها   .8
      أن زوجتي ال تأخذ على عاتقها نصیبا عادال في رعایة األطفال   .9

      الرتیاح الذي كنت أتمناهأن وجود أطفال لنا لم یجلب لي كل الرضا وا   .10
      أن قدرا كبیرا من الجدول والنقاس بیني وبین زوجتي هو بسبب األطفال   .11
      أتمنى لو أن أطفالي یبدون قدرا أكبر من االهتمام بي   .12

أن أطفالنا قد تعلموا أنهم إذا لم یستطیعوا الحصول على شيء معین مني فإنهم یستطیعون الحصول    .13
  ا علیه من زوجتي غالب

    

    أن وجود أطفال لنا لم یمنعني أنا وزوجتي أن نشترك مع بعضنا في عمل أشیاء كثیرة معا كما قد تعودنا    .14
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  ذلك من قبل 

      أن زوجتي ال تقضي وقتا كافیا مع أطفالنا   .15
      أن أطفالنا یبدون وكأنهم أقل سعادة وانطالقا من غیرهم من األطفال ممن هم في سنهم   .16
      لذي یتعلق برعایة األطفال یقع على عاتقيأن عظم العمل ا   .17
      أن زواجنا كان یمكن أن یكون أكثر سعادة لو لم یكن لدینا أطفال   .18
      نادرا ما نتجادل أنا وزوجتي بسبب األطفال   .19
      نادرا ما یراعي أطفالي مشاعري تجاه بعض األمور   .20
      اث روتینیةكثیرا ما یأتي أطفالي إلى ویتكلمون معي عما یمر بهم من أحد   .21
      لقد قررنا أنا وزوجتي معا تلك القواعد التي نسیر علیها في تعاملنا مع أبنائنا   .22
      أن وجود أطفال یتعارض مع انتظامي في عملي   .23
      أنا وزوجتي نتحمل مسئولیات متساویة في رعایة أطفالنا   .24
      یبدو أن أطفال الیوم ال یؤثر الكالم فیهم   .25
      أطفالي بالعمل سویا في داخل المنزل أو خارجهكثیرا ما أقوم أنا و   .26
      ٕفالنا وانجازاتهم"أن زوجتي تظهر حماسا كبیرا الهتمامات أ   .27
      أفكر أحیانا في أنه كان ینبغي علینا أن ننتظر فترة أطول قبل أنت ننجب أطفاال   .28
      لم یتعرض زواجنا لمشكلة بسبب األطفال   .29
      وفاء بمسئولیاتهم في المنزلأن أطفالنا نادرا ما یفشلون في ال   .30
      تدلل زوجتي األطفال أحیانا أكثر من الالزم   .31
      كثیرا ما أجلس بالمنزل مع واحد أو أكثر من أطفالي للتسلیة أو المرح   .32

أحاول أنا وزوجتي دائما أن یؤید أحدنا اآلخر حینما یقوم أحدنا بتقدیم الثناء ألطفالنا أو توقیع العقاب    .33
  علیهم

    

       أطفالنا ال یظهرون احتراما كافیا لوالدیهمأن   .34
      أن زوجتي ال تبدي عطفا كافیا نحو أطفالنا   .35
      إن قیم أطفالي تتشابه مع قیمي بدرجة كبیرة جدا   .36
      لقد أصبحت أنا وزوجتي نتجادل كثیرا منذ أن رزقنا بأطفال   .37
      نا أن نتحمله في سبیلهم مقدار العبء الذي علی- قبل أن یكون لدینا أطفال–لم أكن أتوقع    .38
      أننا متفقان غالبا على ما هیة المسئولیات التي یجب أن یلتزم بها أطفالنا في المنزل   .39
      یعتبرني أطفالي جزءا هاما من حیاتهم   .40

نادرا ما أختلف أنا وزوجتي بشأن الظروف أو المواقف التي نعاقب فیها األطفال أو بشأن األسلوب الذي    .41
  نعاقبهم به
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