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 ٣٣١

 سمر مجدى فهمى./    أ

  املراهقة مرحلة يف الإللكسيثميا ملرتفعي كلينكية دراسة
 (*))حالة دراسة(

 
   فهمى جمدى مسر

  

   شريفعلى سهام./ د
  النفسیة الصحة قسم رئیس
 التربیة كلیة - حلوان جامعة

   جالل حممد نور/ د.م.أ
  النفسیة الصحة بقسم مساعد أستاذ

  التربیة كلیة – حلوان جامعة

  
  : المقدمة : ًأوال 

تعتبر مرحلة المراهقة فترة حساسة في حیـاة المراهقـات حیـث الحظـت الباحثـة ظهـور 
ًالكثیــر مــن الــصدمات لــدي هــؤالء المراهقــات مــثال صــدمة وفــاة شــخص عزیــز وصــدمة عــذر 
األقــراب وصــدمة األغتــصاب وغیرهــا مــن الــصدمات المنتــشرة فــي المجتمــع المحلــي ففــي تلــك 

 أشـد الحاجـة إلـي العـون والتعبیـر عـن مـشاعرهم وخاصـة المرتبطـة بتلـك الفترة تكون الفتاة فـي
  .الصدمة أو محنة معینة 

تتمیــز مرحلــة المراهقــة والتــي تقابــل المرحلــة الثانویــة بخــصوصیة فــي النمــو وخاصــة 
النمواإلنفعــالي ففیهـــا یتمیــز النمـــو اإلنفعـــالي بعــدم الثبـــات حیـــث إن انفعــاالت المراهـــق متقلبـــة 

عبــر عــن انفعاالتــه بــشدة وعنــف ، فعنــدما یریــد أن یبــدى احتیجاجــه قــد یبــدو وصــاخبة فهــو ی
ًساخطا ، وعندما یفرح ویضحك وبصرخ كما یظهـر المراهـق عـدم التناسـب بـین اإلنفعـاالت ، 

  )٤٧٧-٤٧٦، ١٩٩٧عالء الدین كفافي ،( . كما تتسم مشاعره وانفعاالته بالسطحیة

                                              
  )"دراسة الحالة متعمقة(دراسة كلینكیة لمرتفعى الإللكسیثمیا فى مرحلة المراھقة : "بحث مشتق من رسالة ماجستیر بعنوان(*)
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 ٣٣٢

 ) لثلثاالجزء ا( العدد السادس 
٢٠١٦ 

ر تـسهم إلـي حـد كبیـر فـي تـسیر عملیـة ومن ثـم فـإن القـدرة علـي تحدیـد وفهـم المـشاع
التفاعل اإلجتماعي أو التواصل اللفظي وغیر اللفظي ، ویتبادل األفكار من اآلخرین ، وعلي 
النقــیض مــع ذلــك فــإن األفتقــاد لهــذه القــدرة تحــد إلــي درجــة كبیــرة مــن التفاعــل وفهــم المــشاعر 

  . واإلنفعاالت مما یجعل الفرد حاد الطبع مع األخرین 
إلي إنه اصطلح علي أنه القصور ) ٢٢٦، ٢٠٠٧(هشام عبدالرحمن الخولي ویشیر 

، ویشار إلیها بمفهوم الإللكسیثمیافي القدرة علي تحدید المشاعر الشخصیة ووصفها لآلخرین 
 Rueshوترجـع اإلرهاصــات األولـي لإللكــسیثمیا إلـي المالحظــات اإلكلینكیـة لكــن مـن رویــش 

ًا أن بعــض مرضــاهم یظهــرون عجــزا واضــحا فــي حیــث الحظــ) ١٩٤٩ (Macleanومــاكلین  ً ً
القـــدرة علـــي التعبیـــر اللفظـــي لمـــا یـــدور بـــداخلهم مـــن مـــشاعر وأحاســـیس ومحدودیـــة الخیـــال ، 

 ) .اســتخدم بعــض الحركــات البدنیــة المباشــرة كوســیلة للتعبیــر عــن مــشاعرهم وانفعــاالتهم 
Krystal et.al . 1986 . 102 )   

 حیــث أن الإللكــسیثمیا ١٩٧٢ان علــي یــد ســیفینوس والمــیالد الحقیقــي لإللكــسیثمیا كــ
 ,A=lack, lexis=words:كلمــــة التینیــــة األصــــل تكــــون مــــن ثــــالث مقــــاطع وهــــم 

thymia=feeling  لتعنــي الكلمــة فــي مجملهــا نقــص كلمــات المــشاعر Lack words 
feeling  وقــد ظهــرت الكثیــر مــن التعریفــات األخــري لإللكــسیثمیا ، وبنــاء علــي ذلــك وجــدت 

احثــة العدیــد مــن الدراســات التــي تناولــت الإللكــسیثمیا وعالقتهــا بــبعض المتغیــرات ولكــن لــم الب
ًیناولهـــــا أحـــــدا فـــــي حـــــدود علـــــم الباحثـــــة فـــــي دراســـــة إكلینكیـــــة للبنـــــاء النفـــــسي لفتـــــاة أصـــــابت 
بالإللكـسیثمیا نتیجـة التعـرض لـصدمة اإلغتـصاب ولــذلك تحـاول الدراسـة الحالیـة معرفـة البنــاء 

ـــــاة  ـــــى ســـــن المراهقـــــة تعـــــانى  النفـــــسي لفت ـــــصدمة ف مرتفعـــــي الإللكـــــسیثمیا نتیجـــــة تعرضـــــها ل
  . اإلغتصاب



  )دراسة حالة(دراسة كلینكیة لمرتفعى الإللكسیثمیا فى مرحلة المراھقة 
  

  

 ٣٣٣
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  :مشكلة الدراسة : ًثانیا 
إن التغیــرات التــي تحــدث لــدي الفتیــات المراهقــات نتیجــة الــدخول فــي مرحلــة المراهقــة 
ًالتـــي قـــد تـــؤدي أحیانـــا إلـــي تغیـــر مـــسار حیـــاتهم حیـــث أن هـــذه المرحلـــة هـــي بمثابـــة الجـــسر 

بــین الطفولــة والنــضج التــي تحــدث فیهــا التغیــرات العــضویة والفــسیولوجیة والعاطفیــة الفاصــل 
غیـــر قلیلـــة حیـــث أن عـــدم الثبـــات اإلنفعـــالي وضـــعف القـــدرة علـــي ضـــبط وتنظـــیم اإلنفعـــاالت 
والمـــشاعر ومـــا یـــرتبط بهـــم مـــن مـــشكالت ســـلوكیة أو نفـــسیة مـــن أبـــرز مـــشكالت المراهقـــات 

س اآلن بمدى قدرته علي التواصل مع مـن حولـه بـشتى أصبحت فاعلیة الفرد في مجتمعه تقا
طـرق التواصــل والتــي تتوقــف فــي المقــام األول علــي فهمــه لذاتــه وفهمــه لآلخــرین وقــد تتعــرض 
الفتیات المراهقات في مرحلة المراهقة إلي العدید من الصدمات النفـسیة المختلفـة مثـل صـدمة 

ســة وقــد تكـون الفتــاة فــي هــذه المرحلــة ًاإلغتـصاب وهــو موجــودة فعــال فـي الحالــة موضــوع الدرا
نتیجــة التعــرض لــصدمة اإلغتــصاب أو غیرهــا فــي أشــد األحتیــاج لآلخــرین لهــا وتقــدیم الــدعم 
النفسي لها من أهلهـا وأقرباهـا واألخـصائین النفـسین المتواجـدین فـي المدرسـة أو مراكـز الـدعم 

  . النفسي بمصر لتقدیم الدعم النفسي لها 
الفتاة في هذه المرحلة الحـساسة لـصدمة مـا أو موقـف شـدید حیث إنه عندما تتعرض 

ولــم تلقــي الــدعم النفــسي مــن المحیطــین بهــا فــذلك یــؤثر علیهــا بالــسلب فقــد تكبــت المراهقــات 
وتقمعهــا ممــا یحــدث إیــذاء نفــسي وضــعف ) الخاصــة بموقــف مــؤلم أو بــصدمة مــا (مــشاعرهم 

دم قــدرتهم علــي التعبیــر عــن نتیجــة تعــرض المراهقــات لــصدمات متكــررة وذلــك یــؤدي إلــي عــ
  ).الإللكسیثمیا(مشاعرهم وهذا ما یطلق علیه 

والإللكسیثمیا تعني العجز عن التعبیر عن النفس ومشاعرهم ومثـل هـؤالء األشـخاص 
یفتقــدون الكلمــات التــي تعبــر عــن مــشاعرهم ومــن ثــم یبــدون كــأنهم بالمــشاعر علــي األطــالق 

 الــسبب فــي عــدم قــدرتهم علــي التعبیــر عــن وعلــي الــرغم مــن أن هــذا العجــز یمكــن أن یكــون
عــاطفتهم أكثــر مــن افتقــادهم لهــذا العاطفــة ولنــدرة الدراســات العربیــة واإلجنبیــة فــي حــدود علــم 
الباحثة التي تناولـت البنـاء النفـسي للفتـاة المراهقـة مـن ذوي مرتفعـي الإللكـسیثمیا فلـذلك األمـر 
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 ) لثلثاالجزء ا( العدد السادس 
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لنفــسي للفتــاة المراهقــة مــن ذوي مرتفعــي الــذي یجعــل هــدف الدراســة الحالیــة هــو دراســة البنــاء ا
  . الإللكسیثمیا 

  : ومن ثم تتبلور مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة علي التساؤالت األتیة 
   ما هي دینامیات البناء النفسي لدي الفتاة المراهقة من ذوي مرتفعي الإللكسیثمیا ؟-
  ة ؟  ما هي طبیعة الصراعات األساسیة الموجودة لدي هذه الفتا-
  ات الدفاعیة المستخدمة لدي عینة الدراسة ؟ نیزم ما هي أهم المیكا-

  . وسوف تحاول الباحثة اإلجابة علي هذه التساؤالت من الوجهة الدینامیة المتعمقة 
  :  أهداف الدراسة -:ًثالثا 

، التعـرف علـي دینامیـات البنــاء النفـسي لـدي الفتـاة المراهقــة مـن ذوي مرتفعـي الإللكــسیثمیا * 
ًوذلك من خالل دراسة إكلینكیـة تهـتم بتحلیـل عمیـق لـدي الفتـاة المراهقـة اعتمـادا علـي المـنهج 

  . اإلكلینكي 
   -: أهمیة الدراسة : ًرابعا 

   -: األهمیة النظریة )أ(
ًإلقاء الضوء علي ظاهرة حدیثة نسبیا وهي الإللكسیثمیا وتنـاول البنـاء النفـسي لـدي الفتـاة ) ١(

مرتفعي الإللكـسیثمیا ، ممـا یـسهم فـي إثـراء التـراث العلمـي الـسیكولوجي المراهقة من ذوي 
فـــي هـــذا المجـــال ، حیـــث نـــدرة الدراســـات العربیـــة واألجنبیـــة التـــي تناولـــت البنـــاء النفـــسي 

  . لإللكسیثمیا 
توعیــة المتطلعــین علــي هــذه الدراســة مــن اآلبــاء والمعلمــین بمــدي خطــورة إصــابة أبنــاءهم ) ٢(

  .ثمیا وبناتهم بالإللكسی
  . تناولت الدراسة الفئة عمریة وهي الفتیات المراهقات من حیث طبیعة نموهم األنفعالي ) ٣(
توجیة المتطلعین علـي هـذه الدراسـة كیفیـة التعامـل مـع أبنـاءهم بعـد تعرضـهم لـصدمة مـا ) ٤(

  . أو موقف مؤلمة وذلك حتي ال یتطور األمر إلي إصابتهم بالإللكسیثمیا 
  : بیقیة األهمیة التط) ب(
المساعدة في إعداد خطط وقائیة لرفع اإلستعداد النفسي لدي الفتیات المراهقات لمواجهة ) ١(

  . الصدمات المختلفة ومنع وقوع هؤالء الفتیات فریسة إلصابة بالإللكسیثمیا الناتجة عنها 
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ات إعــــداد بــــرامج إرشــــادیة لآلبــــاء والمعلمــــین والمتطلعــــین عنــــد كیفیــــة التعامــــل مــــع الفتیــــ) ٢(
المراهقـات عنـد إصــابتهم بالإللكـسیثمیا ولــذلك البـد إعـداد بــرامج إرشـادیة لكــل مـن یتعامــل 

  . مع الفتیات المراهقات لكیفیة التعامل معهم عند إصابتهم بالإللكسیثمیا 
المساهمة في إعداد برنامج عالجي لمریض الإللكسیثمیا قائم علي األسس النظریـة التـي ) ٣(

میا مـــستفیدین منـــه اإلشـــادة القـــصوي أخـــذین فـــي اإلعتبـــار حـــل قـــدمت تفـــسیر الإللكـــسیث
المــشكالت النفــسیة الناجمــة منهــا لیبــدوا حیــاة جدیــدة والوصــول إلــي أقــصي درجــة توافــق 
ًنفــسي اجتمــاعي وخاصــة فــي هــذه المرحلــة حیــث إن أشــارنا مــن قبــل إن مرحلــة المراهقــة 

  . لهم الدراسي مرحلة حرجة وحساسة وأي شئ یؤثر بالسلب في شخصیتهم وتحصی
  : مصطلحات الدراسة : ًخامسا 

   -: Alexithymiaالإللكسیثمیا ) ١(
) ١٩٩٧ (Taylorتعرف علي أنها نقص المتعة في النشاطات األجتماعیة ویعرفها تیلور ) أ(

بأنهــا عــدم القــدرة علــي التغبیــر عــن العواطــف والمــشاعر ووصــفها بــالكالم ، فعــدم القــدرة علــي 
وكــذلك تعـــرف علـــي أنهـــا حالــة تعكـــس أوجـــه القــصور فـــي القـــدرة علـــي التغیــر عـــن المـــشاعر 

التعامــل مــع األنفعــاالت مــن الناحیــة المعرفیــة ، كمــا تعكــس صــعوبات لــدي الفــرد فــي تنظــیم 
  . وجدانه ومن ثم فهي تعتبر أحد العوامل المهیئة لألصابة باألمراض الجسمیة والنفسیة 

 عــدم القــدرة Alexithymiaة مزاجیــة أو هــي حبـس) :APA(تعریــف رابطــة علــم الــنفس ) ب(
عــــن التعبیــــر أو الوصــــف أو التمییــــز بــــین انفعاالتــــه الــــشخص وقــــد تحــــدث فــــي العدیــــد مــــن 
اإلضــطرابات الخاصــة الــنفس جــسمیة وبعــض اضــطراب تعــاطي المخــدرات وقــد تنــتج نتیجــة 

  . التعرض المتكرر لضغوط الصدمة 
ص القـدرة علـي التعبیـر األنفعـالي نتیجـة  بـأن حالـة مـن نقـ-:التعریف األجرائي للباحثـة ) ج(

الكلمــات المناســبة لهــذا التعبیــر ویمكــن قیاســها عــن طریــق درجــات عینــة الدراســة علــي مقیــاس 
  . الإللكسیثمیا لفتیات المراهقات 
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  adolescence -: المراهقة ) ٢(
 من عـالم هي الفترة من بلوغ الحلم إلي سن الرشد ، وهي مرحلة نمائیة یتحول فیها الطفل) أ(

الطفولة إلي عالم الكبار ، والمراهقة مصطلح وصفي للفترة التي یكون الفرد فیها غیـر ناضـج 
 ومعنــاه adolescenceًإنفعالیــا وذا خبــرة محــددة وكلمــة مراهقــة مــشتقة مــن الفعــل الالتینــي 

ًبینمــوه ، فــالمراهق لــیس طفــال ولــیس راشــدا كــذلك تعنــي التــدرج نحــو النــضج البــدني والجنــسي  ً
 التـــي pulestyوالعقلــي واألنفعــالي ، ومــن هنـــا یتــضح الفــرق بــین كلمـــة مراهقــة وكلمــة بلــوغ 

تقتــصر علــي ناحیــة واحــدة مــن نــواحي النمــو وهــي الناحیــة الجــسمیة والجنــسیة ، فــالبلوغ هــو 
نضج الغدد التناسلیة واكتساب معالم جنـسیة تنقـل بالطفـل مـن فتـرة الطفولـة إلـي فتـرة اإلنـسان 

   ) ١١٢: ١٩٨٢بدالرحمن العیسوي ، ع(.  الراشد 
ویتفــق حامــد زهــران علــي أن المراهقــة هــي مرحلــة اإلنتقــال مــن الطفولــة إلــي الرشــد وتمتــد مــن 

  )٣٢٣ : ١٩٨٥حامدزهران ، (.ًالثالثة عشر إلي التاسعة عشر تقریبا أو قبل ذلك بعام أو عامین
  : التعریف األجرائي  للباحثة ) ب(

فولة إلي الرشد وقد یواجه المراهق أزمـات أو صـدمات معینـة تـؤثر هي مرحلة إنتقالیة من الط
 ١٦علي إدراكهـم وتعبیـرهم عـن مـشاعرهم ویـؤدي ذلـك إلـي إصـابتهم بالإللكـسیثمیا وتمتـد مـن 

  . سنة٢١سنة إلي 
   - :تساؤل البحث: ًسادسا 

  دینامیات البناء النفسي لفتاة مراهقة من مرتفعي الإللكسیثمیا   ) ١(
  :جراءات الدراسة إ: ًسابعا 

  ) .الدراسة العمیقة للحالة الفردیة (اعتمدت الدراسة علي المنهج اإلكلینكي : المنهج ) ١(
فتاة تعاني من الإللكسیثمیا بدرجة مرتفعة وذلك بعد تعرضـها لـصدمة أغتـصاب : العینة ) ٢(

   سنة ١٩حدیثة وتبلغ من العمر 
   -:اسة الحالیة األدوات األتیة  استخدمت الباحثة في الدر-:أدوت الدراسة ) ٣(
  ).٢٠١٢(إعداد محمدعبدالتواب ومحمد شعبان (اختبار الإللكسیثمیا للمراهقین ) ١(
  .المقابلة الحرة الطلیقة ) ٢(
   ). ١٩٨٨أمال عبدالسمیع باظة سنة / د(إستمارة دراسة الحالة ) ٣(
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 سمر مجدى فهمى./    أ

  تفهم الموضوع للراشدین) TAT(اختبار ) ٤(
   H . T .Pة المتحركة اختبار رسم األسر) ٥(

   -:حدود الدراسة : ًثامنا 
 ٦ أسـابیع بمعـدل ٥ اسـتغرق التطبیـق ٢٠١٥/٢٠١٦تم تطبیـق الدراسـة : الحدود الزمنیة) ١(

  .جلسات
تم تطبیق علـي الفتـاة المراهقـة فـي مؤسـسة الرعایـة اإلجتماعیـة للفتیـات : الحدود المكانیة) ٢(

تابعـة لمدیریـة التـضامن اإلجتمـاعي بـالجیزة ) حـة شبه مفتو(القاصرات بالعجوزة وهي مؤسسة 
  . سنة ٢٤ – ١٥باشراف إدارة الدفاع اإلجتماعي ، یودع فیها القاصرات من سن 

  اإلطار النظرى
  اإلطار النظري لأللكسیثمیا

  :  األلكسیثمیا-١
  : ًأوال مقدمة 

 األنـــسان كـــائن اجتمـــاعي لدیـــه حاجـــات بیولوجیـــة ونفـــسیة واجتماعیـــة وحاجـــات الـــي
ٕالتعبیــــر عــــن المــــشاعر للتواصــــل واألنتمــــاء مــــع والــــي اآلخــــرین ال تقــــل أهمیــــة عــــن حاجاتــــه 
ًالبیولوجیة وال یستطیع اشباعها الي من خالل الجماعة المحیطة به وذلك خاصة لدي طالب 
ًوطالبــات المرحلــة الثانویــة ولكــن یوجــد أكثــر مــن طالبــة بــدال مــن توجیــه طاقاتهــا الــي اشــباع 

ح علي العالم الخارجي واألستفاده من خبرات األخرین فان طاقاتها توجه نحو حاجاتها واألنفتا
القصور في التعبیر عن المشاعر مما یترتب علیه عدم القـدرة علـي اتخـاذ القـرارات المـصیریة 
فــي مرحلــة هامــة مــن مراحــل العمــر حیــث أن هــذه المرحلــة ینتقــل فیهــا الطالبــات واألبنــاء الــي 

طالبــة فــي هــذه المرحلــة فــي امــس الحاجــة لــوعي كامــل لمــشاعرهم الجامعــة ، فــي حــین ان ال
لتحدید ما یصادق ومن یجب األبتعاد عنه ومن یصاحبه ومن ال یصاحبة ، كل هذه القرارات 
المهمــه ال یكفــي فیهــا الجوانــب العقلیــة فقــط بــل تحتــاج إلــي انفعــاالت ومــشاعر تعیهــا وتــصفها 

) الأللكـسیثیمیا (قـص التعبیـر عـن المـشاعر بوضوح لكي تمارس حیاتها بشكل سوى ویعتبر ن
ًمــن االضــطرابات النفــسیة التــي تــم تناولهــا بالبحــث حــدیثا نــسبیا حیــث ترجــع بــدایات ظهورهــا  ً
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وكـــان هـــذا المعنـــي یطلـــق علـــي ) ١٩٧٢(كمـــصطلح الـــي جهـــود العـــالم األمریكـــي ســـفنیوس 
 فــي القــدرة ویعــانون مــن ضــعف) سیكوســوماتیة (المرضــى الــذین لــدیهم اعــراض نفسیجــسمیة 

علي وصف انفعاالتهم تجاه المواقف التي تحتاج للتعبیر عن العواطف وذلك المصطلح الذي 
  ) ٢ : ٢٠١٤امال ابرهیم الفقي، (.تم تناوله في الدراسة بالبحث

  -:تعریف الأللكسیثمیا : ًثانیا 
تــم وضــع مفهــوم ) صــعوبة التعبیــر عــن المــشاعر واالنفعــاالت ( مفهــوم الأللكــسیثمیا 

وهــى كلمـة ذات اصــول التینیـة وتعنــى صــعوبة ) م١٩٧٢(لأللكـسیثمیا مــن قبـل ســتفنوس عـاما
بــصورة اكثــر شــموال أن تــشیر ) م١٩٧٩(التعبیــر عــن المــشاعر واالنفعــاالت واشــارة كریــستال 

مـن الناحیـة المعرفیـة ) م١٩٨٤(الأللكسیثمیا الـى القـصور المعرفـى والعـاطفى ، وایـضا تیلـور 
ان ) م١٩٨٩(وعى االنفعـــالى البـــسیط وغیـــر واضـــح ، أكـــده كریـــستال نجـــد أنهـــم یتـــسمون بـــال

  -:مفهوم الأللكسیثمیا یتضمن السمات االربعة الرئیسیة التالیة وهم 
  . تحدید صعوبة وصف المشاعر الذاتیة -١
  . صعوبة التمیز بین المشاعر االنفعالیة واألحاسیس العضویة -٢
  . القدرات الداخلیة المحدودة-٣
  .ب المعرفى الموجه على المستوى الخارجى  االسلو-٤
یرو أن تـم ادراك  ) ١٩٩٧( ، تیلور وأخرون  ) ٢٠٠١( أما بالنسبة جراب واخرون    

الأللكــــسیثمیا باعتبارهـــــا كیـــــان ذو طــــابع شخـــــصي یتـــــسم باالســــقرار النـــــسبى ویـــــشعر األفـــــراد 
ـــة تحدیـــد مـــشاعره ـــد محاول م وتـــساهم هـــذه المـــصابون باالأللكـــسیثمیا باالضـــطراب والحیـــرة عن

الـــصعوبة فـــى عـــدم قـــدرتهم بـــصفة متكـــررة علـــى تنظـــیم مـــشاعرهم وخاصـــة المـــشاعر الـــسلبیة 
هؤالء االفراد المصابین بالأللكـسیثمیا یكـون لـدیهم عـدم القـدرة  ) ٢٠٠٧( واشارة كونلى ودنى 

ة على تعبیر عن هذه المـشاعر لآلخـرین ویتـسم االفـراد الـذین یعـانون الأللكـسیثمیا بدرجـة كبیـر
وذلـك ) اى التعبیـر مـن خـالل مالمـح الوجـه ( اللجوء الـى التعبیـرات االنفعالیـة غیـر اللفظیـة  

  .بدرجة اكبر من هؤالء الذین یعانوا الأللكسیثمیا بدرجة منخفضة 
على الرغم من الدلیل الذى یقتـرح أن المـرأه اكثـر مهـارة  ) ٢٠٠٨( أشار واجنر ولى 

ان  ) ٢٠١٢( فعالیـــة لالخـــرین اال ان رأى كـــامبال وزمـــالؤه فیمـــا یتعلـــق بـــادراك التغییـــرات االن
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الأللكـــسیثمیا ولـــیس النـــوع هـــى التـــى تتنبـــأ بحجـــم االهتمـــام الموجـــه الـــى ادراك تغیـــرات مالمـــح 
الموجــه الخاصــه بالــسعادة والخــوف حیــث ان الأللكــسیثمیا تحــول دون قــدرة المــرء علــى ادراك 

 المــــصابون بالأللكــــسیثمیا فقــــط مــــن خــــالل ووصــــف االنفعــــاالت الذاتیــــة قــــد یــــستجیب االفــــراد
  .تعبیرات تصف حالتهم العاطفیة مثل الشعور بالحزن ، معدتى تألمنى وهكذا 

ان مفهوم الأللكسیثمیا یتضمن الـسمة الخامـسة  ) ١٩٩٩( لقد اقترح برموند واخرون 
 ) ٢٠٠١ (عدم القدرة او القدرة المنخفضه على ادراك االنفعال ، قام مـؤخرا فورسـت وبرمونـد 

بتطــویر اســتبیان الأللكــسیثمیا الخــاص بهمــا اســتبیان فورســت یعتمــد علــى التعریــف االصـــلى 
لنمیــاه ســیفنوس وتــم اضــافة الطــابع المفهــومي علیــه باعتبــاره یتــضمن الــسمات الخمــس التالیــة 

  -:القابلة للقیاس 
  . التعبیر اللفظى عن االنفعاالت -١
  . تحدید المشاعر واالنفعاالت -٢
  .درات على التخیل واحالم الیقظه  الق-٣
  . تحلیل المشاعر واالنفعاالت -٤
  ) .التعرض للمشاعر واالنفعاالت (  إضافة الطابع االنفعالى -٥

إن المفهــــوم الجدیــــد الخــــاص بإضــــافة الطــــابع االنفعــــالي یتحــــدى المفهــــوم االصــــلى 
تالفـات الخاصـة بمـستوى الأللكسیثمیا حیث یقترح امكانیة قیاس الأللكسیثمیا فیما یتعلق باالخ

هــــذا ) ٢٠٠٧(اإلثـــارة الفــــسولوجیه بـــدال مــــن الــــوعي االنفعـــالي ، لقــــد اقتــــرح برمونـــد واخــــرون 
العامـــل المعرفـــى : المنظـــور بدرجـــة اكبـــر كمـــا تـــم اقتـــراح ان الأللكـــسیثمیا تتكـــون مـــن بعـــدین

فعـاالت ، والعامل العاطفى ویتكون العامل المعرفـى مـن التغیـر اللفظـى وتحدیـد المـشاعر واالن
بینمــا یتكــون العامــل العــاطفى مــن الخیــال واطفــاء الطــابع االنفعــالى، اشــارت بعــض الدراســات 
الــــى ظهــــور دلیــــل یؤیــــد الفكــــره الخاصــــة بتواجــــد نمطــــین فــــرعین مــــستقلین الأللكــــسیثمیا وقــــام 

یتم النمط االول الأللكسیثمیا باالثارة االنفعالیة بدرجة منخفضه ، ) ٢٠٠٨(موورمان وآخرون 
وعى االنفعالى باالنفعاالت بدرجة بسیطة واالفتقار إلى الخیال ان االفراد الذین یعانوا النمط ال

االول الأللكسیثمیا یشعروا بحالة من االكتفاء الذاتى، فقر عن العالقات االجتماعیـة واالفتقـار 
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د الــى العالقــات العاطفیــة وعــدم الرغبــة فــى الحــصول علــى الــدعم االجتمــاعى، یتــسمون بــالبرو
التفكیر المنطقـى، اخـذ رأى االخـرین فـى مـشكالتهم وبـسبب التفكیـر المنطقـى الـذى ، والجمود 

یتــسم بــه االفــراد الــذین یعــانو الــنمط االول الأللكــسیثمیا فــأن اداءهــم یكــون جیــد بالنــسبة للمهــن 
ـــــانى  ـــــنمط الث ـــــسیطة امـــــا ال ـــــداعى او  الحـــــس االنفعـــــالى بدرجـــــة ب ـــــب االب ـــــب الجان التـــــى تطل

ا فیتسم االفـراد الـذین یعـانون الـنمط الثـانى الأللكـسیثمیا بالتكافـل االجتمـاعى وعـدم الأللكسیثمی
  .االستقرار االنفعالى ولوم االخرین واالحساس بالخجل

                      ) Timoney and m.dholder,2013 .3-4(   
  :أنواع االلكسیثمیا :  ثالثا

  : هناك نوعان من الاللكسیثیمیا 
  . وهي ترجع إلي أسباب بیولوجیة :  الاللكسیثیمیا األولیة –ل النوع األو

ـــاني  ـــة –النـــوع الث ـــأثیرات نفـــسیة :  الاللكـــسیثیمیا الثانوی وهـــي شـــائعة أكثـــر ، وتكـــون نتیجـــة ت
ًاجتماعیــة ، فــالخبرات الــصادمة التــي تحــدث مبكــرا تــؤثر علــي مــشاعره ، وتــزداد الاللكــسیثیمیا 

ٕالمشكالت الصحیة فـي أثنـاء المراهقـة والبلـوغ ، وان التمییـز الثانویة بسبب الضغوط النفسیة و
ًبـــین الاللكـــسیثیمیا األولیـــة والثانویـــة لـــدي األفـــراد ، یعـــد أمـــرا صـــعبا، فأحیانـــا یبـــدي الفـــرد كـــال  ً ً

  . النوعین من الاللكسیثیمیا 
(Campbell,2009;Reddy,2009:1;Reschke,2010:7;Nikolaou et al., 
2011; Sutherland, 2011:48,49) 

 :   االلكسیثمیا ألفراد ذوىالسمات االكلینیكیة : ًرابعا 
یعـــاني المـــصابون بااللكـــسیثمیا  صـــعوبة التعبیـــر :   صـــعوبة تحدیـــد ووصـــف االنفعـــاالت-١

( اللفظـــي عـــن حـــاالتهم االنفعالیـــة ، كمـــا انهـــم قـــد یتعرضـــوا لحـــاالت انفعالیـــة حـــادة مفاجئـــة 
ـــین حـــدث مـــا، وذكریـــات ، و) الخـــوف ، الغـــضب، البكـــاء والـــصراخ  لكـــن ال یمكـــنهم الـــربط ب

انفعالیـة او مواقـف محـدده ، لهـذا یمكـن لمـریض االلكـسیثمیا  ان یـصف كـل شـي حـدث اثنــاء 
الشجار مع احد االصدقاء مـن خـالل المواقـف التـي تثیـر كلمـات منطوقـة ، ثـم یـتم االحـساس 

  . ن هناك إحساس بالغضب بالدهشة اذا اشار القائم بالمالحظة الي انه من المحتمل ان یكو
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:  صــعوبة التمیــز بــین الحــاالت االنفعالیــة الذاتیــة والحــاالت العــضویة الثارتــه االنفعالیــة -٢
ویعبــر االفــردات المــصابة بااللكــسیثمیا عــن انفعالتهــا مــن خــالل مكونــات الفــسیولوجیة الــسائدة 

لمــریض تغیــرات وذلــك بــسبب عــدم قــدرتهم علــي التعبیــر عــن خبــرتهم الذاتیــة ومــن ثــم یحــدث ل
عضویة مدركة ومـع ذلـك ال یـدرك المـصاب االلكـسیثمیا ان اإلحـساس بالغـضب یتـضمن كـل 
األحاســیس التــي ســبقت االشــارة الیهــا ومــن الناحیــة العــضویة والنفــسیة یــتم إدراك هــذه الــسمة 
باعتبارهــــا عملیــــة دفــــاع ضــــد االضــــطرابات النفــــسیة ، كمــــا أن المــــسافة المتواجــــدة فیمــــا بــــین 

االنفعالیة وكیفیة تمثیلها تشیر الي تدهور العالقة االرتباطیة بین الكلمـات ومـا ترمـز الحاالت 
  . الیه 

مـــن الممكـــن وبـــسهولة مالحظـــة القـــدرات الخیالیـــة الـــضعیفة :  القـــدرات الخیالیـــة الـــضعیفة -٣
ًوكافة الجوانب المرتبطه بها من خالل األحالم الخاصة  بالمصابین بااللكـسیثمیا ، فهـم نـادرا 
ما یحلمون كما أن أحالمهم تـدور حـول األحـداث الحیاتیـة الفعلیـة التـي تـم التعـرض لهـا اثنـاء 
الیــوم وبالمثــل ینطبــق نفــس الوضــع علــي أحــالم الیقظــة حیــث یــتم التركیــز علــي مــا حــدث او 
ماسوف یحدث في المستقبل ، لهذا یكون من الصعب اجراء مقابالت شخصیة مع المصابین 

سم هــذه المقــابالت الشخــصیة بالملــل كمــا انهــا تقتــصر علــي االعــراض بااللكــسیثمیا حیــث تتــ
  . العضویة واالختبارات الطبیة او ماحدث بالفعل 

یهتم االفراد المصابین بااللكسیثمیا بشكل ذاتي :  النمط االدراكي المعني بالواقع الخارجي -٤
ح هـذا مـن خـالل بكل شئ یتواجد خارج نطاق المجـال النفـسي علـي المـستوى االدراكـي ویتـض

الفكر المنطقي الذي من المتوقع ان یفسر الـسلوكیات والتجـارب دون اي خبـرة انفعالیـة ، كمـا 
لو كان الفرد بمثابة المتفرج ولیس ذو تفسیر فعلي علي حیاته حیث ان المصاب بااللكسیثمیا 

  . یصف التفاصیل بدقة ولكن دون اي اظهار للمشاعر االنفعالیة 
تتــسم االفــراد المــصابة بااللكــسیثمیا بــااللتزام الــشدید بقواعــد التوافــق : مــاعي  التوافــق االجت-٥

االجتماعي التي یبدو انه یتم تحدیدها علـي المـستوى الخـارجي فیمـا یتعلـق بهویـة الـدور علـي 
خــالف ذلــك نجــد ان االفتقــار الــي التفــسیرات الذاتیــة للهویــة والقــدرة الــضعیفة علــي التوافــق مــع 
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ن یوضــح صــعوبة اقامــة عالقــات وثیقــة مــع اآلخــرین واإلبقــاء علیهــا بمــرور انفعــاالت اآلخــری
  ) Mario Cusinato etal,2012,50-51 (الوقت
  :النظریات ونماذج المفسرة لاللكسثیمیا :  ًخامسا

   النظریات النمائیة -١
   )النمائى( نظریة كریستال  للتطور الوجدانى  -أ

krystals theory of affect development 
ترجع هذه النظریة السبب فى اإلصابة باأللكـسیثمیا إلـى مرحلـة الطفولـة ومـا یتعـرض 
له الطفل فى مراحل حیاته المتعاقبة من صدمات وخبرات انفعالیة عنیفة تؤدى بالضرورة الى 
ارتـــداد أو نقـــص فـــى الجوانـــب االنفعالیـــة للطفـــل ممـــا یتـــرك لدیـــه صـــورة مـــشوهه عـــن نفـــسه ، 

صـف مـا یـشعر بـه وال یمكنـه تحدیـده أیـضا، فاالسـرة هـى المـسئولة عـن وبالتالى ال یستطیع و
. ظهــور األلكـــسثیمیا لـــدى أطفالهــا وخاصـــة عنـــدما یوجــد نـــدرة فـــى التواصــل االیجـــابى داخلهـــا

 ) ٣٥٠ : ٢٠٠٩مسعد نجاح ابو الدیار ، (
   نظریة االرتباط المؤثر لبولبى-ب

Bowiby,s seminal attachment theory ( 1969,1973 )  
یرجــــع بــــولبى األلكــــسیثمیا لعــــدم تحقیــــق الــــدوافع الثانویــــة للفــــرد كالحاجــــة الــــى األمــــن 
واألمــان وتلــك الحاجــات الثانویــة تــؤثر بــالطبع علــى الحاجــات األساســیة للفــرد كالحاجــة الــى 

ممـــا یجعلـــه غیـــر قـــادر علـــى التعبیـــر عـــن مـــشاعره وحبـــه ،الـــدفء والملجـــأ والجـــنس والغـــذاء 
بى علـــى وجهــة نظـــره تنــاول بالتفـــصیل حاجـــات الطفــل فـــى مرحلـــة ولكـــى یؤكــد بـــول. لآلخــرین

حیــث أشــار أن ســلوك االرتبــاط یظهــر فــى ، األولــى ومــدى ارتباطهــا بمــشاعره اتجــاه مــن حولــه
ویمكـن أن ، معظم األطفال خالل الفترة من األربعة الى السبعة أشهر األولى من حیـاة الطفـل

ین األم واآلخــــرین ، كمــــا یــــستطیعون یمیــــز العدیــــد مــــن األطفــــال فــــى عمــــر أربعــــة شــــهور بــــ
االســتجابة لكـــل ســلوك موجـــه الــیهم فمـــثال عنــدما تتـــرك األم الغرفــة یحـــاول الطفــل ان یزحـــف 

ویشتد ارتباط الطفل باألم فى السنة الثانیة اثناء مغادرتهـا ، وراءها وذلك لشعوره باألمان معها
 الــسنة الثالثــة یــزداد ارتبــاط وفــى، للبیــت بدونــه أو أثنــاء نظــرة غریــب لــه بطریقــة غیــر مرضــیة

الطفل باألم ویظهر الطفل مشاعره من خالل بكائه وتعلقه بها عند محاولتها الخروج وتركه ، 
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ویؤكد بولبى على حدوث تطویر مفاجئ فى عالقة الطفل باألم فى اواخر العـام الثالـث حیـث 
وجــود شــخص ولكــن مــع .یتــضح نقــص فــى ارتبــاط الطفــل بــاألم وشــعوره باألمــان فــى غیابهــا

ویسیر ذلك الى أن ضعف ارتباط الطفـل بأمـه مـن جهـة وازدیـاد ، مألوف لدیه بدیال عن األم 
دلیــل قــوى علــى بدایــة تعبیــر الطفــل عــن مــشاعره ، ارتبــاط الطفــل بــاآلخرین مــن جهــة أخــرى 

وینتقـد بـولبى كـل مـن أكـد ( Joseph.2004 ).اتجاه اآلخـرین ممـن یعطونـة الحـب والحنـان 
ة لألمن تلى الحاجات األساسـیة األكثـر أهمیـة فـى حیـاة الفـرد ، حیـث یـرى أن على أن الحاج

الحاجة لألمن مثلها مثل الغذاء ، والجنس وال یمكن االستغناء عنها ، بـل أنـه فـى عـدم وجـود 
وقـــد اســـتعان بـــولبى بتجـــارب هـــارلوا . األمـــن ال یهنـــأ اإلنـــسان بالحاجـــات األساســـیة األخـــرى 

مسعد نجاح ( .  الحاجة لالتصال واألمن تسبق الحاجة إلى الغذاءالتى أكد فیها أن) ١٩٦١(
  )٣٥١ – ٣٥٠: ٢٠٠٩ابو الدیار ،

 ( Theory of neurobiology1973, 1977 ) نظریة األساس النیوربیولوجى -٢
ــــى ) ١٩٧٣(األول قدمــــه ســــفینوس ونیمــــا :تتبنــــى هــــذه النظریــــة اتجــــاهین  ویقــــوم عل
كسیثمیا ، وأكد علـى أن النـصف األیـسر مـن المـخ هـو افتراض وجود أساس نیوروبیولجى لألل

النصف المسئول عن العملیات اللفظیة والتحلیلیة، بینما تتمركز العملیـات المرتبطـة باالنفعـال 
وعلـى هـذا ، والحدس والخیال واإلدراك والتعبیر غیر اللفظى عن المشاعر فى النصف األیمن

یكــــون الــــسبب فــــى ظهــــور أعــــراض فـــإن أى ضــــرر فــــى النــــصف الكــــروى األیمــــن مــــن المــــخ 
االتجـــاه اآلخـــر والـــذى أرجـــع ) ١٩٧٧(ومـــن ناحیـــة اخـــرى تبنـــى هـــوب وبـــوجن . األلكـــسیثمیا

أعراض األلكسیثمیا إلى ما یسمى باالنقطاع الوظیفى لأللیاف الترابطیة بین نصفى المخ مما 
ى نـصفى یعنى انقطاع التدفق العادى للمعلومات بین نصفى المخ ، وهذا یعنى أن الـضرر فـ

  .المخ األیمن واألیسر معا یكون مسئول عن ظهور األلكسیثمیا
  ) ٣٥١ : ٢٠٠٩مسعد نجاح ابو الدیار ، ( 
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 ٣٤٤

 ) لثلثاالجزء ا( العدد السادس 
٢٠١٦ 

  : النظریة التكاملیة ذات التأثیر المنتظم-٣
من الواضح أن النظـریتین الـسابقتین أكـدتا علـى جوانـب مختلفـة، أمـا مـن وجهـة نظـر 

فقـــد أكـــدا علـــى أن النظریتـــان ) ١٩٩٧(وبـــاركر، )١٩٩٢(البـــاحثین المعاصـــرین أمثـــال تـــایلور
ـــه األساســـیة فـــإن ذلـــك  ـــدما یفقـــد األمـــن ویفقـــد حاجات ـــان لبعـــضهما بعـــضا فاإلنـــسان عن مكملت

ولكــن لــم یــستبعدا . بالــضرورة یــؤثر علــى اتــصاله بــاآلخرین وبالتــالى یفقــد اللغــة الالزمــة لــذلك 
الضـطراب تـؤدى الـى نقـص أیضا وجود عامل وراثى قوى فى أغلب الحاالت المرضیة بهـذا ا

فى تنسیق الوظیفة بین نصفى الدماغ ، ولذلك فنظریة تـایلور وبـاركر تـرى أن األلكـسیثمیا قـد 
مـــسعد  ( )١٩٩٩(ترجـــع لعوامـــل وراثیـــة أو مكتـــسبة، ولـــذلك أطلـــق علیهـــا النظریـــة التكاملیـــة 

  )٣٥٢: ٢٠٠٩نجاح ابو الدیار، 
  : النظریة االجتماعیة-٤

أن األلكـــسیثمیا تـــرتبط بالـــصحة الجـــسمیة للفـــرد مـــن خـــالل تـــشیر هـــذه النظریـــة الـــى 
عوامـل اجتماعیـة مثـل المـساندة االجتماعیـة والوظــائف االجتماعیـة فـاألفراد الـذین یعـانون مــن 
األلكسیثمیا یكون لدیهم اضطراب فى الوظـائف االجتماعیـة ونقـص فـى الـسعى نحـو المـساندة 

 بشكل غیر مباشر على المرض العضوى االجتماعیة خاصة من جانب االسرة مما یؤثر ذلك
  ).٥٣، ٢٠٠٧طه عبد العظیم،(. من خالل العوامل السلوكیة

  : النظریة المعرفیة -٥
عامة مـا تعتمـد النظریـات المعرفیـة الخاصـة بااللكـسیثمیا علـى االفتـراض الـذى مفـاده 

 عــــن انــــه یــــتم تحدیــــد االنفعــــاالت مــــن خــــالل الظــــواهر المعرفیــــة التــــى تــــرى ان عــــدم التعبیــــر
ویؤكـد العدیـد مـن المـؤلفین بـصفة خاصـة علـى . االنفعاالت یـؤدى الـى قمـع القـدرات التعبیریـة

  . العالقات االرتباطیة بین االلكسیثمیا والوعى االنفعالى المشوه
ویتطـابق مـع القـدرة علـى تمثیــل ، وهـذا یتـضمن العدیـد مـن مـستویات ومراحــل التطـور

قـد یــتم ادراج االلكــسیثمیا عنــد .  المــستخدمة للتعبیــر عنهــاالخبـرة االنفعالیــة والتمثــیالت اللفظیـة
المــــــــــستویات االولــــــــــى للتطــــــــــور العــــــــــاطفى حیــــــــــث تتــــــــــضمن االنفعــــــــــاالت عــــــــــن الحــــــــــاالت 

 KHADIJA CHAHRAOUI, EMMANUELLE DIEU,and..(العـــضویة
THIBAULT MOREAU,2015:197)  
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 ٣٤٥

 سمر مجدى فهمى./    أ

  : نظریة العالقات االرتباطیة وتنظیم االنفعاالت -٦
القات االرتباطیة بصفة خاصة على دور العالقات الشخصیة بالنسبة تؤكد نظریة الع

قد تقوم العالقات االرتباطیـة بتنظـیم االنفعـاالت فـى اطـار العالقـات وذلـك . لتنظیم االنفعاالت
قــد یتبنــى االفـراد اســتراتیجیات متباینـة خاصــة بتنظــیم . مـن خــالل القیـام باحــد االدوار التوافقیـة

 -االحـساس باالمـان، القلـق(دا على العالقات االرتباطیة الخاصة بهـم االنفعاالت وذلك اعتما
مــن ثــم قــد تمثــل العالقــات ).  التجنــب-الخــوف ،  التجنــب-الــرفض، االنهمــاك فــى شــىء مــا

االرتباطیة الخاصة باالحساس باالمان مصدر داخلى یتیح لالفراد تقییم خبرات معینة تتـسبب 
، ا خبــرات ایجابیــة تــساعد علــى التوافــق بــشكل افــضلفــى حالــة مــن االجهــاد والتــوتر باعتبارهــ

بینما تؤدى العالقات االرتباطیة الخاصة بعدم االحساس باالمان الى استراتیجیات توافقیة اقل 
كما أشارت العدید من الدراسـات الـى تواجـد عالقـة بـین العالقـات االرتباطیـة الخاصـة . فاعلیة

 نمــط العالقــات االرتباطیــة بمثابــة متغیــر فــردى ویكــون. بعــدم االحــساس باالمــان وااللكــسیثمیا
رئیـــــسى حیـــــث یتفاعـــــل مـــــع تنظـــــیم االنفعـــــاالت واســـــتراتیجیات التوافـــــق والـــــسعى وراء الـــــدعم 

وتحـــاول المفـــردات التـــى تـــشعر بـــاالمن واالمـــان ادراك التوافـــق مـــع االحتیاجـــات . االجتمـــاعى
. ممكــن تنظــیم االنفعــاالت بحیــث یكــون مــن ال، الخاصــة بالعالقــات االرتباطیــة بطریقــة داعمــة

وتتجـه المفـردات التـى تتـسم باالنـشغال واالنهمـاك الـشدید الـى تجنـب االنفعـاالت الخاصـة بهـم 
وتجاوز االحتیاجات الخاصة بالعالقات االرتباطیة لكى یتم اإلقالل من حـاالت التنـاقض بـین 

ات التـى ال تـشعر حیـث تتعـرض المفـرد، العالقات االرتباطیة واالحـساس باالكتئـاب االنفعـالى
باالمـــان وتحـــاول تجنــــب القلـــق لــــسیل عـــارم مــــن الـــذكریات واالنفعــــاالت الخاصـــة بالعالقــــات 

ویــؤدى . االرتباطیــة وذلــك فــى محاولــة الیجــاد عالقــات ارتباطیــة خاصــة باالحــساس باالمــان 
  .هذا الى زیادة التركیز على العالقات االرتباطیة وزیادة االحساس باالكتئاب االنفعالى

 )(KHADIJA CHAHRAOUI,EMMNANUELLE DIEU,and 
THIBAULT MOREAU,2015:198)  

  : نظریة التحلیل النفسى -٧
تكــون االلكــسیثمیا بمثابــة فكــرة تــرتبط بمفهــوم االفكــار العملیــة التــى تــم تطویرهــا فـــى 
مجال التحلیل النفسى الذى یشیر الى عدم القـدرة علـى اضـفاء الطـابع العقلـى علـى الخالفـات 
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 ٣٤٦

 ) لثلثاالجزء ا( العدد السادس 
٢٠١٦ 

ــــصر ــــى مــــستوى االمــــراض العــــضویةوال ــــالخطر الخــــاص بانتقالهــــا ال وفقــــا . اعات مــــصحوبا ب
لكوركــوس واخــرون، قــد یــتم ادراك االلكــسیثمیا باعتبارهــا احــد مكونــات التفكیــر العملــى حیــث 
تتضح عدم القدرة على الوصول الى العالم الداخلى للمرء والنمط المعرفى الذى یتسم بالتفكیر 

 النفسیین، ترتبط االلكسیثمیا باضطرابات التطـور العـاطفى المبكـر، وال وفقا للمحللین. الواقعى
باالضـــافة إلـــى . ســـیما اوجـــه القـــصور الخاصـــة بالمـــشاعر العاطفیـــة المرتبطـــة بافتقـــاد الحـــب

القــصور العــاطفى المبكــر یحــول دون تطــور الــذات وتكونهــا ویكــون ذلــك مــصحوبا بالقــصور 
بالنسبة للمحللـین النفـسیین ، تلعـب االم دور مبكـر . العاطفى العمیق الخاص بعاطفة االمومة

. التعبیــر والتخفیــف مــن حــدة الخبــرات االنفعالیــة، بالنــسبة لقــدرة الطفــل الــصغیر علــى تحدیــد
ان . ویسمح هذا للطفل بادراك واقعـه النفـسى والمـادى وتلعـب االم دور وسـیط فـى هـذا الـصدد

فـى حالـة .  الـى تزایـد المـشاكل العـضویةالقصور الخاص بالرعایـة واالحتـواء المبكـر قـد یـؤدى
لــن یكــون مــن الممكــن ، االفتقــار الــى القــدرة علــى التعبیــر عــن االنفعــاالت فــى مرحلــة مبكــرة 

وبالنــسبة للمحللــین النفــسیین ، ال تكــون . تطــویر عــدد محــدد مــن النمــاذج العاطفیــة والمعرفیــة
ة آلیـة دفاعیـة ویـتم اسـتخدامها لكنها تكون كذلك بمثاب، االلكسیثمیا بمثابة سمة شخصیة فقط 

فــى هــذا الــصدد، قــد . فــى وقــت مبكــر بغــرض حمایــة الطفــل الــصغیر مــن االحــساس بالــضیاع
تكــون االلكــسیثمیا بمثابــة طریقــة لالســتجابة فــى كــل مــرة تظهــر فیهــا العوامــل التــى تتــسبب فــى 

 التعــرض قــد یلــى هــذا. حالــة مــن االجهــاد والتــوتر ســواء علــى المــستوى الــداخلى او الخــارجى 
عندئــذ ، قــد یلجــأ االفــراد مؤقتــا الــى . لــصدمة نفــسیة تــصیب القــدرات الدفاعیــة والعقلیــة بالــشلل

سیظل القصور العـاطفى المبكـر . الیات دفاعیة تشمل البیئة فى اطار العالم الحسى الحركى 
، وفقــا لمــدخل التحلیــل النفــسى. متواجــد وســیكون اكثــر وضــوحا عنــد التعــرض لــصدمات قویــة 

فهـــى تعبـــر عـــن .  االلكـــسیثمیا بمثابـــة اســـتجابة الـــى االلـــم الـــذى ال یمكـــن التعبیـــر عنـــه تكـــون
  .عواطف متجمدة، فهى آلیة للدفاع ضد حاالت الحزن واالكتئاب

)KHADIJA CHAHRAOUI,EMMANUELLE DIEU, and 
THIBAULT MOREAU,2015:199-200)(  
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 ٣٤٧

 سمر مجدى فهمى./    أ

  : تنظیم االنفعاالت ونظریة العقل-٨
تنفیذیــة و تنظــیم االنفعــاالت، یكونــا بمثابــة فئــات فرعیــة بالنــسبة حیــث أن الوظــائف ال

یكون من المهم ادراك ما اذا كانـت األشـكال المتباینـة لعملیـة التنظـیم ، لعملیات التنظیم الذاتي
تساهم بالمثل في عملیة النمو والتطور ام ال، على الرغم من ان تنظیم االنفعاالت یظهـر فـي 

ًنمو بسبب الدلیل البیولوجي المؤكد الذي یظهر في وقـت مبكـر جـدا وقت مبكر اثناء عملیة ال
بالنسبة لألطفال الحدیثي الوالدة، یشیر هذا الدلیل إلى أن التطور الخـاص بتنظـیم االنفعـاالت 
وبنظریة العقل یحدثان في نفس  الفترة الزمنیة، كما تم التوصل إلى ارتبـاط ضـبط الـسلوكیات 

عقل، قـد تكونـو هـذه هـي الحالـة التـي مفادهـا ان األطفـال الـذین ال بالقدرات الخاصة بنظریة ال
یتمتعوا باألمكانیات الخاصة بالنظریة العقلیة قد یعانوا قصور بالمهارات التنظیمیة وقد یتسموا 

ـــة علـــى المـــستوى االنفعـــالي ـــة مـــن ، بالقـــدرات التفاعلی ـــامهم بإثـــارة حال قـــد یتـــسبب هـــذه فـــي قی
ـــاة االجتماعیـــة، حیـــث ان التفاعـــل االضـــطراب واالنفعـــاالت ممـــا ی تعـــین اســـتبعادهم مـــن الحی

االجتمــاعي مــع األقــران یتــسم باألهمیــة بالنــسبة لنمــو وتطــور قــدرات النظریــة العقلیــة التــي لــن 
، تكتمل بعد، قـد یـؤدي عـدم إتاحـة الفرصـة للتفاعـل مـع األقـران إلـى عـدم ادراك نوایـا اآلخـرین

  . ارات االجتماعیةوانفعاالتهم وتفسیرهم للتلمیحات واالش
  : االثار المترتبه على االصابة بااللكسیثمیا  : ًسادسا

و الفـسیولوجیة ’ االفراد عرضه لالضطرابات النفسیة ، و الـسلوكیة " االلكسیثمیا " تجعل 
  : العدیدة " النفس جسدیة " 
 :   النتائج النفسیة -أ

و االنبــــساطیة ،كتئــــاب المرتفــــع یعــــانون اال" االلكــــسیثمیا " وجــــد أن األفــــراد الــــذین لــــدیهم 
وعــدم القــدرة علــى التعامــل مــع الــضغوط ، المنخفــضة و االنفتــاح علــى الخبــرة المــنخفض 

  .النفسیة 
 :  النتائج السلوكیة -ب

اضــــطرابات الطعــــام ، و : ثــــل هنــــاك ارتبــــاط بــــین االلكــــسیثمیا والــــسلوكیات الخاطئــــة ، م
خمـور و المخـدرات ، وتجنـب االخـرین ، واضطرابات النوم ، و الكسل ، وتعـاطى الالسمنة
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، وعــدم التوكیدیــة ، وعالقــات مــع االخــرین غیــر دافئــة وغیــر ودودة ، وتجنــب االخــرین ، 
ـــداءات علـــى االخـــرین ، و التـــصرف بـــشكل قهـــرى و االفعـــال  وتجنـــب الـــصراع ، و االعت

  .المتكررة
  :  النتائج الفسیولوجیة -ج

، ة ، وتؤدى الى اضطرابات نفس جـسیمة ترتبط االلكسیثمیا بهالك وضعف الصحة العام
ســــامیة محمــــد (.الــــسرطان ، وامــــراض القلــــب و اضـــطرابات الهــــضم ، و القولــــون: مثـــل 
  )٢٧٦-٢٠١٢،٢٧٥صابر،

  )التات (  اختبار تفهم الموضوع االسقاطى -
     T.A.T:  (Thematic) Apperception Test  مـــن اعـــداد مورجـــان ومـــواري 

&Morgan Murrar 
ار أحد االختبارات االسقاطیة ووضع هـذا االختبـار هنـرى  مـوارى وزمیلتـه مورجـان هذا االختب •

ونشر مـوارى نتـائج البحـوث التـى اجریـت علیـه بالعیـادة النفـسیة فـى جامعـة هـارفرد . ١٩٣٥
ومن ذلك الوقـت واالختبـار یـستخدم علـى نطـاق " استكشافات فى الشخصیة"وذلك فى كتابه 

واختبــار تفهــم الموضــوع مفیــد فــى أى ، سیة فــى أمریكــا واوربــاواســع فــى أعمــال العیــادات النفــ
دراســــة شــــامله عــــن الشخــــصیة وفــــى تفــــسیر االضــــطرابات الــــسلوكیة واألمــــراض العــــصابیة 

كمـــا انـــه مفیـــد فـــى تفـــسیر مـــا یـــدور فـــى نفـــس المفحـــوص مـــن ،والذهنیـــة و الـــسیكوسوماتیة 
ویعـد كــذلك أداة تعبیــر ، فــةمـشاعر وانفعــاالت ودافـع ونزاعــات مكبوتـة والــوان الـصراع المختل
  غیر مباشر للفرد عن العوامل الدینامیة الفعالة المؤثرة فى السلوك

 بطاقـة كـل بطاقـة تحـوى مواقـف معینـة یطلـب مـن المفحوصـین ذكـر قـصة ٣١ویتكون مـن •
وهــذه البطاقــات بعــضها خــاص بالــذكور وبعــضها ، حــول هــذه الــصورة الموجــودة بالبطاقــة

  :لجنسین على النحو التالى خاص باالناث وبعضها خاص با
   سنه١٤ وتصلح لمن هم تحت سن Bـ بطاقات تحمل الحرف 
   سنه١٤ للذكور فوق منMـ بطاقات تحمل الحرف 

   لالوالد الراشدین BMـ بطاقات تحمل 
   سنه١٤ للبنات تحت سن Gـ بطاقات تحمل الحرف 
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   سنه١٤ للبنات فوق سن Fـ بطاقات تحمل الحرف 
   للبنات الراشدینGFف ـ بطاقات تحمل الحر

) ١١(ـ بطاقات تحمل رقم فقط دون حروف وهى تصلح للجنسین الصغار والراشدین وعـددها 
  )١٦(بطاقة بما فیها البطاقة البیضاء رقم 

وطبقا لهذا التوزیـع فانـه یمكـن اسـتخدام عـشرین بطاقـة مـع كـل فئـة مـن الفئـات الـسابقة وفقـا *
بطاقــات فقــط ویكتفــى بــبعض البطاقــات للكــشف للــسن والجــنس ویمكــن االقتــصار علــى عــشر 

عن دینامیات الحالة المعینة یـتم اختبارهـا فـى ضـوء معرفـة حالـة العمیـل وتتعـدد وتتنـوع طـرق 
تفسیر التات طبقا لتدریب القائم بالتفسیر والمدرسة التى ینتمى الیها وكذلك طبقا للغـرض مـن 

بــار التــات فــى تفهــم شخــصیة العمیــل تطبیــق االختبــار وطبقــا للوقــت المتــاح ومــن ثــم یفیــد اخت
  .وتشخیص بعض االضطرابات

  :الدراسات السابقة 
تعرض الباحثـة دراسـات سـابقة عربیـة وأجنبیـة والتـي تتـصل بـصورة مباشـرة بمتغیـرات 
الدراسـة التــي امكــن األسـتفاده منهــا فــي القــاء المزیـد مــن الــضوء علـي مــشكلة البحــث الــراهن ، 

ًالدراسات السابقة عرضا تفصیلیا قدر األمكان فـي تسلـسل وسوف تقوم الباحثه بعرض بعض  ً
  . زمني واضح 

  : ًویتم تقسیم الدراسات السابقة الي مجموعتین تبعا للهدف من كل دراسة 
  المجموعة األولى دراسات عربیة وأجنبیة مرتبطة بااللكسیثمیا  •
 TATالمجموعة الثانیة دراسات عربیة واجنبیة مرتبطة باختبار  •
  TATة الثالثة دراسات تربط بین االلكسیثمیا واختبار المجموع •

 دراسات عربیة واجنبیة  مرتبطة بااللیكسیثمیا-أ
بعنـوان االبتكاریـة االنفعالیـة لـدى عینـة مـن طـالب  ) ٢٠٠٨، ابو زید سعید (  دراسة -١

  االلیكسیثیمیا و العوامل الخمسة الكبري فى الشخصیة : الجامعة وعالقتها بكل من 
و التعـرف علـى ، لدراسة الى الكشف عن البنیة العاملیة لالبتكاریة االنفعالیـة هدفت ا

و العوامـل الخمـسة الكبـرى ، االلكـسیثیمیا : طبیعة العالقة بین االبتكاریـة االنفعالیـة وكـل مـن 
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وكــذلك طبیعــة الفــروق بــین الــذكور و االنــاث فــى االبتكاریــة االنفعالیــة لــدى ، فــى الشخــصیة 
 ) ١٩٩( مـنهم  ، من طالب الدبلوم العام بكلیة التربیـة جامعـة طنطـا  ) ٣٩٦( عینه قوامها 
ومـــن االدوات التـــى تـــم اســـتخدامها التحلیـــل العـــاملى . مـــن االنـــاث ) ١٩٧( و ، مـــن الـــذكور 

  .التوكیدى 
والمقیـاس ، الدرجـة الكلیـة ( وجـود عالقـة بـین االبتكاریـة االنفعالیـة : من اهـم النتـائج 

مـا ، ) ٠.٠١(وكانـت جمیعهـا سـالبة و دالـة احـصائیا عنـد مـستوى  ، سیثمیا و االلكـ) الفرعیة
فكانــت موجبــة ، عــدا العالقــة بــین الجــدة كمقیــاس فرعــى لالبتكاریــة االنفعالیــة و االلكــسیثیمیا 

  )٠.٠١(ودالة احصائیا عند مستوى 
بعنــوان مقارنــة بــین األســویاء ومرضـــى ) ٢٠٠٩، مــسعد نجــاح أبــو الـــدیار(  دراســة -٢
  فصام واألكتئاب فى أعراض األلكسیثیمیا وفعالیة الذات ال

هــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــى التعــــرف علــــى  الفــــروق بــــین األســــویاء ومرضــــى الفــــصام 
والتعــــرف علــــى مــــدى االرتبــــاط بــــین ، واألكتئــــاب فــــى أعــــراض األلكــــسیثیمیا وفعالیــــة الــــذات

مـن مرضـى ) ٢٠(بواقـع  مشارك ٨٠وتكونت عینة الدراسة من ، االلیكسیثیمیا وفعالیة الذات 
من مرضـى فـصام ) ٢٠(و، سنة  ) ٦.١٠   ٣٣.٨٤(الفصام البارانویدى بمتوسط عمرى 

مــــن مرضــــى األكتئــــاب ) ٢٠(و ، ســــنة  ) ٦.٩٤   ٣٥.٢٥(الهیبفرینــــى بمتوســــط عمــــرى 
فــسیة بالعباســیة ســنة مــن مستــشفى الــصحة الن ) ٦.٩٤   ٣٥.٢٥( الحــاد بمتوســط عمــرى

مــن األســویاء ممــن لــیس لــدیهم أى شــكوى مــن ) ٢٠( و ، ومستــشفى الــصحة النفــسیة بطنطــا 
ـــة مـــن ، ســـنة  ) ٦.٣٤   ٣٤.٥٤بمتوســـط عمـــرى ، اضـــطراب نفـــسى  وجمیـــع أفـــراد العین

، وتــم تطبیــق مقیــاس تورونتــو لأللكــسیثیمیا كمــا تــم اســتخدام اســتخبار فعالیــة الــذات ، الــذكور 
وأشـــارت نتـــائج الدراســـة إلـــى وجـــود عالقـــة أرتباطیـــة ســـالبة دالـــه بـــین فاعلیـــة الـــذات وكـــل مـــن 

والدرجة الكلیة لأللكـسیثیمیا لـدى عینـة ، وصعوبة وصف المشاعر ، صعوبة تمییز المشاعر 
كما وجدت عالقة أرتباطیة سالبة دالة بین فاعلیـة ، الفصام البرانویا وعینة الفصام الهیبفرینى 

التفكیـــر الموجــــه ، وصــــعوبة وصـــف المــــشاعر ، كـــل مــــن صـــعوبة تمییــــز المـــشاعر الـــذات و
كمــا لـوحظ وجــود فــروق ، خارجیـا والدرجــة الكلیــه لأللكـسیثیمیا لــدى عینــة اإلكتئـاب واألســویاء 

ومرضى األكتئاب ، ) وهیبفرنى ، بانویدى ( داله بین المجموعات األربع من مرضى الفصام 
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كمـــا وجـــدت فـــروق دالـــه بـــین ، یثیمیا فـــى أتجـــاه األكتئـــابیین واألســـویاء فـــى أعـــراض األلكـــس، 
، ومرضــــى األكتئـــــاب ) وهیبفرینــــى ، بارنویــــدى (المجموعــــات األربــــع مــــن مرضــــى الفــــصام 

  .واألسویا ء فى فعالیة الذات  فى اتجاه األسویاء 
ــاة فــى ضــوء  ) "٢٠١٠، فــاتن طلعــت ( دراســة -٣ الفــروق فــى األلكــسیثمیا ونوعیــة الحی

 "رة وفقدان الشهیة العصبى لدى عینة من المراهقاتأعراض الش
تهدف الدراسة الحالیة إلى التحقق من الفروق فى األلكسیثمیا ونوعیة الحیاة ، تكونت 

 مراهقــــة مــــن طالبــــات الجامعــــة تــــم تقــــسیمهم عــــشوائیا إلــــى ٢٥٠عینــــة الدراســــة األولیــــة مــــن 
ه العــصبى المعــدل علــى لكــل مجموعــة ثــم تــم تطبیــق أختبــار الــشر)  ١٢٥=ن ( مجمــوعتین 

المجموعــة األولــى ، كمــا طبــق أختبــار اتجاهــات األكــل لقیــاس فقــدان الــشهیة العــصبى علــى 
ــــا ٢٥٪ ودرجــــات أدنــــى ٢٥المجموعــــة الثانیــــة ،وبعــــد ذلــــك تــــم تحدیــــد درجــــات أعلــــى  ٪ لكلت

 ٣١= مرتفعات أعراض الشره العصبى ن  (المجموعتین لتصبح المجموعات الفرعیة للدراسة 
-١٧وتراوحـت أعمـارهم بـین  ) ٣١= ات أعراض الشره فقـدان الـشهیه العـصبى ن ، منخفض

مقیاس األلكسیثمیا ومقیاس نوعیة الحیاة على المجموعات األربع :  سنة ، كما تم تطبیق ١٩
  :أظهرت النتائج: النتائج

وجـود فــروق دالـة بــین كــل مـن مرتفعــات أعـراض فقــدان الــشهیة العـصبى ومنخفــضاتة فــى ) ١
  .ثمیا ونوعیة الحیاةاأللكسی

وجــــود فـــــروق دالـــــة بـــــین كـــــل مـــــن مرتفعــــات أعـــــراض الـــــشره العـــــصبى ومنخفـــــضاته فـــــى ) ٢
  .األلكسیثمیا ونوعیة الحیاة

وجود فروق دالة بین كل مـن مرتفعـات أعـراض الـشره العـصبى ومرتفعـات أعـراض فقـدان ) ٣
  . الشهیة العصبى فى األلكسیثمیا ونوعیة الحیاة

بعنـــوان فاعلیـــة برنـــامجى العـــالج المعرفـــى ) ٢٠١٢، هیم الفقـــى أمـــال إبـــرا(  دراســـة -٤
  السلوكى وتدریبات األسترخاء فى تخفیف اإللكسیثیمیا لدى طالبات الجامعة 

تهــــدف الدراســــة إلــــى أختبــــار فاعلیــــة العــــالج المعرفــــى والــــسلوكى وبرنــــامج تــــدریبات 
 ) ٣٠( نـة الدراسـة مـن تكونـت عی، األسترخاء فى تخفیف اإللكسیثیمیا لدى طالبات الجامعة 
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طالبة من طالبات الفرقة األولى تعلیم أساسى بكلیة التربیة جامعة بنها ممن تعانین من نقص 
إعــــداد ( اس اإللكــــسیثیمیا القــــدرة فــــى التعبیــــر عــــن المــــشاعر بنــــاء علــــى درجــــاتهن علــــى مقیــــ

وتم توزیعهن ، ٕواعداد برنامج العالج المعرفى السلوكى وبرنامج تدریبات األسترخاء ، )الباحثة
وبعـد البرنـامج بـشهرین ، ) مجموعتین تجریبیتین ومجموعـة ضـابطة ( على ثالث مجموعات 

وكـــشفت نتـــائج الدراســـة فاعلیـــة برنـــامج العـــالج المعرفـــي الـــسلوكي عنـــد ، تـــم القیـــاس البعـــدي 
ممــا یــشیر الــى ) ٠.٠٥( وفاعلیــة برنــامج تــدریبات االســترخاء عنــد مــستوى )  ٠.٠١(مــستوى 
العالج المعرفي السلوكي بدرجة اكبر من تدریبات االسـترخاء فـى تخفیـف االلكـسیثیمیا فاعلیة 

  .لدى طالبات الجامعة 
بعنـوان االندفاعیـة و االلكـسیثمیا و االسـى  ) ٢٠١٢، السید كامل الشربینى (  دراسة -٥

 .النفسى لدى عینة من طالب كلیة التربیة بالعریش 
 النــــوع و التخـــــصص علــــى االندفاعیـــــة و هــــدفت الدراســــة إلـــــى فحــــص تـــــأثر تفاعــــل

وفحــص الفــروق بــین طلبــة الجامعــة مــن البــدو و الحــضور فــى ، االكــسیثیمیا واالســى النفــسى 
كما تهدف الى فحص العالقـات االرتباطیـة بـین ، االندفاعیة و االلكسیثیمیا و االسى النفسى 

 ٢٥٨كونـت العینـة مـن وت. درجات الطالب علـى االندفاعیـة و االلكـسیثمیا و االسـى النفـسى 
(  تخصـصات عملیـة ١٢٣ جامعـة قنـاة الـسویس مـنهم –طالبا وطالبة بكلیة التربیـة بـالعریش 

وقــام الباحــث )  انــاث ٦٩،  ذكــور ٦٦(  تخصــصات ادبیــة ١٣٥، )  انــاث ٦٨،  ذكــور ٥٥
  :بتطبیق االختبارات التالیة بعد ترجمتها وتقنینها

  .(Patton et al .,1995):  مقیاس االندفاعیة اعداد -١
  (Bagby, parker , & taylor ,1994 a,b ) :  مقیاس تورنتو لاللكسیثیمیا اعداد -٢
  )(poulin et al., 2005:  مقیاس االسى النفسى اعداد -٣

  : واسفرت نتائج الدراسة عن التالى 
وعــدم ،  وجــود فــروق دالــة احــصائیا فــى االندفاعیــة تعــزى للنــوع و الفــروق لــصالح الــذكور -١

  .وجود فروق فى كل من االلكسیثیمیا و االسى النفسى ترجع للنوع او التخصص 
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و ،  وجود فروق دالـة احـصائیا بـین طـالب البـدو وطـالب الحـضر فـى تـدنى قیمـة الـذات -٢
وعدم وجود فروق بین طالب البدو وطالب الحضر فى ، الفروق لصالح طالب الحضر 

  ى االندفاعیة و االلكسیثیمیا و االسى النفس
االلكــسیثمیا وعالقتهــا  بنوعیــة  )" ٢٠١٢، ســامیة محمــد صــابر عبــد النبــى ( دراســة -٦

 "جودة النوم لدى عینة من طالب وطالبات الجامعة
  هدفة الدراسة الى التعرف على طبیعـة العالقـة بـین االلكـسیثمیا وجـودة النـوم لـدى عینـة مـن 

 علــى الفــروق بــین الجنــسین فــى وذلــك التعــرف)  انــاث –ذكــورا ( طــالب وطالبــات الجامعــة 
طالــب وطالبــة بالفرقــة الرابعــة ) ٢٢٠( االلكــسیثمیا وجــودة النــوم وقــد تكونــة عینــة الدراســة مــن 

الریاضــیات بكلیــة التربیــة بنهــا محافظــة القلیوبیــة ، الكیمیــاء ، الطبیعــة ، عــام شــعب بیولــوجى 
اعــــداد ( اللكــــسیثمیا یــــاس اوتــــم تطبیــــق مق(متوســــط اعمــــار عینــــة الدراســــة الــــذكور و االنــــاث 

واعتمـــدت الدراســـة علـــى المـــنهج الوصـــفى ) اعـــداد الباحثـــة ( ومقیـــاس جـــودة النـــوم ) الباحثـــة
ان هنــاك عالقــة ارتباطیــة  ســالبة بــین االلیكــسیثمیا : االرتبــاطى المقــارن وقــد أظهــرت النتــائج 

  .     وجودة النوم لدى عینة الدراسة بین الذكور و االناث  
 (Chahraoui.Besvhe&Lacassag,2001) ـ دراسة كال من ٧

 Alexithymia and phycohic trauma; Analysis of the utterances of(بعنوان 
subjects suffering from posttraumatic stress disorder (  

هــدفت الدراســة إلــى الكــشف عــن العالقــة بــین اإللكــسیثمیا والــضغوط النفــسیة الناتجــة 
 مــن الــذكور واإلنــاث ٨١ذلــك علــى عینــة مــن الفرنــسیین مكونــة مــن عــن الــصدمات النفــسیة و
 عامـا یعـانون مـن الـضغوط نتیجـة تعرضـهم لإلسـاءه الجـسمیة ٤٠-٦تتراوح أعمارهم مـا بـین 

أو الحرب أو الحوادث ، وطبق علیهم مقیاس تورنتنو لاللكسیثمیا ومقیاس الضغوط النفسیة ، 
دي كــل مـن الــذكور واإلنـاث لــدیهم حیـث ارتبطــت والنتـائج أشـارت إلــى انخفـاض اإللكــسیثمیا لـ

  . سلبیا بالضغوط النفسیة 
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   ) Gennaro et al,2004(  دراسة كال من   -٨
 . (The Relationship Between Alexithymia , Depression and sleep paints)بعنوان   

رابات اســتهدفت الدراســة إلــى فحــص العالقــة بــین اإللكــسیثمیا واالكتئــاب وكــذلك اضــط
 ١٦ -١٣ طالبة تراوحت أعمارهم ما بـین ٧٤ طالبة ، ٤٨النوم ، وتكونت عینة الدراسة من 

عاما واستخدمت الدراسة مقیاس تورنتو اإللكسیثمیا ، وبیك لالكتئـاب ، ومقیـاس بیـتش لقیـاس 
   .كفاءة النوم ، والنتائج وأضحت ارتفاع معدل االلكسیثمیا لدي الذكور واإلناث بنسبه متقاربة 

   ( Petrova , Elena aleksandar, 2008) دراسة كال من  -٩
 The relationship between Alexithymia and functional)بعنـــوان 

Somatization in college students in the united states)  
تهـــدف الدراســـة دراســـة العالقـــة بـــین االلكـــسیثمیا واألضـــطرابات اإلنفعالیـــة التـــي تتـــسم 

ن أعـــراض عـــضویة بالنـــسبة للطـــالب المرحلـــة الثانویـــة فـــي امریكـــا وتـــم اســـتخدام بالـــشكوي مـــ
مقیـــاس تونیـــو لالكـــسیثیمیا  أن النتـــائج لـــم تؤكـــد فقـــط علـــي العالقـــة القائمـــة بـــین االلكـــسیثمیا 
واإلضــطرابات اإلنفعالیــة التــي تتــسم بالــشكوي مــن حــاالت عــضویة فــي إطــار عینــة الطــالب 

ح كــــذلك المــــستوي الجــــوهري للــــشكاوي الخاصــــة بــــاألعراض المرحلــــة الثانویــــة ، لكنهــــا توضــــ
العـــضویة والحـــزن اإلنفعـــالي تؤكـــد النتـــائج كـــذلك علـــي أهمیـــة المهنیـــین العـــاملین فـــي مجـــال 
الصحة العقلیة والمعنیـین بـالحزن االنفعـالي واالضـطرابات االنفعالیـة التـي تتـسم بالـشكوي مـن 

ذلــك مـــن خــالل مـــداخل شــاملة متكاملـــة حــاالت عــضویة بالنـــسبة للطــالب المرحلـــة الثانویــة و
  خاصة بالعالج النفسي 

   ( Paull , Kelly, 2013 )  دراسة كال من  -١٠
 Alexithymia , Attachment Psychological Wellbeing in young)بعنـوان 

Adults leaving Care )  
فـسیة بالنـسبة تهدف الدراسة الى دراسة االلكسیثمیا ، العالقات االرتباطیة والسعادة الن   

للمــراهقین الــذین نــشاوا باحــدي دور الرعایــة ، تمثــل الهــدف الثــانوي للدراســة فــي إدراك كیفیــة 
إرتباط هذه العناصر النفسیة مع بعضها البعض لقد إنضمت مجموعة األفراد الذین نشأوا في 

ـــة  ـــة اإلجتماعیـــة) ٤٣= العـــدد(دور الرعای  لكـــي یـــشاركوا فـــي الدراســـة مـــن خـــالل فـــرق الرعای
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) ٤٣= العـدد ( كما تكونـت مجموعـة المقارنـة ٠المعنیة بالمقیمین في دور الرعایة اإلجتماعیة
مــن الطــالب المــراهقین الــذین التحقــوا بإحــدي المــدارس فــي نفــس اإلقلــیم الجغرافــي لقــد إتــسمت 
المجموعـــات بالتكـــافؤ بالنـــسبة للنـــوع والمـــستوي التعلیمـــي كمـــا تمـــت مطالبـــة كافـــة المـــشاركین 

إســتبیان دیمــوجرافي، تقیــیم اللكــسیثمیا ، مقیــاس التجنــب :  اســتبیانات ذاتیــة التقریــر٤بإكمــال 
والقلــق الخــاص بالعالقــات اإلرتباطیــة ومقیــاس الحــزن النفــسي علــي خــالف كــل اإلفتراضــات، 
ومن اهم النتائج وجود عالقة ارتباطیة بین االلكسیثمیا و السعاده النفسیة لـدى عینـة مـن دور 

  اهقین الرعایة من المر
   ( Hahn , Austin M,2014) دراسة كال من  -١١

  Childhood Maltreatment and sexual risk taking among college)بعنوان 
the role of Alexithymia , Negative Urgency , and Interpersonal 

Problems) 
رض للخطـــر تهـــدف الدراســـة الـــى دراســـة المعاملـــة الـــسیئة فـــي مرحلـــة المراهقـــة والتعـــ   

 ٥٠٧الجنـــسي فیمـــا بـــین الطـــالب المرحلـــة الثانویـــة وتكـــون المـــشاركون فـــي هـــذه الدراســـة مـــن 
 كمـا أسـتخدمت الدراسـة الحالیـة ٠) عـام٢٥ -١٨(طالب المرحلة الثانویة من غیر الخـریجین 

نموذج المعادلة الهیكلیة بغرض دراسة العالقة القائمة بین المعاملة السیئة في مرحلـة الطفولـة 
التعــرض للخطـــر الجنـــسي وأشـــارت النتـــائج إلـــي أن االلكـــسیمیا فـــسرت الـــدور الجـــوهري لهـــذه و

العالقة وتم تفسیر العالقة القائمة بین االلكسیثمیا والتعرض للخطر الجنسي بـشكل كامـل مـن 
  خالل مسارین منفصلین

ها وبشكل  تتوسط الحاالت الطارئة السلبیة وتعاطي الكحولیات المترتب علی:من أهم النتائج 
جزئـــــي العالقـــــة القائمـــــة بـــــین االلكـــــسیثمیا والتعـــــرض للخطـــــر الجنـــــسي، ویـــــتم تفـــــسیر تـــــأثیر 

 ٠االلكـسیثمیا علـي التعـرض للخطـر الجنـسي مـن خـالل األنمـاط الشخـصیة التـي تعـاني الفقـر
وتوضح هـذه النتـائج أن الخبـرات العكـسیة التـي یـتم التعـرض لهـا فـي مراحـل حیاتیـة مبكـرة قـد 

 .تضر الطریقة
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 (TAT) دراسات عربیة  واجنبیة مرتبطة بأختبار-ب
دراســة عــن العــالج النفــسي األســري فــي البیئــة ) ١٩٩٤نهلــة أمــین أحمــد ، ( دراســة-١
  ) دراسة إكلینیكیة متعمقة (

هدفت لدراسة إلي دراسـة فاعلیـة العـالج األسـري فـي البیئـة لـدي الـشباب سـئ التوافـق 
لعیــادة، تكونــت عینــة الدراســة مــن ســتة أســر مــوزعین مــع أســرهم مــن خــالل العــالج بــالمنزل وا

أسرتین عالج بالعیادة، تتمثل أدوات الدراسة الحالیة في . أربعة أسر عالج بالمنزل : كاآلتي 
المقابلــة ، إختبــار روتــر لتكملــة الجمــل الناقــصة ، إختبــار تفهــم الموضــوع ، إختبــار : تطبیــق 

العـالج األسـري فـي : لدراسـة عـن النتـائج اآلتیـة رسم األسرة المتحركة، نتائج الدراسـة كـشفت ا
المنــزل أفــضل مــن حیــث معایــشة الواقــع الفعلــي للعمیــل وأســرته ، التعامــل مــع البیئــة المحیطــة 
ٕككل ولیست فقط كأفراد ، المنزل مكان طبیعي المتفاعل واعطاء ما هو موجود بالفعـل ولـیس 

حریــة دون الخــوف مــن أن تــشوه صــورة مــا هــو متوقــع ، التفاعــل بــین األفــراد فــي المنــزل یــتم ب
  . األسرة أمام اآلخرین 

البناء النفسي للمرضـي المـصابین بفقـدان الـشهیة ) ١٩٩٨آمال كمال محمد، ( دراسة -٢
  )دراسة إكلینكیة (العصبي 

هدفت الدراسة الكشف عن البناء النفسي للمرضي المصابین بفقدان الـشهیة العـصبي 
 بإعتبــار أن اإلصــابة تزیــد نــسبتها لــدي الفتیــات المراهقــات لــدي عینــة مــن الفتیــات المــصریات

 ، توسیع نطاق تطبیق أدوات  البحث اإلكلینكـي مـن خـالل ٤٠:١عنها لدي المراهقین بنسبة 
ٕ ، واختبـار بقـع الحبـر T.A.Tإستخدام اإلختبارات اإلسـقاطیة كإختبـار تفهـم الموضـوع للكبـار 

فتیــات مــصریات مــصابات بفقــدان الــشهیة ) ٥(لرورشــاخ، تكونــت عینــة الدراســة الحالیــة مــن 
ً عامــا ، أدوات البحــث المقابلــة اإلكلینكیــة ، ٢٤: ١٩العــصبي ، تراوحــت أعمــار الفتیــات بــین 

عـدم دقـة : ، إختبار بقع الحبر لرورشـاخ، نتـائج البحـث T.A.Tإختبار تفهم الموضوع للكبار 
ها لألكـــل فهـــي تـــشعر بـــآالم آلن المریـــضة ال تفقـــد شـــهیت) فقـــدان الـــشهیة العـــصبي(إصـــطالح 

الجـــوع لكنهـــا تمتنـــع بإرادتهـــا عـــن تنـــاول الطعـــام إال مـــن كمیـــات قلیلـــة منـــه ، كمـــا أنـــه لـــیس 
ًإضــطرابا عــصبیا أي ال تــرتبط حدوثــه مــن حیــث المنــشأ بإضــطراب الجهــاز العــصبي والمخــي  ً

لـــیس  الـــسیكودینامیة للمـــریض ، أن فقـــدان الـــشهیة العـــصبي –بـــل یـــرتبط بالعملیـــات النفـــسیة 



  )دراسة حالة(دراسة كلینكیة لمرتفعى الإللكسیثمیا فى مرحلة المراھقة 
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ًإضطرابا سیكوسوماتیا حیث أن اإلمتناع عن األكل لدي المریضات ال یخـضع لعمـل الجهـاز  ً
ٕالعــصبي الــإلإرادي ، بــل یخــضع للــتحكم الالشــعوري فــي الجــسد ،وان اإلصــابة بفقــدان الــشهیة 
العـــصبي ال تـــرتبط بوقـــوع حـــدث صـــدمي للمریـــضات فـــي البلـــوغ بـــل تـــرتبط بتحـــدیات مرحلـــة 

 الجنــسي واإلنتقـال إلــي الموضــوع الجنـسي المغــایر ، والتخلـي عــن أنمــاط المراهقـة فتقــل الـدور
اإلشباع الطفلي ، وهي إنجازات ال تستطیع الفتـاة األنوركـسیة تحقیقهـا ،و إن تحكـم مریـضات 

یكــشف عــن ) مــن خــالل أعــراض المــرض المختلفــة (فقــدان الــشهیة العــصبي فــي أجــسادهن 
 الجـــسد یمثـــل لهـــن إنجـــاز خـــاص تجـــاه التفـــرد الجـــسد، والـــتحكم فـــي/ اإلنـــشطار بـــین الـــذات 

واإلستقالل عن األم أي كدفاع ضد اإلعتمادیة النفسیة عنها وذلك بـأن تتنـاول جـسدها بـشكل 
  .مخالف لجسد األم 

ً والرورشـــاخ أن هنــاك تناقـــضا بــین الـــصورة الـــشعوریة T.A.Tكــشفت نتـــائج إختبــاري 
تتـسم بالطیبـة والتـسامح ، ترعـي الـذات ، والصورة الالشـعوریة لـألم ، فهـي أم جیـدة ، محبـة ، 

ٕوهنـــاك تقـــدیس واحتـــرام شـــعورى لهـــا ، وعلـــي المـــستوي الالشـــعوري ظهـــرت الثنائیـــة الوجدانیـــة 
تجاههــا فهــي إمــا أم جیــدة أو أم ســیئة مــسیطرة ، عدوانیــة ، نرجــسمیة ، غیــر قــادرة علــي مــنح 

  .الرعایة والحب 
ة إكلینكیة للبناء النفسي القائم وراء بعنوان دراس) ١٩٩٩سعاد حسن محمود ،( دراسة -٣

  .جریمة ققتل الزوج من الجنسین باستخدام منهج دراسة الحالة 
هــدفت الدراســة إلــي دراســة البنــاء النفــسي لقتــل الــزوج مــن الجنــسین باســتخدام مــنهج 

 من الرجال الذین قامو بأرتكاب جریمة ٣ من النساء و٥علي : دراسة الحالة ، تكونت العینة 
 العمــد ضــد ازواجهــم ومــودعین بــسجن القنــاطر الخیریــة ، تــم اســتخدام االختبــارات االتیــة القتــل

اختبــار وكــسلر بلفیــو لقیــاس الــذكاء ومقیــاس الشخــصیة المتعــدد األوجــه واختبــار رســم المنــزل 
 فـي T.A.Tوكان البد ان یتجاوز تطبیق اختباري الرسم و T.A.Tالشجرة والشخص واختبار 

ن اهم النتائج التي تم التوصل الیها االنخفاض العام لدرجات الذكاء مـع مثل هذه الدراسة ،وم
عـــدم وضـــوح أي فـــروق بـــین الجنـــسین وكـــذلك نجـــد ان التحلیـــل الكیفـــي الختبـــارات وكـــسلر و 

H.T.P یشیر الي أن القتلة من الجنسین لیس لدیهم القدرة علي استخدام ذكـائهم فـي التعامـل 
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ج الخاصــة بطبیعــة القلــق إلــي إنــه علــي الــرغم مــن اخــتالف مــع الواقــع الخــارجي ،وتــشیر النتــائ
الدالالت علي االختبارات األربع للدراسة إال ان نتائجها جمیعا نشیر الي تأثیر القلق في عدم 
القدرة علي استخدام الذكاء والقدرات ، تشیر النتائج الخاصـة بـاختالف طبیعـة التخیـیالت الـي 

ً العدوانیــة الــشدیدة وأنهــا تحتــل جــزء كبیــرا مــن الحیــاة ان التخــیالت لــدي الجنــسین تتخــذ طــابع
النفسیة وتعمل كمیكانیزم دفاعي وكمصدر لإلشباع وما میز بین الجنسین هو شـیوع تخـیالت 
الجنسیة المثلیة بین الرجال والتخیالت الخاصة بالنرجسیة والتمركز حول الذات لدي النساء ، 

لواقــع فقــد أوضــحت النتــائج انــه علــي الــرغم مــن فیمــا یخــتص بــالفروق فــي القــدرة علــي أدراك ا
ًاخـتالف الــدالالت الخاصــة بكـل مــن الجنــسین فانهـا جمیعــا تــشیر الـي عــدم القــدرة علــي أدراك 
الواقـــــع ، ونتـــــائج العـــــرض الخـــــامس والخـــــاص بـــــالفروق فـــــي رؤیـــــة صـــــورة الـــــذات الـــــشعوریة 

ت مــذكرة والــرفض والالشــعوریة لــدي الجنــسین نجــد ان الرجــال قــد اتــضحت لــدیهم صــورة للــذا
الشدید لصورة الذات االنثویة كما ان صـورة الـذات لـدي الجنـسین قـد اتـسمت بالـضآلة والعجـز 
واالندفاعیـــــة وعـــــدم النـــــضج ، والفـــــرض االخیـــــر والخـــــاص بالـــــسیكوباتیة یـــــشیر الـــــي ظهـــــور 

  . السیكوباتیة بصورة مختلفة لدي كل من الجنسین 
بعنوان الطالق والخلـع لـدي عینـة  ) ٢٠١٠ مرفت عبدالحافظ إبراهیم صاوي ، ( دراسة-٤

  ) دراسة إكلینكیة( من المعلمات 
هدفت الدراسة الحالیة إلي التعرف علي الخصائص النفسیة لدي عینة مـن المطلقـات 

حـاالت الخلـع ) ٦( حاالت الطـالق ، ٦حالة ، ) ١٢(والمختلعات ، تكونت عینة الدراسة من 
ة هـذه الحـاالت دراسـة إكلینكیـة متعمقـة ، ومـن وحصلن علي مؤهالت عملیة حیث تمت دراسـ

، ) إعـــداد الباحثـــة(أهــم االدوات التـــي تـــم اســـتخدامها اســـتمارة جمـــع بیانــات أولیـــة عـــن الحالـــة 
، اسـتخبار ٢٠٠٦مقیاس المستوي األجتماعي واإلقتصادي لألسرة إعداد عبدالعزیز الـشخص 

حامـد / خیص النفـسي إعـداد  دالشخصیة إیزیـك إعـداد محمـد أحمـد عبـدالخالق ، اختبـار التـش
إعـداد ( لمـوارى واسـتمارة مقابلـة إكلیكنیـة  T.A.Tزهـران ، وتفـسیر االحـالم لفرویـد،  واختبـار 

، ومـن أهـم النتـائج  التـي تـم التوصـل إلیهـا توجـد فـروق فـي العوامـل النفـسیة الكامنـة ) الباحثة
 متوسـطات رتـب درجـات بین  المطلقـات والمتخلعـات ، توجـد فـروق ذات داللـة احـصائیة بـین

المطلقــات برغبــة الــزوج  وبــین المطلقــات برغبــة الزوجــة علــي جمیــع أبعــاد الشخــصیة وأبعــاد 



  )دراسة حالة(دراسة كلینكیة لمرتفعى الإللكسیثمیا فى مرحلة المراھقة 
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أختبــار التــشخیص النفــسي ، توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطات ربــت درجــات 
المطلقات وبین المختلعات علي جمیع أبعاد التـشخیص النفـسي وعلـي جمیـع ابعـاد الشخـصیة 

فــروق ذات دالــة إحــصائیة بــین متوســطات رتــب درجــات المطلقــات برغبــة الــزوج وبــین وتوجــد 
المختلعــــات علــــي جمیــــع أبعــــاد التــــشخیص النفــــسي توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة بــــین 
متوســطات رتــب درجــات المطلقــات برغبــة الزوجــة وبــین المختلعــات علــي جمیــع أبعــاد اختبــار 

 بــین متوســطات رتــب درجــات المطلقــات برغبــة الشخــصیة ، توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة
  . الزوجة وبین المختلعات علي جمیع أبعاد أختبار التشخیص النفسي 

بعنوان أسالیب مواجهة ضـغوط الحیـاة وعالقتـه  ) ٢٠١٥أمیرة عمر محمود ، ( دراسة -٥
  ) دراسة متعمقة ( بنمط الشخصیة لدي بعض فئات مرضي األمراض السیكوسوماتیة 

اسة إلي تصمیم أداة المقیاس أسـالیب مواجهـة ضـغوط الحیـاة والتحقـق مـن هدفت الدر
صــالحیتها، التحقــق مــن صــالحیة المقیــاس التــي ستــستخدمه فــي الدراســة األساســیة ، تكونــت 

 من المرضي المترددین علي العیادات والمركن الطبیة ممـن ٢٤٠عینة الدراسة األساسیة من 
) ١٢٤(ذكـر ، ) ١١٦(ماتیة وقد تكونت العینة مـن یعانون من أحدى اإلضطرابات السیكوسو

: التــي تــم اســتخدامها فــي الدراســة : ســنة، االدوات) ٥٠:٢٥(أنثــي قــد ترواحــت أعمــارهم بــین 
، قائمـــة أنمـــاط الشخـــصیة تتـــضمن )إعـــداد الباحثـــة (قائمـــة أســـالیب مواجهـــة ضـــغوط الحیـــاة 

إعــداد توشــكي ) ج(، مقیــاس نمــط الــشخص ١٩٧٨إعــداد جنكیــز ) أ(مقیــاس نمــط الشخــصیة 
، وقـــد قامــــت ) ٢٠٠٥(إعـــداد دنوللـــت ) د( ، مقیـــاس نمـــط الشخـــصیة ١٩٩٩وأخـــرون ســـنة 

 ،  قائمـة كورنـل إعـداد ١٩٥٣الباحثة استخدام اختبار تفهم الموضوع إعداد مواري ومورجـان 
، ومـــن أهـــم النتـــائج التـــي تـــم ١٩٩٥ ترجمـــة محمـــود أبـــو النیـــل ســـنة ١٩٨٦ٕبرودمـــان والبـــرت 

التوجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطات درجــات الــذكور واإلنــاث : ا التوصــل إلیهــ
علي قائمة أسالیب مواجهة ضغوط الحیاة ، ال توجد فروق ذات داللة بین متوسطات درجات 
الذكورواإلناث علي قائمة إنماط الشخـصیة ، التوجـد فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـین متوسـط 

ة كورنل لالعراض السیكوسوماتیة ، توجـد فـروق ذات داللـة درجات الذكورة واإلناث علي قائم
علـي قائمـة أسـالیب مواجهـة ضـغوط ) أ،ب، ج،د( إحصائیة بین متوسط درجـات أفـراد العینـة 
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الحیـاة ، وقائمــة كورنـل للعــراض الـسیكوسوماتیة ، توجــد عالقـة إرتباطیــة ذات داللـة إحــصائیة 
 علــــي قائمــــة أســــالیب مواجهــــة الــــضغوط ًبــــین درجــــات أفــــراد العینــــة وفقــــا ألنمــــاط الشخــــصیة

ودرجاتهم علي قائمة كورنل لألعراض السیكوسوماتیة ، اتفقت النتائج السیكومتریة مع النتائج 
  . األكلینكیة كما بینت النتائج األكلینكیة العالقة السببیة بین متغیرات الدراسة 

نة من المرهقـات البناء النفسي لدي عی) ٢٠١٦كریستین سامي بخیت مترى، ( دراسة -٦
  . غائبات األب 

هدفت الدراسة إلي دراسة البناء النفـسي للمراهقـات غائبـات األب بـشتى أنـواع الغیـاب   
، ومعرفـة األختالفـات والمالمـح الممیـزة للبیئـة النفـسیة ) سفر، طالق ، وفـاة، حاضـر، غائـب(

طالبـة مـن ) ٣٥٠(لدي المراهقات غائبات األب وحاضرات األب ،تكونـت العینـة الدراسـة مـن 
ــــسیتن همــــا طالبــــات  ــــة مجمــــوعتین رئی ــــضمنت هــــذه العین ــــة ، وقــــد ت ــــات المرحلــــة الثانوی طالب

والمجموعـة الثانیـة مقـسمة إلـي ) ٢٩٥=ن(وطالبـات غائبـات األب ) ٥٥=ن(تحاضرات األب 
، )٧٥=ن(ومجموعــــــة غائبــــــات  األب بالــــــسفر ) ٦٠=ن(مجموعــــــة غائبــــــات األب بــــــالطالق 

، ) ٧٢=ن(، ومجموعـــــة غائبـــــات األب النفـــــسي ) ٨٨=ن(الوفـــــاة ومجموعـــــة غائبـــــات األب ب
اســــتمارة : ًعامـــا،ومن أهــــم األدوات التــــي تـــم اســــتخدامها )١٨-١٤(تراوحـــت أعمــــارهم مــــابین 

، اســتمارة ) إعــداد الباحثــة (، مقیــاس بنــاء النفــسي للمراهقــات ) إعــداد الباحثــة (بیانــات أولیــة 
، إســـتمارة T.A.T عبـــد الـــرزاق ، اختبـــار الغیـــاب النفـــسي لـــألب إعـــداد عمـــاد علـــي مـــصطفي

دراسة الحالة للمراهقین إعداد أمال عبد السمیع إباظة ، اختبـار سـاكس لتكملـت الجمـل إعـداد 
توجـــد اختالفـــات ومالمـــح ممیـــزة للبیئـــة : جوزیـــف، ومـــن أهـــم النتـــائج التـــي تـــم التوصـــل إلیهـــا 

وق دالــــة إحـــصائیة بــــین النفـــسیة بـــین المراهقــــات غائبـــات األب وحاضــــرات األب ، توجـــد فـــر
متوســــطات درجــــات المراهقــــات حاضــــرات األب وغائبــــات األب علــــي أبعــــاد مقیــــاس الوحــــدة 
ــــات غائبــــات األب ، إمــــا فــــي مقیــــاس األمــــن النفــــسي فــــي اتجــــاه  النفــــسیة فــــي اتجــــاة المراهق
المراهقات حاضرات األب ، ماعلي أبعاد مقیاس مفهوم الذات في اتجـاه المراهقـات حاضـرات 

لــي أبعــاد مقیـــاس قلــق المــستقبل كـــان فــي اتجــاه المراهقـــات غائبــات األب ، وتوجـــد األب ، ع
عالقـة إرتباطیـة ســالبة دالـة إحــصائیا بـین متوســطات درجـات أفــراد العینـة علــي مقیـاس األمــن 
النفــسي وعلــي مقیــاس مفهــوم الــذات وعلــي مقیــاس الوحــدة النفــسیة ، وتوجــد عالقــة إرتباطیــة 
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 سمر مجدى فهمى./    أ

فــراد العینــة علــي مقیــاس قلــق المــستقبل ودرجــات أفــراد العینــة موجبــة بــین متوســطات درجــات أ
علــي مقیــاس الوحــده النفــسي وعلــي مقیــاس مفهــوم الــذات ودرجــات أفــراد العینــة علــي مقیــاس 
األهــل النفــسي، وتوجــد عالقــة إرتباطیــة ســالبة بــین متوســطات درجــات أفــراد العینــة علــي علــي 

لــي مقیــاس األمــن النفــسى ومقیــاس مفهــوم مقیــاس قلــق المــستقبل درجــات أفــراد العینــة ســواء ع
  .الذات 

     (Miller , Catherine , 1981)من  دراسة كال -٧
 The evaluation of Beginning therapist effectiveness) بعن وان        

using Karon’s thematic apperception test  pathogenesis index : A 
psychological approach) 

اسة الي تحدید امكانیة تطبیـق مؤشـر االصـابة بـاالمراض لكـارون باعتبـاره هدفت الدر
مقیــاس انتقــائي لالفــراد الملتحقــین ببرنــامج التخــرج فــي مجــال الــصحة العقلیــة ، تكونــت العینــة 

 مــن المتــدربین القــائمین بــالعالج المبتــدئین والــذین التحقــوا بالمرحلــة االولــي ٢٠العــشوائیه مــن 
والدراســـــات العلیـــــا والـــــذین التحقـــــوا كـــــذلك بالبرنـــــامج الدراســـــي لتقنیـــــات لبرنـــــامج االستـــــشارات 

تـــم اســـتخدام مجموعـــات :  ، ومـــن األدوات التـــي اســـتخدمها ١٩٨١االستـــشارة فـــي شـــتاء عـــام 
  ان اختبـارات :اهـم النتـائج  مع المتـدربین ، ومـن TATبطاقات اختبار االدراك الموضوعي 

 التــي تواجــد اخــتالف BLRIتــي ســجلت درجــات وفقــا  الخاصــة بالقــائمین بــالعالج والعمــالء ال
 األربعــة فیمــا بــین الــدرجات التــي ســجلها القــائمون بــالعالج BLRIجـوهري وفقــا لكافــة مقــاییس 

والعمــالء ، كمــا اوضــحت مــصفوفة العالقــات االرتباطیــة لبیرســون انــه كــان هنــاك اختالفــات 
ًأقــــل المــــستویات وفقــــا لمؤشــــر جوهریــــة عنــــد مقارنــــة القــــائمین بــــالعالج الــــذین ســــجلوا أعلــــي و

 وحجــم BLRIالمرضــیة ،لــم تكــن هنــاك عالقــة مباشــرة بــین الــدرجات التــي تــم تــسجیلها وفقــا  
االصابة باالمراض كما تم قیاسها من خالل مؤشر المرضیة، باالضافة الي ذلك  لقـد اتـضح 

لقـائمین أن مدركات العمالء  الخاصة بالعالقة العالجیة تختلف بشكل جوهري عـن مـدركات ا
بالعالج ، كما انها تكون اكثر دقة عندما تعكس العالقة العالجیة ،كما تم اقتراح ان المقیـاس 
قد یكون اكثر فائدة باعتباره جزء ال یتجزا مـن برنـامج الخـریجین وذلـك بدرجـة اكبـر مـن كونـه 

 .المؤشر الخاصة بعملیة االنتقاء 
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 ( Skolnick , elena easher , 1984)            من دراسة كال -٨
 The changes in internal object representatlons and)بعن  وان 

perception During the adolescence of females) 
هـــدفت الدراســـة إلـــي اكتـــشاف التغیـــرات التـــي طـــرأت علـــي عملیـــات التمثیـــل الـــداخلي 

 التغیـرات بالمـدركات لالشیاء اثناء مرحلـة المراهقـة الخاصـة باالنـاث ،باإلضـافة الـي ربـط هـذه
كمـــا تـــم وصـــفها مـــن جانـــب هرمـــان ) FD-FI(والســـیما اســـتقاللیة وعـــدم اســـتقاللیة مجـــال مـــا 

تـم الحـصول )  مفردة في كـل مجموعـة ٢٥( كمجوعات عمریة ٤ویتكین ، تكونت العینة من 
علیهــا مــن البــیض المقیمــین فــي الــضواحي فیمــا بــین الطبقــات المتوســطة والعلیــا خــارج مدینــة 

 ١٦.٥) ٣( عــام ، ١٣) ٢( اعــوام ، ٩) ١: (ورك ، لقــد تمثلــت اعمــار المجموعــات فــي نیویــ
 عــام ، ومــن اهــم األدوات التــي تــم اســتخدامها القــصص التــي تــم الحــصول ٢٠) ٤(عــام ، و

علیهـــا مـــن خـــالل اختبـــار االدراك الموضـــوعي والتـــي تـــم تـــسجیل درجـــات خاصـــة بهـــا وذلـــك 
-FDم تطویره من جانب بالنك فرانزن ، لقد تم قیاس باستخدام مقیاس تمثیل االشیاء الذي ت

FI  التوصــل الــي ان : ، ومــن أهــم النتــائج.  بواســطة النمــوذج المــوجز الختبــار الشخــصیات
االبتعــاد عــن المنــزل وتركــه ، ولــیس البلــوغ وعقــدة اودیــب كــان بمثابــة المثیــر الجــوهري لعملیــة 

لمــستوي الــداخلي و فــي الواقــع لقــد كانــت النمـو والتطــور والــذي ادي الــي فقــدان االشــیاء علــي ا
  . مرحلة البلوغ مصحوبة بكم كبیر من االختالفات ومحاوالت االندماج الذاتي 

                     (Ageeg ,Lesli, 1994) دراسة كال من -٩
 Adult survivors of child sexual abuse: the thematic): بعنــوان 

apperception test and physiological arousal as indicators of 
repression )  

هـــدفت الدراســـة إلـــي مقارنـــة القـــائمین بقمـــع التعـــرض لالعتـــداء الجنـــسي فـــي مرحلـــة 
الطفولـــــة بالمجموعـــــات الـــــثالث االخـــــري ، المجموعـــــة التـــــي تعـــــاني القلـــــق بدرجـــــة مرتفعـــــة ، 

عرض لالعتـداء المجموعة التـي تعـاني القلـق بدرجـة منخفـضة ، والمجموعـة التـي اعترفـت بـالت
 كـراون المعنـي بالرغبـة –الجنسي فـي الطفولـة ،قـد تـم اسـتخدام  األدوات االتیـة مقیـاس مـارلو 

والمقیـاس الجدیـد المعنـي ) TMAS(، مقیاس تیلور الخاص بسمة القلق ) SDS(االجتماعیة 
  ،وتكونـت عینـة) PAST(بمقیاس السلوكیات االبویة الداعمة او التـي تتـسم بانتهـاك االطفـال 



  )دراسة حالة(دراسة كلینكیة لمرتفعى الإللكسیثمیا فى مرحلة المراھقة 
  

  

 ٣٦٣

 سمر مجدى فهمى./    أ

 مفــردة وفقــا لمقــاییس االثــارة الفــسیولوجیة ، التفكــك االســري، الحــزن العــام ، ١٢الدراســة مــن 
القلــق ، االعــراض العــضویة ، االكتئــاب وموضــوعات االنتهــاك الجنــسي وذلــك وفقــا الختبــار 

، مــن اهــم النتــائج التــي تــم التوصــل الیهــا ان  المجموعــات اختلفــت TATاالدراك الموضــوعي 
قا لمستویات الحزن العام واالكتئاب فقط ، ومع ذلـك سـجلت المجموعـة التـي بشكل جوهري وف

تعـاني القلــق بدرجــة مرتفعــة والمجموعـة التــي اعترفــت بــالتعرض لالنتهـاك الجنــسي فــي مرحلــة 
الطفولـــة درجـــات اعلـــي مـــن تلـــك التـــي ســـجلتها مفـــردات المجموعـــة التـــي تعـــاني القلـــق بدرجـــة 

لـــك وفقـــا لكافـــة المقـــاییس التـــي ســـجلتها باســـتثناء االثـــارة منخفـــضة والقـــائمین بعملیـــة القمـــع وذ
  . الفسیولوجیةو التات 

                          (Khat Chikian,Audrey , 2001)  دراسة كال من -١٠
 Psychosocial recognition in agenesis of  the corpus)بعنـوان 

callosum : semantic analysis of the thematic apperception test )  
الوصــلة ( هــدفت الدراســة إلــي دراســة االفــراد الــذین اتــسموا بعــدم تخلــق الجــسم الثفنــي 

والذین اتسموا بمستوي ذكاء عادي یعانوا قـصور نفـسي ) ACC) (العصبیة بین نصفي المخ 
ًاجتمـاعي مقارنـة بـاألفراد العـادیین وفقــا القیاسـات االسـقاطیة مثـل اختبـار االدراك الموضــوعي 

)TAT ( طالبـا ٣٠٠المجموعة التجریبیـة تتكـون مـن : ، تكونت عینة الدراسة من مجموعتین 
 طالبـا عـادي ، ومـن اهـم ٣٠٠ والمجموعة الضابطة تتكـون مـن ACCجامعین من مصابین 

االدوات التـــي تـــم اســـتخدامها برنـــامج التحلیـــل الـــداللي لالســـتعالم العـــام بغـــرض تحلیـــل مـــدي 
ــــائج TATاالســــتجابة لبطاقــــات ال  اخــــتالف بروتوكــــوالت التــــات الخاصــــة : ، ومــــن أهــــم النت
 عن تلك الخاصة بالمجموعة الضابطة المكافئة لها من حیـث ACCباالطفال المصابین بال 

العمر ومعامل الذكاء وذلك فیما یتعلق بالمضمون االنفعـالي والموضـوعات الداللیـة الـسائدة ، 
افؤ عــن الطــالب الخــریجین الــذین یتــسموا لــم تختلــف المجموعــة الــضابطة التــي اتــسمت بالتكــ

  بالذكاء وفقا لهذه القیاسات 
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 ٣٦٤

 ) لثلثاالجزء ا( العدد السادس 
٢٠١٦ 

                            (lampasso , Sunni , 2004) دراسة كال من -١١
 Factors influencing body image devolopment and smoking)بعنوان 

in woman : an object relations perspective)  
ي تكـــوین رؤي عمیقـــة حـــول الخبـــرات والمـــدركات المعینـــة باالنـــاث هـــدفت الدراســـة إلـــ

البالغـات اثنــاء مرحلـة المراهقــة واثنــاء فتـرة التقیــیم ، لقـد تمثــل محــور االهتمـام االولــي الخــاص 
بالمدارســة فــي العوامــل المــؤثرة علــي مــدي تطــور الــصورة الخاصــة بالجــسم وممارســة التــدخین 

 مـن الطالبـات ٨الخاصة باالشـیاء ، تكونـت العینـة مـن من خالل منظور العالقات االتباطیة 
، تم إستخدام ادوات التقییم البطاقات )  عام ٢٥-٢٠(الجامعیات من سان دییجو ، كالیفونیا 

 ، االســـتبیان المتعـــدد االبعـــاد الخـــاص TATالمنتقـــاة مـــن خـــالل اختبـــار االدراك الموضـــوعي 
ر الخــاص برســـم االفـــراد ، ومـــن اهـــم  ، النـــسخة المعدلـــة لالختبـــاMBSRQ الـــذات –بالجــسم 

النتـــــائج ان كافـــــة المـــــشاركات شـــــعرن باحاســـــیس متناقـــــضة خاصـــــة بالتـــــدخین ، لقـــــد قامـــــت 
المــشاركات ذات العالقــة االیجابیــة بامهــاتهن بتكــوین اراء ایجابیــة خاصــة بهــن وباجــسامهن ، 

االمتنـاع عـن باالضافة الي تلقیهن المزید من الـدعم االجتمـاعي مـن امهـاتهن اثنـاء محـاوالت 
التـــدخین ، كمـــا لعبـــت التـــاثیرات الخاصـــة باالســـرة واالقـــران دور هـــام بالنـــسبة لتطـــور الـــصورة 

  .الخاصة بالجسم وممارسة التدخین بالنسبة لمشاركات الثمانیة 
 ) Mc Burney ,Rebol , Kyla, 2004(          دراسة كال من -١٢

 The thematic apperception test : facial, Autonomic, and) بعنـوان 
behavioral affective responses in normal adults) 

  :هدفت الدراسة الي 
فـضل بالتـأثیر االنفعـالي الطبیعـي للمعلومـات ذات الطـابع االجتمـاعي فـي أ تكوین مفهـوم -١

  .TATاطار بطاقات  
االنفعالیــة  جمــع المعلومــات الخاصــة بمــا اذا كــان مــن الممكــن تحدیــد طبیعــة االســتجابات -٢

 بغـض النظـر عـن الـسرد الفظـي او TATللداللة االجتماعیة للـصور الـواردة فـي اختبـار  
  .ال 
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 ٣٦٥

 سمر مجدى فهمى./    أ

 البحــث عــن نمــاذج متــسقة لالســتجابة الفــسیولوجیة والنفــسیة الســتخدامه كمؤشــر للمعالجــة -٣
  .االنفعالیة االجتماعیة الطبیعیة

عوبات االجتماعیـــة التـــي رســـاء منهجیـــة موثـــوق بهـــا بغـــرض دراســـة الـــصإ المـــساعدة فـــي -٤
  . خریج جامعي٣٠یواجهها االفراد الذین یعانوا قصور عقلي تكونت العینة من 

ـــم اســـتخدامها  ـــدعم النتـــائج هـــذا الـــراي الخـــاص TATومـــن اهـــم االدوات التـــي ت  ، وت
بتعبیرات نصف الوجه وكذلك الخبرات االنفعالیة السلبیة و كما یتم دعم استخدام االسـتجابات 

 باعتبارهــــا منهجیــــة جدیــــدة لتنــــاول التــــساؤالت المعنیــــة TATلفــــسیولوجیة لبطاقــــات  النفــــسیة ا
  . بمعالجة المعلومات االجتماعیة 

 ) Serfass , David G , 2013 (                          دراسة كال من-١٣
 personality and perceptions of situations from the)  بعنــوان

thematic apperception test : Quantifing  alpha and beta press.)  
: تهـدف الدراســة إلـي دراســة النمـوذج النظــري إلدراك موقـف مــا یتكـون مــن عنــصرین 

العنــصر الموضــوعي المــرتبط بــالموقف الــذي یــتم ادراكــه والعنــصر الــذاتي المــرتبط بالــشخص 
م مقیــــاس جدیــــد ، تــــم اســــتخدا ) ١٨٦= العــــدد(القــــائم بعملیــــة االدراك ، تكونــــت العینــــة مــــن 

 ، لقد تم استخدام مقیـاس  RSQ المنقح الخاص بالمواقف Q-sortللمواقف اال وهو مقیاس 
RSQ بغــرض حــساب حجــم االتفــاق حــول التقــدیرات الخاصــة بــالموقف ، وتــدعم هــذه النتــائج 

النظریــة الثنائیــة العناصــر الخاصــة بــادراك المواقــف كمــا یــساهم كــل مــن الموقــف الموضــوعي 
ي یدرك هذا الموقف في عملیة االدراك بصفة عامة باالضافة الي ذلك السمات والشخص الذ

التي تمیز المواقـف باالتـساق مـن خـالل الـصور كمـا انهـا ارتبطـت بالـسمات الخمـس الرئیـسیة 
  للشخصیة بطریقة نظریة ذات مغزي 

  :في االلكسیثمیا ) TAT( دراسات استخدمت اختبار -ج
 ) (Fisher ,stuart Blakely,1993    ًدراسة كال من             -١

 Psycho therapeutic effects of enhnced Imagery and )بعنـوان 
emotional speech on Alexithymia characteristics)  
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 ٣٦٦

 ) لثلثاالجزء ا( العدد السادس 
٢٠١٦ 

هدفت الدراسة إلي دراسة مجموعة فرعیة من المرضي الذین التحقوا بالعالج النفسي لعدم 
 مـــریض ٤٢النفعالیـــة، تكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن قـــدرتهم علـــي الوصـــف الواضـــح للحـــاالت ا

یعــاني قــصور بالــصحة العقلیــة غیــر مقیمــین فــي المستــشفي للمــشاركة فــي دراســة الــسلوكیات 
المجموعة (قبل البدء في تلقي العالج وقد تم تقسیم العینة عشوائیا الي مجموعتین .الجماعیة 
، مقیــــاس ) MMPI-2(خدامها ، االدوات التــــي تــــم اســــت)  المجموعــــة الــــضابطة –التجریبیــــة 

تورنتو لاللكسیثمیا واالستبیان المعني بالصورالذهنیة مـع كافـة المفـردات ، باالضـافة الـي ذلـك 
 بطاقـــــات خاصـــــة باختبـــــار اإلدراك الموضـــــوعي ، ، لـــــم تـــــدعم النتـــــائج هـــــذه ٥تـــــم اســـــتخدام 

 بین االختبارین االفتراضات و لقد تحسنت الدرجات التي تم تسجیلها وفقا لكافة المقاییس فیما
القبلـي والبعــدي وذلــك علــي الــرغم مــن عـدم تواجــد اختالفــات جوهریــة فیمــا بــین المجمــوعتین ، 
لقد تحسنت القیاسات الخاصة بالاللكسیثمیا والحزن النفـسي والـصور الذهنیـة والمـشاركة اثنـاء 

ـــة القـــصیرة للعـــالج والعامـــل المحتمـــل  ـــرة الزمنی للعـــالج العـــالج ،واكـــدت المناقـــشات علـــي الفت
  . النفسي المتزامن امكانیة ان تصبح االلكسیثمیا بمثابة سمة خاصة بالحزن النفسي العام 

                        ( keinath , Kim withers , 1994 )دراسة كال من -٢
 Object relations and Alexithymia In patients with ulcerative)بعنوان 

colitis). 
 الـــي كـــشف العالقـــات بـــین االشـــیاء وااللكـــسیثمیا لـــدي المرضـــي هـــدفت هـــذه الدراســـة

 باإلضافة إلي تقدیم االنتاج الفكري النفسي المعني UC)(المصابین بالتهاب القولون التقرحي 
 مریض مصاب بالتهـاب القولـون ٢٠بالتهاب القولون التقرحي ، لقد تكونت عینة الدراسة من 

،لقـد تـم ) مرضي التهـاب المفاصـل (موعة الضابطة  فرد بالمج٢٠ فرد سلیم و٢٠التقرحي و 
 ICL ، قائمـة الفحـص الشخـصي  TATاستخدام االدوات التالیـة اختبـار االدراك الموضـوعي 

 وقائمــة منــسوتا المتعــددة المراحــل الخاصــة بالشخــصیة  TAS، مقیــاس تورنتــو لاللكــسیثمیا 
MMPI  ـــائج التـــي تـــم التوصـــل الیهـــا ـــة علـــي لقـــد تـــم ال: ، ومـــن أهـــم النت ـــد بـــصورة جزئی تاكی

االفتراض االول وذلك من خـالل مجموعـة التهـاب القولـون التقرحـي  التـي تـم  تـسجل درجـات 
 مــن مقــاییس وســتن اقــل مــن مجموعــة الــسلیمة ممــا یعنــي ان هــؤالء المرضــي یتــسموا ٣وفقــا 

ا یتعلــق بامكانیــات أقــل بالنــسبة للتراكمــات االنفعالیــة كمــا انهــم اتــسموا بالدقــة بدرجــة اقــل فیمــ
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 ٣٦٧

 سمر مجدى فهمى./    أ

بــادرك التفــاعالت االنــسانیة والــدوافع والحــاالت الذاتیــة لالخــرین و لقــد فــشلت متغیــرات قائمــة 
الفحص الشخصي  بدرجة كبیرة فیما یتعلق بـالتمییز بـین المجموعـات و فیمـا یتعلـق بعملیـات 
التواصـــل العامـــة و اتـــضح ان مفـــردات التهـــاب القولـــون كانـــت طبیعیـــة جـــدا وشـــعرت بااللفـــة 

 اكبـر مـن مفـردات المجموعـة الـسلیمة  ، لقـد سـجلت كلتـا مجمـوعتي االعـراض النفـسیة بدرجة
العضویة درجات اكبـر مـن المجموعـة الـسلیمة فیمـا یتعلـق بعملیـة التحدیـد الـواعي واالحـساس 
بمـــدي اهمیـــة االم و لقـــد ســـجلت نـــسبة كبیـــرة مـــن مفـــردات مجموعـــة التهـــاب القولـــون درجـــات 

لكــسیثمیا ومــع ذلــك ال توجــد عالقــة ارتباطیــة بــین التماثــل مــع متوســطة ومرتفعــة خاصــة بالال
  .االمهات وااللكسیثمیا 

 (Regina, c.o  , connell, 2002) دراسة -٣
  بعنوان

 In compulsive eating and self-  regulation affective and cogntive 
functioning  (Alexithymia) 

  
لـــدي األفـــراد المـــصابین باضـــطرابات االكـــل هـــدفت الدراســـة إلـــي دراســـة الإللكـــسیثمیا 

مقارنتــــا بــــاألفراد العــــادیین  وتكونــــت العینــــة مــــن مجمــــوعتین تجریبیــــة وضــــابطة ، المجموعــــة 
التجریبیــة تتكــون مــن الــسیدات المــصابات بالــسمنة والمجموعــة الــضابطة مــن الــسیدات غیــر 

 TAT الموضـــوعي اختبـــار االدراك: المـــصابات بالـــسمنة ومـــن االدوات التـــي تـــم اســـتخدامها 
-WAIS ، تـم اسـتخدام اختبـار TAS-20 فقـرة ٢٠ومقیاس تورنتو لاللكسیثمیا المكـون مـن 

R الفرعي للمفردات اللغویة والقائمة الموجزة لالعراض BSI ومن أهم النتائج ان االفراط في ،
الطعــام بــشكل اجبــاري علــي خــالف الــسمنة  یــرتبط بالاللكیــسثمیا والقــصور العــضوي وبــصفة 

 مقارنـــة بمـــن یتنـــاولوا الطعـــام –ة نجـــد ان المفرطـــون فـــي تنـــاول الطعـــام بـــشكل اجبـــاري خاصـــ
 كـان اداؤهـم مختلفـا –بشكل غیر اجباري ومن یتناولوا الطعام بشكل اجباري بدرجـة متوسـطة 

 و من المحتمل ان یعاني االفراد الذین یفرطوا في تناول  TAT , TAS – 20تماما وفقا لل 
 من العدید من المشاكل العضویة والتي یبحثوا عن عالج طبـي بالنـسبة الطعام بشكل اجباري

لهــا و فــي هــذه العینــة  مــن المحتمــل ان یعــاني هــؤالء االفــراد مــن مــشاكل اخــري تتــسم بطــابع 
  . االدمان 
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 ٣٦٨

 ) لثلثاالجزء ا( العدد السادس 
٢٠١٦ 

بعنـوان دراسـة العالقـة مـا بـین العجـز و ) ٢٠٠٥هشام عبـد الـرحمن الخـولى ،(دراسة  -٤
المخاتلــة  / و المخادعــة ) االلكــسیثیمیا ( ر عــن الــشعور الــنقص فــى القــدرة علــى التعبیــ

 )المیكافیالیة (
هــــدفت الدراســــة الــــى الكــــشف عــــن العالقــــة االرتباطیــــة بــــین كــــال مــــن االلكــــسیثمیا و 

فــى كــل مــن ) ذكــور ، انــاث ( الكــشف عمــا  الفــروق بــین الجنــسین ) . المیكافیالیــة(المخاتلـة  
 فــردا مــن الــذكور و االنــاث مــن ٤٥٠ینــة الدراســة مــن االلكــسیثمیا و المیكافیالیــة ، تكونــت ع

ـــة  ـــة مختلفـــة حیـــث اشـــتملت علـــى طلبـــة المرحل مـــستویات عمریـــة مختلفـــة ومـــن شـــرائح تعلیمی
الثانویـــة وطلبـــة المرحلـــة الجامعیـــة وطلبـــة دراســـات علیـــا واعـــضاء هیئـــة التـــدریس ومعـــاونیهم 

ح افــراد عینــة الدراســة ، وتــم ومدرســین بالمرحلــة االعدادیــة والثانویــة ومــدیرى المــدارس توضــی
ومقیاس القدرة على التعبیر ) اعداد الباحث ( مقیاس تورنتو ترجمة : استخدام االدوات االتیة 

مقیاس اسقاطي اختبـار لـبعض لوحـات التـات ) / اعداد الباحث ) (المصور ( على المشاعر 
ى تم التواصل لهـا توجـد المخاتلة ، ومن اهم النتائج الت/ ومقیاس المخادعة ) اعداد الباحث (

  .عالقة ارتباطیة بین المیكافیالیة و االلكسیثیمیا 
  : تعقیب علي الدراسات السابقة 

نـــورد هنـــا مجموعـــة مـــن الخالصـــات النهائیـــة التـــي أمكـــن استخالصـــها مـــن العـــرض 
محـــور مـــرتبط بالإللكــــسیثمیا (الـــسابق للدراســـات الـــسابقة ، انقـــسمت الدراســــات إلـــي محـــورین 

باعتبارهــا أداء بحثیــة لتطبیــق فــي ذلــك البحــث ، دراســات اســتخدمت ) TAT(ط ومحــور مــرتب
  .فى الاللكسیثمیا ) TAT(اداة 

 هنـــاك دراســـات عربیـــة وأجنبیـــة أهتمـــت بدراســـة الإللكـــسیثمیا وعالقتهـــا بكـــل مـــن اإلبتكاریـــة -
ت ، فعالیــة الــذا) ٢٠٠٨أبــو زیــد ســعید ، (االنفعالیــة والعوامــل الخمــسة الكبــري فــي الشخــصیة 

، أعـراض الـشره وفقـدان الـشهیة ) ٢٠٠٩مسعد نجاح أبـو الـدیار ،(ومرض الفصام واالكتئاب 
الــسید كامــل ( ، اإلندفاعیــة واألســى النفــسي ) ٢٠١٠فــاتن طلعــت ،(العــصبي ونوعیــة الحیــاة 

أمـال إبـراهیم الفقـي ، ( ، تدریبات األسترخاء والعالج المعرفي الـسلوكي  ) ٢٠١٢الشربیني ، 
وذلـك هـي الدراسـات التـي أجریـت فـي ) ٢٠١٢سامیة محمـد صـابر، (ة النوم  ، جود) ٢٠١٢

البیئــة العربیـــة ، أمـــا الدراســـات التــي أجریـــت فـــي البیئـــات األجنبیــة وهـــي التـــي تناولـــت عالقـــة 
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 سمر مجدى فهمى./    أ

 : Chahraoui)الإللكـــسیثمیا بـــبعض المتغیـــرات وهـــي علـــي التـــوالي الـــضغوط النفـــسیة 
Besvhe etal , 2008) اضـطرابات النـوم،)Gennaro etal , 2004 ( االضـطرابات ،

، ) Paull , Kelly , 2013(، الـسعادة النفـسیة ) Petrova , Elena , 2008(النفعالیـة 
  ) .Hann, Austin, 2014(التعرض للخطر الجنسي 

 تعــددت الدراســات العربیــة واألجنبیــة التــي تناولــت الإللكــسیثمیا وقــد اختــارت الباحثــة مـــنهم -
 علــي المراهقــات ســواء الــذین فــي المرحلــة الثانویــة أو المرحلــة الجامعیــة الدراســات التــي طبقــت

مــسعد نجــاح ابــو الــدیار (اال دراســة واحــدة هــي التــي طبقــت علــي مرضــي الفــصام واإلكتئــاب 
ٕولذلك لیتفق مع عینة البحـث وامكانیـة اسـتفاده مـن نتائجهـا فـي نفـس نتـائج الدراسـة ) ٢٠٠٩،

  . الحالیة
ســات علــي مقیــاس تورنیــو لقیــاس الإللكــسیثمیا واعتمــد الــبعض االخــر  اعتمــدت غالبیــة الدرا-

ســــامیة محمــــد صــــابر ، (علــــى مقیــــاس مــــن إعــــداد الباحثــــة لقیــــاس الإللكــــسیثمیا مثــــل دراســــة 
  . وغیرها ) ٢٠١٢

فهنــــاك دراســــات عربیــــة وأجنبیــــة ) TAT( بالنــــسبة للــــشق الثــــاني وهــــي الدراســــات المرتبطــــة -
نهلــة ( ًرف علیهــا فبالنــسبة للدراســات العربیــة مــثال دراســة كــأداة بحثیــة متعــ) TAT(إســتخدمت 

قامـت بدراسـة العـالج األسـري لـدي الـشباب سـئ التوافـق باســتخدام أداة ) ١٩٩٤أمـین أحمـد ، 
)TAT ( دراســة ،) ،دراســة البنــاء النفــسي للمرضــي فقــدان الــشهیة ) ١٩٩٨آمــال كمــال محمــد

دراسة البناء النفـسي لقتـل الـزوج مـن قامت ب) ١٩٩٩سعاد حسن محمود ، (العصبي ، دراسة 
قامـــــت بدراســـــة الخـــــصائص النفـــــسیة لـــــدي ) ٢٠١٠مرفـــــت عبـــــدالحافظ ،(الجنـــــسین ، دراســـــة 

قامـــت بتـــصمیم أداة لقیـــاس ) ٢٠١٥أمیـــرة عمـــر محمـــود ، (المطلقـــات والمختلعـــات ، دراســـة 
ــا ) ٢٠١٦كریــستین ســامي ، ( أســالیب مواجهــة ضــغوط الحیــاة ، دراســة  ء قامــت بدراســة البن

ـــة فـــي ) TAT(النفـــسي للمراهقـــات غائبـــات األب، كـــل ذلـــك الدراســـات اســـتخدمت  كـــأداة بحثی
  . الدراسة 

كأداة بحثیة وهي علي التـوالي دراسـة ) TAT(ـ إما بالنسبة للدراسات األجنبیة التي استخدمت 
)Mller.Catherine,1981 ( والتي قامـت بامكانیـة تطبیـق مؤشـر لإلصـابة لكـارون باعتبـاره



       جامعة الفیوم للعلوم التربویة والنفسیة مجلة      
  
  

 ٣٧٠

 ) لثلثاالجزء ا( العدد السادس 
٢٠١٦ 

 Skolnick(، دراسة )TAT( انتقائي لألفراد الملتحقین ببرامج التخرج باستخدام أختبارمقیاس
elena Easher, 1984 ( قام بدراسة التغیرات التي طرات علي عملیـات التمثیـل الـداخلي ،

قامــت بــإجراء مقارنـــة ) Ageel, Leslie, 1994(لألشــیاء فــي مرحلــة المراهقــة ، دراســة 
 ,Khat Chickian(عتـداء الجنـسي فـي مرحلـة الطفولـة ، دراسـة للقـائمین بقمـع التعـرض لأل

Audrey,2001 ( قامت بدراسة االفراد الذین اتسموا بعدم تخلـق الجـسم التقنـي والـذین اتـسموا
ــــــــسیة اجتماعیــــــــة ، دراســــــــة  -Mc-Burney(بمــــــــستوي ذكــــــــاء عــــــــادي ویعــــــــانوا قــــــــصور نف

Rebol,Kyla,2004 (ذات الطــابع اإلجتمــاعي قامــت بتكــوین مفهــوم خــاص للتــأثیر انفعــالي 
والبحـــــث عـــــن نمـــــاذج متـــــسقة لإلســـــتجابة الفـــــسیولوجیة والنفـــــسیة كمؤشـــــر ) TAT(باســـــتخدام 

قامت بتكوین رؤي عمیقة حول ) Lampasso,Sunni,2004(لإلستجابة اإلنفعالیة ، دراسة 
ــــــــــة المراهقــــــــــة، دراســــــــــة  ــــــــــاث البالغــــــــــات أثنــــــــــاء مرحل ــــــــــرات والمــــــــــدركات المعینــــــــــة باألن الخب

)Serfass,David,2013 ( ــــصرین باســــتخدام قامــــت بدراســــة إدراك الموقــــف مــــن خــــالل عن
)TAT (  

یتضح لنا أن جمیع الدراسـات ) TAT(ـ من خالل العرض السابق للدراسات العربیة واالجنبیة 
كأداة بحثیة كمثل ما هو الحال في الدراسة الحالیـة حیـث إن الباحثـة ) TAT(قامت بإستخدام 

  . مع عینة الدراسةكأداة بحثیة ) TAT(مستخدمة 
یـستخدم فـي دراسـة إكلینكیـة ) TAT(ـ لقد اختلفت العینة من دراسـة ألخـري وذلـك ألن أختبـار 

  . فالطبع تختلف الحاالت من دراسة ألخري 
كـاداة بحثیـة ) TAT(ـ إما الشق الثالث وهو الدراسات العربیة واالجنبیـة التـي قامـت باسـتخدام 

كـأداة بحثیـة ) TAT(نـدرة الدراسـات الـسابقة التـي إسـتخدمت مع الإللكسیثمیا، فوجدت الباحثة 
كأداة بحثیـة مـع ) TAT(مع الإللكسیثمیا ولم تجد الباحثة سوى اربع دراسات وقاموا باستخدام 

ــــرحمن الخــــولى ، (دراســــة : االلكــــسیثمیا وهــــم علــــى التــــوالى  ، دراســــة ) ٢٠٠٥هــــشام عبــــد ال
)(Fisher,stuart Blakely,1993دراســــــــــة ،)Keinath,kimwithers,1994( ،

    )Ragina c.o , Connell,2002(دراسة
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 سمر مجدى فهمى./    أ

   اعتمدت الدراسة علي المنهج اإلكلینكي الدراسة العمیقة للحالة الفردیة :منهج الدراسة ) ١(
 سـنة وذلـك بعــد ١٩ فتـاه تعـاني مـن الإللكـسیثمیا بدرجـة مرتفعـة وعنـدها :عینـة الدراسـة ) ٢(

  التعرض لصدمة إغتصاب الحدیثة 
  : أدوات الدراسة ) ٣(

  : تم استخدام األدوات األتیة 
  ) ٢٠١٢(محمد عبدالتواب، محمد شعبان محمد أحمد (مقیاس الإللكسیثمیا إعداد ) ١(
 .المقابلة الطلیقة الحرة ) ٢(
  ) ٢٠١٢(محمد خطاب / تفهم الموضوع لدى الراشدین  ترجمة د) TAT(اختبار ) ٣(
  .اختبار رسم األسرة المتحركة ) ٤(
  ) .١٩٨٨(أمال عبد السمیع باظة / استمارة دراسة الحالة  إعداد د) ٥(
  ) :أ( الحالة -١

  بیانات عن الحالة والوصف 
   سنة ١٩ :العمر 

  ) عازبة ( غیر متزوجة :الحالة االجتماعیة 
   تعلیم ثانوي :مستوى التعلیم 

   متوسط :المستوى االقتصادي واالجتماعي 
   االغتصاب :الصدمة 
 بیــضاء البــشرة وجههــا جمیــل ومــستدیر ، ممــشوقة القــوام ، وتعتنــي بمظهرهــا ، تبــدوا :الحالــة 

هادئــة ، رقیقــة المــشاعر، حــساسه ، أبــدت الحالــة تبــاطؤ فــي مــساعدتها للفــاحص فــي البدایــة 
  .وذلك لعدم قدرتها عن التعبیر ولكن بعد ذلك األمور سارت علي ما یرام وتم إجراء الدراسة 

تجابات الحالــة علــي اســتمارة المقابلــة الشخــصیة والمقــابالت الحــرة الطلیقــة واســتمارة اســ: ًأوال 
  .جمع المعلومات 

 ســنة ویتمتــع بـــصحه جیــده ویعمـــل ٤٢ الوالــدان منفــصلین وعلـــي قیــد الحیــاة ، األب عمـــره -
ًقهــوجي وال یعــاني مــن اي امــراض مزمنــه وتتــسم شخــصیته بانــه قاســى وذلــك النــه كــان دائمــا 



       جامعة الفیوم للعلوم التربویة والنفسیة مجلة      
  
  

 ٣٧٢

 ) لثلثاالجزء ا( العدد السادس 
٢٠١٦ 

 ســنة وكانـت تعمــل ٣٩نـت ویلــسعها بالنـار ویـرفض ان یعطیهــا المـال ،األم عمرهـا یـضرب الب
مدرسة حضانة وال تعاني من اي امراض مزمنه وتتسم شخصیة األم بانها حنینه علي البنات 
ًوكانت حنونه علي البنات وكانت دائما تشجع الفتاه علي استكمال تعلیمها وذلك قبل تزوجهـا 

) األخـت الـصغیره (هـي البنـت األكبـر وتلیهـا ) أ(للبنـات ، الحالـة من الشخص األخر وتركها 
 ســنة وهــي طالبــة فــي الــصف الثالــث الثــانوي ولــم تكمــل تعلیمهــا بعــد التعــرض الــي ١٩عمرهـا 

انهــا تحــب : الــصدمة، ال تعمــل ، شخــصیتها طیبــه ، عــصبیة ، عنیــدة ، ومــن اهــم عاداتهــا 
الیها هي مادة التاریخ النها كانـت تعـشق القـصص قراءة الكتب الثقافیة ، احب المواد الدراسة 

ًالتاریخیـــه ، تمـــارس ریاضـــة الجـــري والعـــاب الكراتیـــة ، مـــن أهـــم هوایتهـــا الرســـم ، تمیـــل دائمـــا 
التـي ) األخـت الـصغیرة ( للهروب من المنزل بسبب والدها ، تعاني مـن مـرض الـصرع ، امـا 

األعدادیــة ، ال تعمــل ، طیبــة ،  ســنة ، هــي طالبــة فــي المرحلــة ١٥تلــي الحالــة فهــي عمرهــا 
  . تتمتع بصحة جیدة 

ً تمــت تربیــة الحالــة بــشدة مــن جانــب األب واألم احیانــا ، كــان عقــاب األب مادیــا ومعنویــا ، - ً ً
ًعقاب األم كان معنویا فقط ، وتبدي الحالة اعتراضها علي هذه الطریقـة فـي التربیـة ،  وكـان 

ً فــي المنــزل وكانــت دائمــا ترغــب فــي الهــروب مــن رد فعلهــا لهــذا العقــاب انهــا تــشعر بالوحــدة
المنزل ، لم تشعر بانها كانت مدلـله في الطفوله وكانـت علـي شـجار دائـم مـع اختهـا الـصغیرة 
النها كانـت مدلــله مـن األم وذلـك قبـل انفـصال األب عـن األم حیـث ان بعـد األنفـصال تركـت 

  .األم بناتها مع األب 
 ولم یكن لدیها في یوم من األیام تفـضیل لـألب وذلـك فـي فتـرة  تمیل الحالة بحبها تجاه األم-

ًالطفولة حیث كان األب دائما یقوم بضربها وكانت دائما تكذب علیه بسبب الخوف منه واألم  ً
كانــت تحبهــا فــي الطفولــة ولكــن عنــدما كبــرت بــدات تتــضایق مــن األم بعــد أن تزوجــت علــي 

ابیس ومشكالت في النوم فكانت قلقـه بـان احـد قـد ًوالدها وأنشغلت عنها وكانت دائما لدیها كو
یتهمهــا بــشئ مــا مثــل ماكانــت اختهــا الــصغیرة تتهمهــا امــام والــدها وكانــت تــضرب بــسبب ذلــك 
ففي كثیر من األحیـان كانـت مظلومـه وفـي الـبعض األخـر كانـت بالفعـل تـضایق اختهـا النهـا 

  .تغار منها بسبب انها تحظى علي حب األب واألم 
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لة تنظر الي مـستقبلها انهـا تریـد ان تطلـع مدرسـة حـضانة ، كانـت الحالـة تعتبـر  كانت الحا-
مــن هــو قــدوه صــالحه لهــا فــي العائلــة هــو ابــن خالهــا الكبیــر النــه كــان محبــوب مــن النــاس ، 
تناولت الحالة مواد مهدئـة بـسبب مـا تعـاني منـه مـن حالـة عـصبیة ولكنهـا لـم تتنـاول مخـدرات 

ة الثقة بالنفس وكانـت مهـزوزة فـي نفـسها والـدلیل علـي ذلـك انهـا اوسجائر ، لم یكن لدى الحال
ًكانت دائما تنظر الي نظرات الناس من حولها وتهتم بها وتأخـذ حیـز كبیـر مـن تفكیرهـا حتـي 

  . لو ألبسط األمور انها كانت تصلي في الخفاء حتي ال یتتریق علیها احد 
 ، مارست قضم األظافر حتـي سـن  سنة١٤ توقفت الحالة عن تبلل الفراش متأخر في سن -

ــا ، وكــان لهــا ٦ ســنة ، ذهبــت الحالــة الــي المدرســة فــي ســن ١١ ًســنة ، وكــان رد فعلهــا عادی
بـدأت تأخـذ ) مـرض الـصرع( اصدقاء وكانت تحبهم ولكن بعـد فتـره مـن اكتـشاف مرضـها وهـو

شعر بغیـرة ًالحالة جانبا من أصـدقائها وعنـدما كبـرت الحالـة ودخلـت المرحلـة الثانویـة  بـدأت تـ
اصدقائها منها وذلك النها اجمل منهم وكان ذلك بشهادة كثیر من المدرسین وكان ذلك سبب 
لتجنبها من اصدقائها والسبب األخر مرضها ، الحالة ال تشعر بالمیل تجها الرجـال ، وكانـت 
ترغب في التعـرف علـي مجامـل الحیـاة الجنـسیة ، وعلـي حـدى قـول الحالـة انهـا تعرضـت مـرة 

 لتجربة جنـسیة مـع عمهـا فـي مرحلـة الطفولـة عنـدما اتهمـت عمهـا بأنـه یحـاول التحـرش واحده
) ًعادیـــا (الجنـــسي بهـــا ، وقـــد ادركـــت الفـــارق بـــین الجنـــسین وهـــي صـــغیره ، وكـــان رد فعلهـــا 

بعـد ان ) ترفـضه بـشده (وفكرتها عن میالد الطفل انـه یولـد بفـتح الـبطن ، موقفهـا مـن الـزواج 
المشئومة وتعرضت لألغتصاب وتتمنـا اال یتكـرر اخطـاء الماضـي مـرة حدثة لها تلك الحادثة 

وتكمـل تلـك القـصة ولـم تفـشل ) تحـب وتتحـب (اخرة وكانت ترغب فـي ان تعـیش تجربـة حـب 
لــم ارد ان یحــدث لــي مــا (كمثــل مــا فــشلت قــصتها مــع ابــن خالتهــا ، وعــن فلــسفتها فــي الحیــاة 

 بعملهــا تكــون لوجــه اهللا علــي الــرغم مــن ، واألن اي شــئ اقــوم) حــدث لــي فــي یــوم مــن االیــام 
  . تقصیري امام اهللا 

نجد ان الحالة لم تحب اسلوب حیاتها وترى الدنیا سوداء وكانت :  وعن مبادئها في الحیاة -
ترید ان تقتل نفسها بسبب ما تعرضت له في حادثة األغتصاب ، والن اهلها تركوها بمفردهـا 

 وزمالئها في تلك المؤسسة یقوموا بالتریقة علیها النها في تلك المؤسسة التي تعیش فیها اآلن
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اجمل منهم والن اهلها ال یقومـوا بزیارتهـا بـسبب مـا حـدث لهـا ، فالحیـاة بالنـسبة لهـا لـیس لهـا 
  . قیمة او اهمیة اال انها تخاف اهللا  فلذلك لم تقدم علي قتل نفسها 

في الفترة االخیـرة ، حاولـت تغیـر  حاولت الحالة ان تطور من نفسها في التعامل مع الناس -
ًشخصیتها ولكنها لم تستطیع فستمرت في انطوائها ، ترى الحالة ان تكونها البدني جمیل جدا 
علــي الــرغم مــا حــدث لهــا ، تعــاني مــن بعــض المتاعــب النفــسیة والــضغوط النفــسیة فــي بعــض 

 من اآلخرین ، توجهت ًاألحیان وتمیل الحالة دائما الي األستعراض في مالبسها ، تتقبل النقد
النهـا فـي حالـة (الحالة لالستشارات النفسیة النها كانت تأخـذ مهـدئات وذلـك بـسبب عـصبیتها 
  ) . عصبیتها كانت تقوم بضرب راسها في الحائط الي ان ینزل الدم من راسها 

 والــسباب المتكــرر –الكــذب ( كانــت هنــاك عــادات ســلوكیة تــود الحالــة الــتخلص منهــا مثــل -
، كان لدي الحالة حلم كثیر التكرار علیها وهو ظهور عفریت امامهـا وبـشر ) الصغیرةألختها 

ًیحاولون اغتصابها ، وایضا ال تستطیع الحالة انها تركز في عمل ما لفتره طویلة وذلك حیث  ٕ
  .ترى ان الشیطان یاتي لیوسوس لها ویقولها لم تستطیعي فعل شئ

نت في الصف األول الثانوي وتبرر سبب ارتباطها الحالة تم خطبتها حینما كا" : الخاطب "-
ًبهذا الشخص انـه كـان جـاد ، كانـت تحبـه جـدا وكـان قـدوه صـالحه لهـا فـي البیئـة التـي تعـیش 
فیها ، وانها كانت محتاجه الي من یكون بجانبها ، ولكنها كانت تشعر ان هناك ماینقـصها ، 

نــسبة لــه وكــان خطیبهــا یــشعرها بــذلك وانهــا تریــد ان تحــب ویــسال عنهــا ، وتــشعر باهمیتهــا بال
  . الشعور الناقص الیها 

تـــرى انــه طیـــب ویحــب النـــاس ومحبـــوب ، :  بــسؤالها عـــن الجوانــب األیجابیـــة فــي خطیبهـــا -
  . ترئ انه الیوجد به شئ سلبي : وبالسؤال عن الجوانب السیئة 

  . كانت تشعر الحالة بان هناك عوامل مشتركه بینها وبین خطیبها -
 تلــك القــصه الــسعیده باالنفــصال عنــدما حــدث شــجار كبیــر بــین األهــل وقــرر األب  انتهــت-

عدم زواج ابنته من ذلك الشاب التي احبته اكثر من نفـسها ، حـاول هـذا الـشاب الرجـوع الیهـا 
 . ولكن كل األبواب كانت قد اغلقت امامه 
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  واقعة اإلغتصاب
 كانـت الحالـة -:نـاء الحـدیث بدت الحالة حزینة ، مرتبكة ، مضایقة ، مشدودة فـي أث

 ســنة وكانــت عالقتهــا مــع  ولــدها متــوترة وكانــت تخــاف منــه ١٩فــي الــصف الثالــث الثــانوي 
ًوتكدب علیه دائما ألنه كان بیعاقبها دائما وبناءا علي استمارة دراسة الحالة وجـدنا إن المنـاخ  ً ً

 متزوجــة رجــل بینظــر ًاألســري متفكــك لألســرة األب متــزوج علــي مراتــه وتــرك األم واألم إیــضا
ًالــي الفتــاة وحــاول كثیــرا التحــرش بهــا ذكــرت الحالــة إنهــا كانــت تعــیش الفتــرة األخیــرة مــع األب 
ًبــسبب إن زوج ولــدتها كــان ینظــر لهــا حیــث إن الحالــة تــري نفــسها جمیلــة جــدا وكانــت مــرات 

انـت األب تعاملهـا بقـسوة والبنـت كانـت معتـاده علـي الهـرب مـن المنـزل بـسبب الوضـع الـذي ك
تعیش فیه في إحدى المرات حاولت األبنة اإللحاح علـي األب بعودتهـا إلـي األم ولكنـه رفـض 
فهربــت مــن المنــزل وذهبــت إلــي خالتهــا لكــي تعطــي لهــا نقــود أو تتــصل بأمهــا لتــأتي وتأخــذها 
ولكــن خالتهــا لــم تكــن موجــودة فــي ذلــك الوقــت قعــدت البنــت فــي الــشارع لــم تكــن ترغــب فــي 

ٕ شباب في اللیل واغتصبوها لـم تكـن ٥مرة أخري لغایة ما فجأة طلع علیها الذهاب إلي ولدها 
قادرة علي طلب النجـدةالن الوقـت كـان متـأخر ولـم تكـن قـادرة علـي محاولـة منـع تلـك الـشباب 
من فعل ذلك معهـا ورموهـا تلـك الفتـاة فـي الـشارع حتـي وجـدها النـاس فـي الـصباح مرمیـة فـي 

ها لكنـه تركهـا وذهبـت ألنهـا فعلـت ذلـك فـي نفـسها وهـذا الشارع ذهبـت لقـسم وبلغـت وجـاء ولـد
ٕإعتقادة وانها عارة علیه وقررت األم إن تضعها في إحدي الموسسات اإلیوائیة إلنها تـري مـن 
ٕوجهــة نظــرة الحالــة إنهــا عــارة علــي إختهــا وانهــا هــتعلم إختهــا الهــروب مــن المنــزل والفحـــشاة 

ًهــا حــاول التحــرش بهــا كثیــرا وهــي فــي المرحلــة ًوتركــت التعلــیم قــد إشــارت الحالــة كثیــرا إن عم
ــإلب ولــم یــصدقها واتهمهــا بــالجنون والمــرض فــاآلن الحالــة یــأتي لهــا  ٕاإلعدادیــة وهــي قالــت ل
ًكوابیس دائما إن هناك شباب یحاولون إغتصابها وذلك نتیجـة مـا حـدث لهـا وقـد عانـت الفتـاة  

  . بالإللكسیثمیا بعد تعرضها لحادثة اإلغتصاب 
  :دراسة نتائج ال

  : قامت الباحثة بتطبیق ادوات سكومتریة وادوات أكلینیكیة وفیما یلي عرض النتائج 
  : نتائج المقابلة الشخصیة والمقابالت الحرة الطلیقة واستمارة جمع المعلومات : أوال 



       جامعة الفیوم للعلوم التربویة والنفسیة مجلة      
  
  

 ٣٧٦

 ) لثلثاالجزء ا( العدد السادس 
٢٠١٦ 

ً تجنب الحالة األب وخوفها منه النه قاسي كان دائما یقوم بضرب الحالة وال یرید التفـاهم -١
ً وكان یحرمها من مصروفها ولذلك كانت الحالة دائما الهروب من المنزل ، أما األم معها

فكانت الحالة تحبها وال تخاف منها مثل األب وعلي الرغم مـن ان األم فـي النهایـة تركـت 
  . بناتها في الفترة األخیره لألب الي ان األم كانت حنونه مع بناتها 

  . الصغیرة  األم تهتم باالخت الصغیرة النها-٢
 ترى الحالـة ان األم فـي الفتـرة األخیـرة كانـت تهـتم بنفـسها وانهـا انانیـة معهـم النهـا تـركتهم -٣

  مع والدهم وتزوجة من شخص اخر
 ال تشعر الحالة بالوفاق مع األخت الصغیرة وذلك النها كانت تغار منها فكانـت تـضربها -٤

  .بدون سبب فلذلك كانوا دائمى الشجار 
  .ل فرد في األسرة منطوي علي نفسه  ترى ان ك-٥
ً تــرى الحالــة دائمــا ان اصــدقائها یغــارون منهــا النهــا اجمــل مــنهم ، ومهتمــه بنفــسها عــنهم -٦

  .فلذلك كانت منطویة علي نفسها 
 تــرى الحالــة ان الرجــال ســیئون ، وذلــك النهــم الیفكــروا ســوي فــي شــهواتهم فقــط واشــباعها -٧

جاههــا ومــا تعرضــت لــه مــن صــدمة االغتــصاب والــدلیل علــي ذلــك ماحــدث مــن عمهــا ت
  . ماعدا حبیبها الذي احبته ولم تتیح الفرصه األستكمال معه 

ً تؤمن الحالة ایمانا قویا باهللا والدلیل علي ذلـك انهـا تریـد المـوت ولكنهـا لـم تتجـراء لخوفهـا -٨ ً
  .من اهللا ان تقدم علي الموت 

  .بنائهم في فترة المراهقة النها فترة حساسه  تشیر الحالة الي اهمیة قرب األب واالم من ا-٩
ً ترفض الحالة رفضا شدیدا اسلوب التربیة القاسیة الذي یقوم علي الضرب -١٠ ً.  
  . تمیل الحالة للكذب باستمرار كمحاولة للهروب من عقاب والدها لها -١١
ضــت تــشیر الحالــة انهــا فقــدة ثقتهــا فــي نفــسها فــي الماضــي والحاضــر وذلــك بعــد ان تعر-١٢

لألصابة بمرض الـصرع وبعـد ذلـك فقـدة ثقتهـا األن بعـد ان تعرضـت لـصدمة األغتـصاب 
ووجدت نفسها انها اقـل مـن اي بنـت ولـم یكـن لهـا قیمـة فـي الحیـاة بعـد تلـك الـصدمة وقـد 
زاد ذلك األمر سوء بعد ان تركها األب واألم في احد المؤسسات األیوائیـه النهـم یعتقـدون 
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ً األمور لعبت دورا خطیرا فـي فقـدانها ثقتهـا بنفـسها وقـد وصـل بانها وصمة عار وكل هذه ً
  .ٕاألمر معها الي فقدانها التعبیر عن نفسها واصابتها بالألكسیثمیا

  . كانت تشعر في یوم من األیام انها تائه ووحیدة بعد ان تركها ألهلها -١٣
تتــذكر واقعــة  تــشعر الحالــة بــالخوف الــشدید والرعــب وتــشعر بــاأللم فــي جــسدها عنــدما -١٤

  .األغتصاب 
 مازالــت الحالــة تتنــاول مهدائــة وذلــك بــسبب مــا تعنــي منــه مــن عــصبیة شــدیدة ومــرض -١٥

  .الصرع التي تعاني منه 
 ال تعطي الحالة األمان ألحد من الناس وذلك بعد أن تركتها أمها لوالدها وهي تعلـم أن -١٦

اقعـــة االغتـــصاب فقـــد تركهـــا الحالـــة تكـــره حیـــاة األب وبعـــد ذلـــك عنـــدما تعرضـــة الحالـــة لو
  . الوالدین في المؤسسة 

 ترى الحالة أن المرأة مخلوقة ضعیفة الن كثیـر مـن الرجـال اقـوي مـن النـساء ویحـاولون -١٧
ــیهم والــدلیل علــي ذلــك عمهــا ووالــدها الــذي كــان دائمــا یــضربها فــي  ًانتهــاكهم واألســائه إل

  . مرحلة الطفولة 
هـــا الحالـــة مـــن مـــرض الـــصرع وتجنـــب النـــاس لهـــا  بعـــد كـــل الظـــروف التـــي تعرضـــت إلی-١٨

وتعرضــها لواقعــة االغتــصاب وتــرك أهلهــا لهــا فــي المؤســسة اإلیوائیــة دون زیارتهــا فــذلك 
ٕكـــان لـــه دور فـــي انطوائهـــا واصـــابتها بالألكـــسیثمیا وعـــدم القـــدرة علـــي التعبیـــر عـــن ذاتهـــا 

  . ونفسها ومشاعرها 
ألنهـا فقـدت دراسـتها بعـد ان تركهـا أهلهـا فـي  ترى الحالة أن الـدنیا أمامهـا سـوداء وذلـك -١٩

احد المؤسسات ألنهم یـرون انهـا وصـمة عـار وبـسبب هـذه الـصدمة تركـت الحالـة منزلهـا 
  .ومدرستها ولم یبقى لها خیار سوى ذلك   

 لقد ابدت الحالة تناقض عند حدیثها اثناء المقابله األكلینیكیة مع الباحثة عندما اشـارت -٢٠
 في ذاتها بسبب ما حدث لها علي الـرغم انهـا قـد اشـارت فـي ذلـك الوقـت انها لم تعد تثق

  .الي انها جمیلة وان جمیع الفتیات تغار منها 
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 مــن وجهــة نظــر الباحثــة ان هــذا التنــاقض قــد یعنــي ان الفتــاه تعــاني مــن األنفــصام فــي -٢١
 تـستطیع الشخصیه ، وقد وجدت الباحثة عنـد التطبیـق مـع هـذه الحالـة انهـا فـي البدایـة لـم

التعبیر عـن مـا بـداخلها وذلـك یعنـي ان الحالـة كانـت تعـاني مـن الإللكـسیثمیا وذلـك حیـث 
انها رات ان الحالة لم تجد لـدیها كلمـات للتعبیـر عمـا بـداخلها واتـضح ذلـك بـشكل اوضـح 
علي درجة الحالة علي المقیاس الخـاص بـذلك ، واجهـت الباحثـة صـعوبة مـع تلـك الحالـة 

 . ًل الي تلك البیانات مع الحالة بعد اقامة عالقة قویة جدا حتي استطاعت الوصو
 وهــذا ٨٠الدرجــة المعیاریــة علــي مقیــاس الإللكــسیثمیا  : نتــائج األختبــار الــسیكومتریة: ًثانیــا 

  .یعني إنها تعاني من الإللكسیثمیا بدرجةعالیة 
  : نتائج االختبارات االكلینكیة : ًثالثا
  ) .TAT(ً استجابات الحالة وفقا -١

 -) :1(استجابة البطاقة رقم  -١
الولد قعده قدامه جیتار وسیب مذاكرته فراح دخل علیه أبوه وقاله انت سـایب مـذاكرتك بـسبب 
الجیتار وراح الولد قال لولده انا اسف یا بابا انا هقوم دلوقتى اذاكر وبعـدین راح االب ضـرب 

دخـل حجرتـه وقفـل علیـه البـاب وفـى ابنه بالقلم بسبب الجیتار وراح مكسر الجیتار فراح الولـد 
  النهایة الولد مش بیذاكر ومش سمع الكالم وقعد فى مكانه ومش عمل اى حاجه       

  -:التأویل 
بناء على كالم المفحوصة یبدو لدى الطفل الحزن الشدید بسبب ان والـده كـسر الجیتـار علـى 

سر الجیتـار وذلـك یـدل علـى الرغم ان الولد فى البدایة قالـه هـسمع الكـالم لكـن االب برضـو كـ
واشـارة ، قسوة االب على ابنه وعدم وجود طریقة للتفاهم بینهم وهـذا مـا یتفـق مـع الحالـة فعـال 

  ولدیه قلق من عقاب االب، لرمز جنسى وهو الجیتار
 -) :2(استجابة البطاقة رقم  -٢

ة بتاعتــك البنـت وقفـه ومـستنیه امهـا وهـى وقفلهـا وعمالـة تقولهـا انتـى لیـة مـش روحتـى المدرسـ
ووقفــه لیــة كــده وبعــدین ابوهــا بیقــول لمراتــه فــى ایــه یاســت راحــت امهــا قالــت انــا وقفــة لبنتــك 
علشان اوصلها المدرسـة علـشان االم خایفـة علـى ابنتهـا لحـد یعكـسها فـى الـشارع وبعـدین راح 
ابوها قال المها سبیها تتعلم تروح وتیجى لوحدها وقال لالم لـو مـش عرفـت تـروح وتیجـى مـن 
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درســه لوحــدها ان هاخــد الحــصان بتــاعى واجبیبهــا وبعــدین راح االب یــشوف ویطمــن علــى الم
بنتــه فــى المدرســة القهــا بتتخــانق فــى المدرســة مــع اصــحابها البنــات والــوالد وبعــدین قــال االب 

یــا بابــا انــا مــستنیاك علــشان : لبنتــه لیــه بتعملــى كــده وبتتخــانقى معــاهم لیــه راحــت البنــت قالــت
  .وانا اتخانقت مع اصحابى النهم بیجیبوا سیرت امى وبیشتموها انت تیجى وتخدنى 

  -:التأویل 
 بنــاء علــى كــالم المفحوصــة االبنــه لــدیها مــشاعر خــوف وقلــق مــن الوالــدین المحــوطین علیهــا 
بدرجة عالیة وخایفین علیها مـن كـل النـاس وبتتخـانق مـع اصـحابها النهـم بیـشتموا امهـا دائمـا 

لــم تفعــل رمــز الحــصان  وهــذا رمــز ، النهــا احلــى مــن اصــحابها النهــم دائمــا متغــاظین منهــا 
  جنسى
 - ) :3GF( استجابة البطاقة رقم  -٣

الولــد وقــف زعــالن وبیفــتح البــاب كــل شــویة ویقفــل البــاب مــرة تانیــة النــه حاســس ان فــى حــد 
بیخوفه بسالح وبعـدین راح قـرر انـه هیفـتح البـاب ویـشوف مـین الـى بیخـبط علـى البـاب وراح 

ه اعــوذ بــاهللا مــن الــشیطان الــرجیم وانــا هــسیبها لربنــا وراح فــتح البــاب القــى واحــد قالــت فــى ســر
غریــب ووشــه اســود وقالــه ان ابــوك مــات فــراح الولــد زعــل وعــیط عیــاط شــدید وحــط ایــده علــى 
وشــه وراح قفــل البــاب تــانى وقعــد حــزین علــى البــاب وعلــى وفــاة أبــوه وراحــت امــه قالــت مالــك 

 مــش هاكــل وال هــشرب علــشان ابویــة مــات راحــت امــه ســوطت تعــالى كــل معایــا راح قلهــا انــا
  .واغمى علیها وقام الولد فوء امه وراح الولد وامه علشان یدفن ابوهم فدعوى لالب بالرحمة

  -:التأویل 
 بنــاء علــى كــالم المفحوصــه الولــد لدیــه مــشاعر الخــوف مــن المجهــول وهــو الــشخص الــذى 

 حـد بیلحقــه وهـو زمیلــه الـى وخــد منـه فلــوس یخـبط علـى البــاب فـى البدایــة كـان خــایف ان فـى
وبعدین الخوف عند سماع خبر وفاة ابوه كان بیحب ولده فى الصورة بـدلیل ان اول مـا تـوفى 
زعــل الولــد زعــال شــدیدا فــى هــذه البطاقــة هنــاك تنــاقض فــى مــصدر خــوف الحالــة احیانــا مــن 

زى الـشبح وشـه اسـود لیـدل زمیلة واحیانا من الرجل الـذى اخبـرة بوفـاة والـده والـذى كـان شـكلة 
  ) .الجنسیة المضادة (أغفلت المفحوصة الجنس بأنها بنت ولیس ولد ، على الحزن 
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 -) :4Gf(استجابة البطاقة رقم  -٤
الرجل كان قاعد بیتكلم مع حبیبته الى قعده جانبه وهى بتسأله وبتقوله مالك راح قالهـا مفـیش 

اجـة راحـت قالـت ال فـى حاجـه مـضایقك حاجه قالتله ال فى حاجه مضایقك راح قلها مفیش ح
راح قلهـــا انـــا مـــضایق قالتـــه منـــى انـــا الـــى مـــضایقك قلهـــا ال مـــش انتـــى الـــى مـــضیقنى اهلـــى 
واخــواتى راحــت حبیبتــه قالــت انــا هحــاول اروح واتكلــم معــاهم علــشان خــاطر انهــم یــصلحوك 

لـى اى وتبطل تكون مضایق كده وتروح وتعیش معاهم من تانى راح الرجـل قالهـا ال مـش تعم
حاجـه زى كــده راحــت البنــت قالــت لیـه قلهــا عــشان خــاطر انتــى لـو روحتــى هیزعقــو فــى وشــك 
ولو هیزعقوا فى وشك انا مش هسكت راحـت قالـت هنـسیبها علـى ربنـا وانـا هـروحلهم قالهـا او 
انـا عرفـت انـك روحتـى مـن ورایـة هنـسیب بعـض هـى راحـت قـالى هتـسیبنى ازاى قلهـا علـشان 

 تروحى راح قلهـا انتـى مـش هتروحـى خـالص انـا هحـاول اروحلهـم خاطر انى مش حابب انك
  .وأصلحهم 

  -:التأویل 
بناء على كالم المفحوصة الخوف من معرفة البنت الحقیقة فتهجـرة الرجـل وتـسیبه عنـدما 
تعلــم ان اهلــه مــش عایزینهــا النهــا مــش كویــسه فهمــا مــش عایزنهــا البــنهم والبیئــة بالنــسبة لــه 

ــدیها القلــق مــن الهجــران وتــرك الحبیــب ، یئه بــسبب البنــت محبطــة وعالقتــه بأهلــه ســ ولــذلك ل
  .أغفلت الحالة تماما وجود خیانة زوجیة ، لحبیبته 
 -) :GF 5(استحابة البطاقة رقم  -٥

البنت وقفه على الباب وخایفة انها تدخل الشقه علشان خـاطرة ان ابوهـا هیقولهـا اتـأخرتى لیـه 
 ودخلــت الــشقة فلقــت ابوهــا بیــسألها كنتــى فــین كــل ده كــده بــره وبعــدین البنــت ســبتها علــى اهللا

وفكذبت علیه وقالت انا كنت بذاكر عند صحبتى وهى أساس مش كنت بتذاكر عند صحبتها 
وال حاجـــه ولكـــن فـــى الحقیقـــه ان البنـــت كانـــت ماشـــیة فـــى الـــشارع عـــادى وریحـــة عنـــد خالتهـــا 

یة تقول انا كنت عند خالتى ورجعت البیت تانى فابوها ضربها علشان البنت بتكذب النها شو
وشویه تقولـه انـا كنـت عنـد صـحبتى بـذاكر فـراح ابوهـا اتـصل بـصحبتها وصـحبتها قالـت انهـا 
بقالها فترة مش بتشوف البنت صحبتها فـراح االب حبـسها فـى الحجـرة بمفردهـا وقالهـا ملكـیش 

ت قالــت طلــوع وال خــروج وال تروحــى عنــد خالتــك تــانى وال اصــحابك النــك كذابــة فراحــت البنــ
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لبابهــا انــا اســف مــش هكــذب تــانى راح قالهــا انــا مــش كــل مــرة هقبــل اســفك وبعــدین انــا مــش 
قالتلـك مــش تروحــى عنــد خالتــك انتـى مــش بتــسمعى الكــالم راحــت قالـت واهللا یــا بابــا اخــر مــره 

  .هكذب فیها سامحنى 
  -:التأویل 

حـــاول كثیـــرا ان بنـــاء علـــى كـــالم المفحوصـــة البنـــت لـــدیها مخـــاوف شـــدیده مـــن االب ولـــذلك بت
تكــذب علیــه ولكنهــا لــم تــستطیع االســتمرار فــى الكــذب وهــو یمنعهــا مــن زیــارة احــد االشــخاص 
المحببین الى قلبها مثال خالتها الن یكره اهل امها من ساعه ما طلقها وذلك ما تعیش الحالـة 

یكــون فعــال مــع والــدها انهــا كثیــرة الكــذب وتبریــر لنفــسها ذلــك النــه یحرمهــا مــن اشــیاء كثیــرة و
بـسبب مــا تفعلـه هــو االذى البــدنى والحرمـان مــن الخـروج لــذلك اول مــا تـأتى الفرصــه للهــروب 

  .تهرب من المنزل لتتخلص من قیود والدها 
 -) :6GF(استجابة البطاقة رقم  -٦

الراجل الكبیر واقف بیتكلم معا مراته وبیقولها مالك قعده هناك كده لیه راحـت قالـت انـا واخـده 
ایزه اجـــى معـــاك فـــراح قالهـــا ال تعـــالى علـــشان نخـــرج راحـــت قالـــت انـــت راحتـــى هنـــا ومـــش عـــ

هتودینى فین راح قلها هودیكى المى راحت قالت ال انا خایفـة اروح معـاك عنـد امـك قلهـا لیـه 
قالــت علــشان انــا لــو جیــت معــاك ممكــن تحــصل مــشاكل راح قلهــا مــش تخــافى ، انتــى خایفــة 

 ربنـا راح هـوه قالهـا انـت لیـه هتـسبینى لوحـدى انتى معایة قالت انا هجى معاك وهسیبها علـى
ممكــن یــأذونى فــى حاجــه راح قالهــا مــش تخــافى فــى االخــر راحــت قالــت روح انــت وانــا هجــى 
وراك قالها طیب ماشى راح الرجل المه وهى حصلته قال الولد قدام امه یا بنتـى منتـى قاعـدة 

ت خایفــة مــنهم بــس خــالص عــادى اهــوه مالــك خایفــة مــنهم لیــه دول اهلــك قالــت مراتــه انــا كنــ
  .عایزه تروحى برحتك ، وفى االخر الزوج قال لمراته عایزة تقعدى معاهم برحتك 

  -:التأویل 
بنـاء علـى كـالم المفحوصـة لـدى الحالـة الخــوف الزائـد والحـرص الـشدید مـن اهـل زوجهـا ومــن 

 اهـل كل الناس المحیطین بها فى الحیاه ولكـن بـاالخص فـى هـذه الـصورة الخـوف الـشدید مـن
جوزها الن الجواز كان علیه مشاكل من الواضح كل عالقتها العاطفیة كانت تـتم دون رضـاء 
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، هـــى تنظـــر الـــى زوجهـــا نظـــرة قاســـیة النهـــا ال تحبـــه علـــى الـــرغم انهـــا تزوجتـــه ، االهـــل بهـــا 
واشــارت انهــا عالقــة كراهیــة ، اغفلــت الحالــة فــى هــذه الــصورة هــل هــى عالقــة حــب ام رحیــل 

  . هى لم تحبه بسبب اهلها والبنت تزوجته و
 - ) :7GF( استجابة البطاقة رقم  -٧

االم قعـدة تقــول لبنتهــا مالــك یـا بنتــى راحــت قالــت البنــت مفـیش حاجــه راحــت قالــت االم للبنــت 
طیب وراینى وشك راحت قالت المهـا اهـو وشـى مالـه مفهـوش حاجـه راحـت امهـا قالـت طیـب 

 راحــت االم قالــت انتــى كنتــى فــین انتــى ،مــین الولــد الــى علــى ایــدك راحــت قالتهــا دى ابنــى 
اتجوزتى وال ایه راحـت البنـت  قلـت لهـا ایـوه اتجـوزت وواحـد ضـحك علـى راح االم قالـت مـین 
الشاب ده مش تعرفى مین الشاب دة راحت االبنـه قالـت ال انـا مـش اعرفـة بـس صـحبتى هـى 

ن ورایـة وخلتینـى  الى عرفتنى علیه وهى الى جبتهولى راحت قالت االم طیب انتى اتجوزتى م
حتى ما افرحش بیكى قالت انـا كنـت مـستنیة الوقـت المناسـب علـشان اقولـك راحـت االم قالـت 

راحـت البنـت ردت وقالـت انـا كنـت خایفـة اقولـك راحـت االم قالـت . مش قولتیلى من وقتها لیه
ر لیـه راحت البنت قالت كنتى هتودینى الـدكتو، لبنتها لو كنتى قولتیلى كنت هودیكى لدكتورة 

علشان تسقطى العیل وترجعى بنت تانى البنـت قالـت المهـا انـا اسـفه وباسـت ایـد امهـا راحـت 
امها قالـت امـا مـش هقـول الحـد مـن اخواتـك علـشان خـاطرة محـدش یـضربك فـیهم وهنـتخلص 

  .من الولد ده وارمیه فى اى حته بعید راحت البنت مسكت وقالت المها حاضر 
  -:التاویل 

فحوصــة الحالــة فــى هــذه البطاقــة كانــت فــى حالــة نفــسیة ســیئه وذلــك النهــا بنــاء علــى كــالم الم
تذكرت ما كانت علیه فى حادثة االغتصاب هـذه الفتـاه بعـد مـا حكـت عـن نفـسها هـذه القـصه 
اشارت ان كل ذلك سذاجة وبـسبب عـدم اهتمـام االهـل بتربیتهـا التربیـه الـسویة علـى الـرغم ان 

ة بــس انهــا لــم تحمیهــا مــن اصــدقائها ومــن الواضــح ان حالــة العالقــة بینهــا وبــین امهــا كویــس
الحالة لدیها دوافع قویة وحاجه ماسة ملحة للهروب وانتهى االمـر بعـدم االحـساس او الـشعور 
بالــذنب النهــا هترتكــب اكبـــر جریمــة فــى نفـــسها انهــا هترمــى طفلهــا فـــى الــشارع ولكــن ســـلوك 

ـــد الخـــوف مـــن اكتـــشاف الفـــضیحة والخـــوف  ـــة الوحی ـــم تجـــد ســـوى وهـــدف الحال مـــن النـــاس فل
التخلص من الولد الن زوجها مـش كـویس وهـى ذكـرت فـى التفـسیر ان شـفها سـهله النهـا كـل 
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ولكـن المـشكلة علـى امهـا هـى التـى تهـون كـل شـئ بأنـه ) سیئة الـسمعه ( شویه مع حد شكل 
  .بسیط 
 - ) :8GF( استجابة البطاقة رقم  -٨

عمالـة تفكـر تـروح لمـین لعیلهـا وال اختهــا الـست الكبیـرة قعـدة فـى مكـان لوحـدها خــالص وقعـدة 
الصغیرة راحت قالت مع نفسها اروح الوالدى احسن هما اولى من اى حـد راحـت وهـى بتفكـر 
قابلـت واحـده سـت كبیـرة راحـت قـال لیهـا لیـه یـا مـدام قعـدة هنـا لوحـدك قالـت الـست الكبیـرة انـا 

ه كـده فـى هـذا المكـان راحـت قعدة هنا علشان انا مخنوقة راحت قالت والى مخنوق یقعـد لوحـد
الــست الكبیــرة قالــت انــا قعــدة هنــا بعیــد عــن اختــى وخــالص قالــت الــست لیــه هــى اختــك شــریرة 
اوى كده راحت قالت ال بـس انـا مـش عـایزة اروح عنـدها تـانى قالـت الـست الطیبـة لیـه بتقـولى 

 یـا سـت یـا كده قالت كده وخالص راحت الست الطیبة قالت انتى عندك اوالد وال الء قالت اه
طیبــه عنــدى اوالد قالــت لیــه مــش عایــشة معــاهم فراحــت الــست الكبیــرة ســكتت والــست الطیبــة 
قالـــت عیالـــك اولـــى بیكـــى روحـــى خـــدى بعـــضك وروحلهـــم فراحـــت الـــست الكبیـــرة قالـــت للـــست 
الطیبة شكرا انك ساعدتینى انى اخد القرار ده انا كنت محتارة وروحت لبیتها وعیالهـا وجوزهـا 

  .ا فرحنین النها رجعت البیت تانى والقت عیاله
  -:التأویل 

بناء على كالم المفحوصة الحالة هنا كانت لیس لدیها القدرة على اتخاذ القرار وكانت متردده 
هل ترجع الختها الصغیرة التى فرت وزهقت من مراعیتها وال ترجع الى اوالدها وزوجها الـذین 

م تعـرف تفعـل شـئ وذلـك بـسبب مرضـها لم یعلمون شئ عن مرضـها فهـى فـى حالـة متـردده لـ
ولـــدیها قلـــق مـــن المـــوت بمفردهـــا ، فتـــساعدها الـــست الطیبـــة وتجعلهـــا تتخـــذ القـــرار الـــصواب 

  .والخوف من اكتشاف اطفالها لمرضها وتعبها وذلك نتائج المرض وفى النهایة تفعل الصح 
 - ) :9GF( استجابة البطاقة رقم  -٩

نتــى رایحــة فــین فراحــت قالتلهــا انــا رایحــه اقابــل واحــده االخــت الكبیــرة بتقــول الختهــا الــصغیرة ا
صحبتى فالبنت الكبیـرة قالـت الختهـا اجـى معـاكى راحـت ردت علیهـا وقالتلهـا ده شـرف لیـا یـا 
اختــى الكبیــرة انــك تیجــى معایــه راحــت االخــت الكبیــرة قالتلهــا طیــب انــا جیــه فراحــت االخــت 
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 الى معاكى دى علشان مش تقعى بیهم انا الصغیرة قالت الختها الكبیرة هاتى یا اختى الكتب
عارفــه انــك بــدوخى بــسرعه راحــت االخــت الكبیــرة قالــت طیــب خدیــه راحــت االخــت الــصغیرة  
وهى بتخد الكتب مـن ایـد اختهـا الكبیـرة فوقعـوا منهـا علـى االرض فقعـدة االخـت الكبیـرة تزعـق 

لـــصغیرة اعتـــذرت الختهـــا الـــصغیرة وتقولهـــا شـــوفتى انتـــى عملتـــى ایـــه شـــوفى راحـــت االخـــت ا
الختها الكبیره وهما مشین قابلوا صاحب الكتب فشاف الكتب وهى مبهدلة فراح قال لى البنت 
الصغیرة انتى اتجننتى لیه وقعتى الكتب دى كتب مهمه فراحت البنت الـصغیرة تتأسـف لرجـل 

حــق وقالــت انــا اســفه قالهــا انــا مــش هقبــل اســفك ده الكتــب غالیــة وبفلــوس كتیــره ومهمــه وانــا ال
علیــا انــى ادتهــا الختــك تقراهــا وهنــا االخــت الكبیــرة مــش عرفــت تفــتح بوقهــا مــع الرجــل فقالــت 
البنت الصغیرة لرجل قالتلوا اسفین وهندیك حقها قالها لیه بیتك قریـب قالـت البنـت الـصغیرة اه 
هروح اجیبلك حق الكتب واجى قالها ال شكرا یاستى انا هـسمحك ومـنكم هللا علـشان كـده حـرام 

  .نا هسمحك علشان ابوكى لو عرف هیبهدلكم وانتم زى عیالى برضوة بس ا
  -:التأویل 

هـــذه الحالـــة فیهـــا البنـــت مـــستهترة وال تهـــتم اى شـــئ وال تعـــرف قیمـــة هـــذه الكتـــب والعلـــم ومـــن 
الواضح انها ال تهتم بالعلم والمذاكرة وكل ما یخیفهـا فـى الموضـوع الخـوف الـشدید مـن معرفـة 

تخــاف مــن والــدها والخــوف مــن فقــدان حــب اختهــا الكبیــرة التــى تحبهــا والــدها الموضــوع النهــا 
حیث ان عالقتها بأهلها سئ ولكن اختهـا الكبیـرة  تحبهـا  النهـا تخـاف علیهـا وتنـصحها كثیـرا 
وهناك تناقض فى هذه الصورة بین شخصیة االخـت الـصغیرة المـستهترة واالخـت الكبیـرة التـى 

س لقــد اغفلــت صــورة البحــر وان احــدا یراقبهــا او انهــا تهــتم باالمانــه وتخــاف علــى اشــیاء النــا
  .تجرى على البحر وذلك لیدل على عالقة جیدة مع اختها الكبیرة ولیس العكس 

 -:( 10) استجابة بطاقة رقم  -١٠
الولـد الـصغیر حـضن ابـوه وحـط وشـه علـى كتفـة والولـد بیقـول البـوه انـا اسـف مـن الـى عملتـه 

 دى علـى الــى عملتـه فیــه راح الولـد قــال انـا مــش هعمــل قـال االب انــا برضـوه قابــل اسـفك مــره
كده تانى راح قاله لیه اصال انت لو عملت كده تانى مش هسمحك لغایة اخر یوم فى حیاتى 
راح قالــه یابابــا انــا لــو عملــت كــده تــانى الــى هیحــصل قــال االب لــو حــصل كــده تــانى منــك یــا 

 بابا انا اسف دى اول مره واخـر ابنى مش هخلیك تشوف اصحابك تانى قالو الولد حاضر یا
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 ٣٨٥

 سمر مجدى فهمى./    أ

مره ومش هعمل حاجه تضایقك وراح ابوه قاله انا یـا بابـا مـش هعمـل حاجـه تـضایقك ونفـسى 
تسمحنى وترجـع زى االول معایـا راح ابـوه قـال خـالص انـت لـو عملـت كـده تـانى مـش هخلـى 

  .اصحابك یجولك البیت وفى النهایة اتصلحوا 
  -:التأویل 

شدید تجـاه والــده الن یكثـر الهــرب مـن المنــزل دون اسـباب منطقیــة شـعور المفحوصــه بـذنب الــ
ــده علــى مــا فعلــه وولــده  لــدى االب ولــذلك بیحــاول المفحــوص فــى هــذه البطاقــة ان یعتــذر لول
یعطــى لــه فرصــه اخیــرة لقــد اغفــل هنــا المفحــوص الجــنس االخــر واشــار ان الــصورة بهــا رجــل 

،  وهذا ما یعنى االشارة الى الجنسیة الغیریه وابنه ولكنه هناك فتاه فى هذه الصورة ولیس ولد
ًومن الواضح فى هذه البطاقة وبناءا على استجابات المفحوصه ان عالقتـه بأهلـه متـوترة جـدا  َ

  .وذلك یكون هناك رغبة ملحه للهرب من المنزل
 -) :11(استجابة البطاقة رقم  -١١

عایز ینط مش عارف فـى ًالولد وقف على حاجه عالیه جدا وهى النخلة وحولیه طوب وزلط و
حاجه طویلة رایحله وهو عایز یجرى مـش عـارف وفـى وحـده قابلتـه قالـت انـت واقـف هنـا لیـه 
ومتشعلق كده لیه قالها انا واقف مستنى وحد صحبى راحت قالت لـه  اقـف معـاك وال امـشى؟ 
قالها امشى انتى وصحبى جیلى راح صحبة جالة ونزلة مـن علـى النخلـة ومـشى وفـى النهایـة 

  .وح مع صحبة البیت ر
  -:التأویل 

بناء على كالم المفحوصة نجـد انهـا لـدیها مخـاوف شـدیدة مـن بعـض الحیوانـات مـثال الثعبـان 
وان هنـاك شـخص مـا هـو الـذى ینقـذها والیـستطیع مواجهـة الحیـوان بمفردهـا قـد یكـون الثعبـان 

ان ) ١٦(طاقـة رقـم رمز جنسى یعین لدیها والبیئـه لیـدها فقیـرة ومحبطـة وذلـك مـا یتفـق مـع الب
لــدیها الخــوف مــن الكــالب والخــوف مــن الحیوانــات اى الخــوف مــن الهجــوم وخوفــه ایــضا مــن 
عــدم وفــاء صــدیقة لــه وهــذا مــا تــشعر بیــه المفحوصــة بفعــال ان لــدیها الخــوف مــن الحیوانــات 

  .اغفل وجود حیوان اخر وهو التنیل، والخوف من فقدان الثقة فى صدیقة واقرب الناس الیها
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 -) :12F(جابة البطاقة رقم است -١٢
امهــا حــط ایــدها علــى خــدها وبتقــول مــع نفــسها یــا تــرى بنتــى رایحــه فــین انــا هخــاف او ســئلتها 
ــا وممكــن تتعــصب راحــت ســالتها قالتلهــا انتــى رایحــة فــین كــذبت علیهــا  ممكــن مــش تــرد عالی

یبهـــا وقالتلهـــا رایحـــة لـــصحبتى وهـــى اتریهـــا وال ریحـــه لـــصحبتها وال اى حاجـــه هـــى رایحـــه لحب
راحت امها قالتلها انتى رایحه لصحبتك انتى متأكده قالت اه یـا مامـا انـا متأكـده حتـى اتـصلى 
ــا  بیهــا واســئلیها راح امهــا قالتلهــا ماشــى امهــا راحــت قالتلهــا طیــب شــوفى انتــى رایحــه فــین وان
هتصل بصحبتك واسالها راحت بنتها قالتلهـا اتـصلى بیهـا واسـئلیها راحـت امهـا قالتلهـا خلیكـى 
وقفة لغایة ما اتصل واكلمها صحبتك راحت امها اتصلت بصحبتها وراحت امهـا قالتلهـا انتـى 
یــا بنتــى هــى بنتــى جایلــك؟ فراحـــت صــحبتها قالتلهــا دى وال جیــه وال رایحــه وال حاجــه راحـــت 
قالتلها یعنى هى مش جیالك راحـت صـحبتها قالـت المهـا دى قـالتلى  انهـا رایحـه عنـد حبیبهـا 

ى صراحتها واالم قالت لبنت انتى بتكذبى عالیا رایحـه لحبیبـك مـش صـحبتك فشكرتها االم عل
راحـــت البنـــت قالتلهـــا انـــا كنـــت خایفـــة اقولـــك یـــا مامـــا قالتلهـــا لـــو كنتـــى قـــولتلى كنـــت هحـــاول 
اســاعدك وقالتلهــا وقلتلهــا هــو مــین؟ وأقولــه انــت بتحبهــا وال  راحــت  البنــت ال یــا مامــا بــالش 

ه ولیـــة قالتلهـــا بنتهـــا هـــو ممكـــن یكـــذب ویقولـــه انـــه مـــش عایزهـــا تجیبـــه واالم قالتلهـــا بـــالش ایـــ
وبعــدین رجعــت البنــت قالتلهــا اعملــى اى شــئ عــایزه راحــت االم تــشوف الولــد وتجیبــة راحــت 

  .البنت هربت من البیت 
  -:التأویل 

لدي المفحوصه بانا على كالمها فـى هـذه الـصورة لـدیها رغبـة مـستمرة فـى الكـذب علـى اهلهـا 
هروب من المنزل بحجة انها خایفة مـن المواجهـة بینهـا وبـین حبیبهـا وانهـا شـدیدة ورغبة فى ال

العصبیة وهو ما یوجد بالفعل فى هذه المفحوصه لـذلك االهـل بیحـاولوا یتجنبوهـا وعلـى الـرغم 
ًانها تعلم ان حبیبها بیتهرب منها بسبب انهم على عالقة جنسیة معا اال انها تذهب الیه دائما 

 خوفها من هجران حبیبها لها وضعفها امامه ویمكن القیام بأى مشكلة من اجلـة وهذا ما یؤكد
نجــد ان المفحوصــه یمكــن یكــون ســبب تمــسكها بحبیبهــا بــسبب ، والبیئــه بالنــسبة لهــا ضــعیفة 

  .فقدان الحب فى محیط العائله فبحثت عنه فى الشارع مع حبیبها على الرغم انه ال یتزوجها 
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 - ) :13MF( استجابة البطاقة رقم  -١٣
الولد وقف زعالن والبنت نایمه على الـسریر ومتغطیـة وراحـت وهـى مـسكة رجلیـه وقالـت انـت 
لیه زعالن قالها انا مش زعالن راحت قالته انت متأكد راح قالها انا مش متأكد انا زعـالن وال 
ال راحــت البنــت قالــت انــت لیــه مــش متأكــد كــده راح قالهــا علــشان انــا كــان زمیلــى فــى الــشغل 

قـالى مــش هــروح الــشغل تــانى علــشان كــده انـا زعــالن ومــضایق راحــت قالــت انــا ممكــن انــزل و
الـشغل بــدالك راح قالهــا ال لمــا انــا اتــشل ابقـى انزلــى الــشغل واشــتغلى راحــت قالــت ازاى تقــولى 
كده راح قالها فى االخر تعالى انا وانتى نضور على شغل جیـد لینـا معـا بعـض ومـش تفكـرى 

  .ء انك تشتغلى وانا ال
  -:التأویل 

تؤكد المفحوصه أثناء التحدث عما یوجد داخل الصورة انهـا عالقـة زوجیـة بینهـا وبـین زوجهـا 
وان البطـل یخـاف علــى مـشاعر زوجتـه ولكــن المفحوصـه هنـا تركــت الـشغل بـسبب ان زمیلهــا 
فى الشغل بیضایقها ولذلك فالمدیر مشها وظلمها وهذا ما یوجد لدى المفحوصه بصورة دائمـا 

 جمیع استجاباتها علـى البطاقـات ان تعـیش دور الـضحیة وان االخـرین بیـشتموها وبیغیـرو فى
منهــا فهـــى تتعـــصب علــیهم وتقـــوم بـــسلوكیات عدوانیـــة تجــاههم ســـواء الـــضرب او الهـــروب او 

اغفلت وانكرت تماما وجود فـى هـذه الـصورة حادثـة اغتـصاب واشـارة ، اتجاه نفسها باالنتحار 
زوج وزوجتـــه وان الزوجـــه تمـــسك فـــى رجـــل زوجهـــا النهـــا تخـــاف ان  انهـــا عالقـــة زوجیـــة بـــین 

یتركهــا وهـــو زعــالن وهـــذه دائمـــا مــشاعرها اتجـــاه الجــنس االخـــر الخـــوف مــن الفـــراق واغفالهـــا 
لحادثة االغتصاب من اكبرالدالئل فى هذه الصورة خاصة ان الحالة بعد ما خلصت سلد هذه 

  .ادثة االغتصاب ومحاولة نكرانه البطاقة اغمى علیها ووقعت فى االرض للتذكر ح
 -) :14(استجابة البطاقة رقم  -١٤

الولـد فـتح الــشباك وبیحـاول ینتحـر مــن الـشباك فــأبوه وقـف وراه وراح قالـه انــت بتعمـل ایــه راح 
الولد رد علیه وقالة سیبنى فى حالى عایز ایه راح قالـه انـت ازاى عـایز تنتحـر راح قالـه انـت 

لـه عـارف قـالوا یابابـا انـت كـویس انـك عـارف انـت بتـسألنى مش عـارف انـا هنتحـر لیـه راح قا
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لیــه راح قالــه علــشان انــت قبــل مــا تنتحــر انــا هالحقــك راح قالــه خــالص انــا مــش هخلــى حــد 
  .یأذیك وفى النهایة راح ابوه مسكه وقفل الشباك وراح ابوه خلى أوالده واخوته یتصالحوا 

  - :التأویل
قــصه الرغبــه الدائمـه والمــسیطرة علیهــا فــى االنتحــار لـدى المفحوصــه بنــاء علــى مـا ورده فــى ال

والتخلص من حیاتها مع اهلها وهم دائما على عدم وفاق وهذا ما یتمثل فى حالـة المفحوصـه 
كتیــرة الــشجار مــع اهلهــا دون ســبب واضــح وتحــاول الهــروب مــن هــذا الواقــع امــا الهــروب او 

ل لهـم حـساب وهـذا مـا یـدل علـى عـدم االنتحار ویبدو والدها طیب وهى التهتم بأهلها وال تعم
خوفهــا مــن والــدها او لمــا شــافها علــى الــشباك فهــى تفكــرة بعقلهــا وال تریــد احــدا ان یتــدخل فــى 
ًحیاتها فهى تصف نفسها فى هذه البطاقة انها مریضه نفسیا فهل من المعقول انها خناقه مع 

هـا ال تـشعر بمـشاعر الـذنب اخوه لمحاولة السیطرة والخوف علیه فتنهـى باالنتحـار والغریـب ان
  .ما تفعله مما یدل على ضعف االنا االعلى لدیها 

 -) :GF 15(استجابة البطاقة رقم  -١٥
الرجــل العجــوز وقــف علــى حاجــه عالیــة زى صــخرة وزعــالن وهــو بیقــول لنفــسه انــا هعمــل ایــه 
وهودى الكتـب دى كلهـا فـین هودیهـا بیتـى وال هودیهـا عنـد صـحبى وهـى مـش بتاعتـه صـحبة 

قـرر قـرار مــع نفـسه وقـال هودیهــا البیـت احـسن فــراح وداهـا البیـت وراح لمراتــه وقالـت ایــه راح 
كــل الحاجــات الــى انــت جایبهــا دى انــت ســرقت الكتــب دى وال ایــه قالهــا ال مــش ســرقتها دى 
مــش بتعتنــا قالــت طیــب هتحطهــا فــین هــو فــى مكــان لكــل الكتــب دى راح قالهــا خلــیهم عنــدنا 

 ویخودهـا راحـت قالـت مراتـه ماشـى خـالص خالیهـا عنـدنا بـدام لغایة ما صاحب الحاجه یجـى
امانـــه یجـــى یخـــدها وبعـــد فتـــره صـــاحب الكتـــب جـــى البیـــت وقـــال لرجـــل العجـــوز فـــین الحاجـــه 
واالمانه الى كانت عندك فى المصنع وسبتها لیك هناك راح قاله انا شایلهالك فى البیـت جـوه 

بیبى  كثیرة فى الحتـه راح صـاحب الكتـب قالـه قاله یاه شلتهم لغایة البیت وحدك قاله ال انا ح
  شكرا انك حفظتلى على كتبى فى غیابى وخدها ومشى 

  -:التأویل 
ًبناء على كالم المفحوصه اتضح فى هذه البطاقة انه تشیر المفحوصه الى فكرة االمانه وهذه 

 لالشـارة صفة توجد فى الحالة بفعل ولكن الحالة انكـرت وجـود المقـابر فـى هـذه البطاقـة وذلـك
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الى فكرة الموت واغفلها تماما وان المقابر قد یكون عنصر جنسى  واشارة الى الصخور وهذا 
ایــضا عنــصر جنــسى واشــارت الیــه المفحوصــه ولــم تغفلــة وهنــا فــى هــذه البطاقــة امانــه الحالــة 
لكتــــب علــــى الــــرغم ان المفحوصــــة ال تحــــب الدراســــة ولكنهــــا فكــــرة االمانــــه صــــفه هامــــة لــــدى 

  .ى كان هذا الشئ الذى تحافظ علیه المفحوصة ا
 -:البطاقة البیضاء ) 16(استجابة البطاقة رقم  -١٦

ولــد قاعــد فــى مكــان صــحراء فیهــا كــالب كثیــرة وخــایف مــنهم ومــش عــارف یــروح فــین ویجــى 
منین وهو مش لوحده معاه اخوه الصغیر وبیقوله انا خایف یا اخویا والولد الكبیر أسـمه امیـر 

 مــش تخــاف ومــش تعمــل صــوت علــشان كــالب مــش تقــوم علینــا راح راح قالــه الخــوه الــصغیر
قالــة خــالص یــا اخــى امیــر ولكــن االخ الكبیــر بیقــول انــا خــایف علیــك انــت یــا اخــى وانــا مــش 
مهم راح قالة اخوه الصغیر لیـه انـت خـایف علیـه ان شـاء اهللا نطلـع راح امیـر قالـه انـا خـایف 

 وراح خالهم جابهم مـن الـصحراء بعـد علیك الن الكالب ممكن تأكلك انت عشان انت صغیر
  .ما عرف مكانهم وكان معاه بندقیة كبیره وراح خدهم وركبوا معاه العربیة وروحهم البیت 

  -:التأویل 
بناء على كالم المفحوصه نجـد ان لـدیها مـشاعر الخـوف مـن الحیوانـات مـثال الكـالب وایـضا 

لحالـــة انهـــا تخـــاف علـــى اختهـــا لـــدیها الخـــوف الـــشدید علـــى اخیهـــا وهـــذا مـــا نجـــده بفعـــل مـــع ا
الصغیرة وتحاول ان تحمیهـا مـن كـل شـئ وفـى نهایـة هـذه البطاقـة احـد افـراد العائلـة سـینجیهم 
ممــن هــم فیــه امــا تأكــده علیــه البطاقــة هــو خــوف البنــت الكبیــرة وهــى المفحوصــه علــى اختهــا 

ــیهم وهــو مــصدر الخــوف  بالنــسبة لهــم وایــضا مــا یتفــق  بــین والخــوف مــن هجــوم الكــالب عل
المفحوصه وهذه البطاقة انها تحاول اخفاء مـشاعر خوفهـا علـى اختهـا الـصغیرة وذلـك واضـح 

وهذا ما یأكد هذه البطاقة ، عند كالمها مع اختها الصغیرة عن خوفهم الشدید لیأكلهم الكالب 
  .ان االخت الكبیرة تخاف على اختها الصغیرة وتحاول ان تحمیها 

 - : )17GF( استجابة البطاقة رقم  -١٧
الولـد وقــف عمــال یــبص علــى حاجـه مــن علــى ســور البحــر وهـذه الحاجــه مــش القیهــا وبعــدین 
قــال انــا لــو نزلــت البحــر ده هالقــى ســمك وال الء عــشان هــو جعــان وعــایز یاكــل راح اصــطاد 
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ســمك وخلــه امــه تعملــه الــسمك فــى البیــت راحــت امــه قالتــه الــسمك ده وحــش انــت جایبــه منــین 
لبحر راحت قالت ده وحش اوى هیوجعلك بطنك راح قالهـا اعمـل ایـه راح قالها انا جیبته من ا

راحــت قالــت هرمیــه راح قالهــا حــرام علیكــى ده نعمــه ربنــا راح قالــت ملكــش دعــوى انــا هعملــه 
  .واكله وعملة وكله وفى النهایة بطنه وجعته 

  -:التأویل 
 االكـل وتـرفض بناء على كالم المفحوصه نجد ان الحالة تعاند مـع والـدتها حتـى فـى موضـوع

سمع كالم ولدتها وهذا مـا نجـد بفعـل مـع الحالـة الحالیـة ان عالقتهـا مـع والـدتها فیهـا نـوع مـن 
انواع العند وعدم الرغبة فى سماع كالم ولدتها حتى لو فـى مـصلحتها الشخـصیة وایـضا نجـد 

 انهــا ان المفحوصـة الحالیـه لـدیها شـهیه قویـة للطعـام وهـذا مــا تـم ذكـره فـى هـذه البطاقـة ایـضا
تحاول تبرر لنفسها اكـل فاسـده الن ذلـك نعمـه مـن عنـد اهللا وحـرام رمیهـا فـى الزبالـة ونجـد ان 
الحالة الحالیة اغفلت جنس الشخصیه التى توجد فى هذه البطاقه وهى بنت ولیس ولد ویشیر 
ذلك على الجنسیة الغیریة وذلك الن ما یوجد فى هذه البطاقة بنت ولكن هى اشارت انها ولد 

  .لك ما یؤكد ما اشارت الیه الجنسیة الغیریة وذ
 -) :GF 18( استجابة البطاقة رقم  -١٨

الـــست الـــشریرة وقفـــة علـــى الـــسلم وهـــى مـــسكة عیلـــة صـــغیرة طیبـــة مـــن راقبتهـــا وقالـــت البنـــت 
الــصغیرة انتــى اتجننتــى تمــسكینى مــن رقبتــى راحــت قالتلهــا اه راحــت البنــت الطیبــة قالــت هــو 

تلهــا الــى خالكــى مــسكتینى كــده هــو انــا اذیتــك فــى حاجــه راحــت انتــى شــریر علیــه ان بــس وقال
الــست الــشریرة قالتلهــا اه انتــى اذتینــى فــى حاجــه كبیــرة وانتــى عارفــه قالتلهــا انــا عملــت حاجــه 
یاستى فى حیاتك راحت قالتلها تانى مقولنا اه اذتینى وانـا وحـده مجنونـه وخـالص خنئتـك كـده 

روح علــشان اجیبلــك حاجــه تأكلیهــا والبنــت بتكــذب راحــت قالــت البنــت الطیبــة ممكــن تــسبینى ا
عالیهــا وســبتها وجریــت بــره البیــت راحــت الــست الــشریرة مــسلطة بنتهــا الــشریرة وقالتلهــا روحــى 
شــوفیلى البنــت راحــت فــین راحــت قالتلهــا یــا مامــا انــا خایفــة ممكــن تــأذینى فراحــت امهــا قالتلهــا 

ایـشه هـى ممكـن تعملــك حاجـه بعـد مــا عـایزة اشـوفها والعـاش وال كــان الـى یجـى جنبـك وانــا ع
امــوت لكــن دلــوقتى الء قالتلهــا طیــب یــا مامــا والبنــت الــشریرة قعــدت تــدور علــى البنــت الطیبــة 
وشافتها فى الشارع قالتلها انتى رایحه فـین وجریتـى لیـه قالتلهـا مـین امـك وهـى عمالـه تخنقنـى 
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تعملــك حاجــه واهللا تعــالى كــل شــویة وانــا خایفــه منهــا راحــت البنــت الــشریرة قالتلهــا هــى مــش ه
  .واتأسفلها وخالص وراحت البنت الطیبه للست الشریرة تتاسفلها وقالتلها انا اسفه یا حجه 

  -:التأویل 
بناءا على كالم المفحوصه فى هذه البطاقة لدى المفحوصه میـول عدوانیـه اتجـاه امـرأه اخـرى 

فحوصــه تؤكــد عالقــة الحالــة اكبــر منهــا ولهــا ســلطة علیهــا وهــذه البطاقــة بنــاء علــى كــالم الم
بمراتـــه ولـــدتها وبـــذلك ان هـــذه البطاقـــة تمثـــل الحالـــة مـــع البنـــت الطیبـــة الموجـــوده فـــى البطاقـــة 
وتلعــب دور الــضحیة وفــى النهایــة تحــاول الهــروب مــن هــذا المنــزل بحجــة ان الــست الــشریرة 

 تعـیش معـاهم بتخنقها وعایزه تموتها وهو مـا كانـت تفعلـه مراتـه ابوهـا مـع الحالـة عنـدما كانـت
  . وكانت البنت تكرها وال تستطیع البوح بهذه المشاعر 

 -) :19(استجابة البطاقة رقم  -١٩
الولد وقف فى بیتهم والبیت ده فى حاجه سوده وطویلة وراح الولد ده فتح الباب والقى صحبه 

صـحبه جیله البیت راح قاله انت بتعمل ایه فى البیت راح الولد قاله انا مستنى امـى راح قالـه 
انـــت متأكـــد انـــك مـــستنى امـــك قالـــه اه واهللا وبعـــدین قالـــه خـــالص مـــدام انـــت مـــستنى امـــك انـــا 
همــشى واجیلــك فــى وقــت تــانى راح صــحبة مــشى وامــه جتلــه وراحــت امــه قالــت شــاطر انــت 
كــویس انــك مــش ســیبت البیــت وانــا مــش موجــوده راح قالهــا متــشكر لیكــى اوى یــا امــى راحــت 

اح قالها انا یا ماما ذكـرت راحـت قالـت خـالص انـا هجیبلـك قالت ادخل على حجرتك وذاكر ر
  .الموبیل الى انت عایزه وفى النهایة خدت وراحت بیه تجیبله الموبیل 

  -:التأویل 
بنـاء علــى كــالم المفحوصــة علــى هــذه البطاقــة ان المفحوصــه لــدیها مــشاعر الــذنب اتجــاه امــه 

جاباته علـى البطاقـات االخـرى وفـى النه دائما الهروب من المنزل وذلك واضح فى جمیع اسـت
هذه البطاقة نجد وجود مشاعر الذنب لدى الحالة النهـا كانـت تهـرب مـن المنـزل واالن قـررت 
سمع كالم والدتها والخوف من غضبها وذلك ما اشارت فى البطاقة انها لم تخرج مع صحبها 

 مر بها وفى هذه البطاقـة وامها خارج المنزل وانتظارها ولنجد الحالة استفادة فعال من تجربتها



       جامعة الفیوم للعلوم التربویة والنفسیة مجلة      
  
  

 ٣٩٢

 ) لثلثاالجزء ا( العدد السادس 
٢٠١٦ 

ــدتها لقــد انكــرت فــى هــذه الــصورة البحــر وقــد امــا یــدل علــى عــدم  توضــح كــم هــى مطیعــة لول
  . رؤیتها لها او الخوف من البحر 

 -) :20(استجابة البطاقة رقم  -٢٠
الرجل واقف وشایف فى الحته الى هو فیها نجوم وبیتخیـل ان فـى حاجـه قدامـه وبیقـول یـارب 

عــیش عنــدك وبعــدین راح قالــه اننــا مــش عــایز اروح تــانى وهــو بیــتكلم مــع انــا نفــسى تخــدنى وا
ربنا شـاف رجـل جـى علیـه كبیـر فـى الـسن قدامـه یقولـه ایـه رأیـك أنـك تیجـى تعـیش معانـا راح 
الولد قال انا مرتاح فى الوقفـه دى قـدام ربنـا وبـتكلم معـاه راح الرجـل قالـة منـت هتیجـى ونقـف 

جــل قالــه ممكــن اهلــى یــشفونى ویعرفــوا مكــانى راح الرجــل قــدام ربنــا ونــدعى مــع بعــض راح الر
الكبیر قاله  بنا معنا وانا معاك مش هیعرفوا حاجه قال الرجل الغریب لرجل الكبیـر فـى الـسن 
شــكرا لیــك انــك هتخــدنى عنــدكم وفــى النهایــة قــام الــصبح بــدرى اتوضــى وراح الجــامع یــصلى 

ننـا أعقـده مـع النـاس ده فقـرب لیـا ولـو كـان الفجر فراح قدام ربنا یقـول یـارب لـو فـى خیـر لیـا ا
  .شر لیا ابعده عنى وروح البیت الرجل تانى 

  -:التأویل 
بناء على كالم المفحوصة فى هذه البطاقة لدیها الرغبـة المؤكـده والمـسیطرة علیهـا فـى الهـرب 
من المنزل وعدم الرغبة فى البقاء الى سبب اى كان هذا الـسبب حیـث انهـا تبـرر هروبهـا ان 
اهلهــا یمیــزون واخوتهــا عنهــا وذلــك مــا نجــده فــى الحالــه فعــال انهــا تمثــل فــى هــذه البطاقــة مــع 
البطل الذى الیرید العوده الى المنزل ویلجأ الى اهللا لیساعده فى المحنه وهى عـدم الرغبـة فـى 
الرجــوع والخــوف مــن ایجــاده الاهلــه وابــوه یوقــع علیــه العقــاب ویوجــد لــدى المفحوصــه مــشاعر 

رك المنــزل والهــروب منــه وذلــك مــا قــد ینطبــق مــع بعــض البطاقــات االخــرة ولكــن فــى الــذنب لتــ
وتــــصور ، النهایـــة علــــى الرغبــــة مــــن مــــشاعر الــــذنب تؤكــــد علیــــه فكــــرة الهــــروب مــــن المنــــزل 

  .المفحوصه للبیئه انها فقیرة 
  تعقیب عام على استجابات الحالة ) ٢(

  -:الصورة الذكوریة بوجه العموم ، الصورة الوالدیة  -١
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         -:الحالة لدیها الخوف الشدید من االب في بعض البطاقات مثال 
الحالة لدیها قلق مـن الوالـد النـه كـسر الجیتـار التـي كانـت تلعـب علیـه  ) 1( البطاقة رقم 

البنـت لـدیها مخـاوف شـدیدة لـدخول البیـت وان یوقــع  ) 5( البطاقـة رقـم ، بـسبب المـذاكرة 
الولــد یحــضن والــده النــه لدیــه  ) 10( البطاقــة رقــم ، خیر االب العقــاب علیهــا بــسبب التــا

الولـد  ) 14( بینمـا البطاقـة رقـم ، خوف شدید من االب لیعاقبـه علـى هـروب مـن المنـزل 
  .یحاول ان ینتحر ولكن االب هو الذي ینقذه 

  -:اما بالنسبة لنظرة الحالة لحبیب او للزوج  •
ه خــوف مــن معرفــة حبیبتــه الحقیقــة فتركــه ان الحبیــب لدیــ ) 4( فنجــد ان فــي البطاقــة رقــم 

  )لدیها الخوف من تركت حبیبها لها (
في هذه البطاقة تحاول الحالة ان تهـرب مـن اجـل رؤیـة  ) F 12( وایضا في البطاقة رقم 

حبیبهــا وتكــذب علــى والــدتها بانهــا ذهبــت الــى صــدیقتها وذلــك مــا یؤكــد خوفهــا مــن هجــران 
هــذه البطاقــة نكــرت الحالــة اطالقــا حادثــة  ) M F 13( وفــي البطاقــة رقــم ، حبیبهــا لهــا 

االغتـــصاب التـــي حـــدثت بینهـــا وبـــین احـــدا ولكنهـــا واشـــارت فـــي هـــذه البطاقـــة انهـــا عالقـــة 
زوجیة والزوج یخاف من ترك زوجها لها ولذلك تحـاول ان تـساله لمـاذا انـت زعـالن ولـذلك 

 حبیبهــا او زوجهــا یتـضح مــن جمیــع الــصوره واســتجابات الحالــه ان لـدیها الخــوف مــن تــرك
  .لها

 -:المناخ االسري والمستوى االقتصادي  -٢
  .بناءا على استمارة دراسة الحالة بالمستوى االقتصادي للحالة منخفض 

  -: ضعف االنا االعلى  -٣
وذلــك النــه كثیــر الخالفــات ( یحــاول الولــد االنتحــار مــن الــشباك  ) 14( فـي البطاقــة رقــم 

 ).مع أخواته فى المنزل 
شعور المفحوص بذنب شدید النه كثیرالهروب  ) 10( البطاقه رقم - : الذنب  مشاعر-٤

ًبناءا علي كالم الحاله انها  ) 19( البطاقه رقم ، من المنزل ولذالك یحاول مصلحه والده
لدیها مشاعر الذنب تجاه والدتها ووالدها ولذلك في هذه البطاقه تحاول سمع كالم اهلها 
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لدیها مشاعر الذنب فتدعو  ) 20( في بطاقه رقم ، كل مره وعدم رغبتها في الهروب مثل 
  .اهللا ان یخلصها من المنزل 

الن البنت في هذه البطاقه نجد  ) 7G F(  في البطاقه رقم - : االنحراف السیكوباتي -٥
انها احبت وتزوجت وانتى الي اهلها بشكل طبیعي واكأنها لم تشعر بالجریمه التي فعلتها 

شعور المفحوصه والرغبه في  ) 10( البطاقه رقم ، اب مشاعر الذنبوهذا یؤدي الي غی
االنتحار كنوع من انواع الهروب من المنزل وانها لم تكن تشعر بمشاعر الذنب تجاه ذالك 

  .الرغبه في اقامه عالقه مع حبیبها وهي تعلم انه لن یتزوجها ) F 12( والبطاقه ، السلوك
الهروب من المنزل لتعدد االسباب ولكن السبب  المفحوصه لدیها میول دائمه في -٦

المباشر وراء الهروب من المنزل هو عدم حبها الهلها یتضح ذالك في البطاقات االتیه علي 
   -:التوالي 

 12( البطاقه رقم ، االبن هرب من المنزل ان یعتذر لوالده علي مافعله ) 10( البطاقه رقم 
F ( ف االم انها  علي عالقه اخري مع ولد الحاله تهرب من المنزل عندما تكتش)حبیبها (

البنت الطیبه هربت من الست الشریره النها بتعذبها اوي وتخنقها  ) G F 18( كالبطاقه 
الولد لدیه الرغبه المؤكده والمسیطره علیه في الهروب من المنزل  ) 20( البطاقه رقم ، جدا

  .بسبب انه بعتقد ان اهله یمیزوا اخواته عنه 
  :ًناك بعض االمور التي اغفلتها المفحوصه في البطاقات مثال ه-٧

اشارت الحاله ان الذین یوجد في البطاقه ولد ولیس بنت واشارت انها  ) 10( البطاقه رقم 
اغفلت الحاله  ) M F 13( في البطاقه رقم ، عالقه ولد وابوه ولیست عالقه حب او رحیل 
ت انها عالقه بین زوج وزوجته وتعاتبه النه ترك في هذه البطاقه انها حادثه اغتصاب واشار

ان الرجل العجوز وقف علي شئ عالي ولكنه اغفل في ): 15(في البطاقه رقم ، العمل 
اغفلت ) 17GF(فى البطاقة رقم  ، المقابل لتي في الصوره والتي تدل علي فكره الموت 

ك واكلة وهذه سمه ممیزة الحالة محاولت البنت لألنتحار واكدت أن البنت تحاول صید السم
اغفلت الحاله وجود البحر فى ) 19(في البطاقه رقم ، للحالة بأنها لدیها شهیة عالیة للطعام 

الصورة الذى كان امام المنزل وذلك من المحتمل اما لخوفه من البحر اما الن الحالة لم 
النها ترغب فى ترك اشارت الحاله انها تدعى اهللا وتكلم اهللا ) 20(تراه یفعل البطاقة رقم 
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  .المنزل وال تشیر الى ان هناك سطو مسلح او هناك موعد مسائى بین الرجل وحبیبته 
  :     هناك بعض البطاقات التى اشارت على صفات الحالة الموجوده بفعال-٨

الحاله لم یكن لدیها الرغبة فى المذاكرة واالهتمام بجیتار وهذه صفة ) 1( مثال البطاقة رقم 
) 5(و الحالة لدیها محاوالت مستمره بكذب مثال البطاقة رقم ،بالفعل فى الحالهموجوده 

عندما تحاول الحالة الكذب على والدتها بأنها ذهبت لصدیقتها ولكنها كانت عند خالتها 
البنت الطیبة تكذب على الست الشریرة لكى تستطیع ان تنقذة  ) 18GF(البطاقة رقم ،

عندها قام ) 15(مثال البطاقة رقم ، وایضا لدیها صفة االمانه ، نفسها من هذه الست الشریرة
  .الرجل العجوز بالمحافظة على امانه صدیقة من كتب لدیه 

   -: هناك بعض الرموز التى اشارت الیها الحالة فى استجابتها فى البطاقات االتیه-٩
الحـصان ) 2(م البطاقـة رقـ، اشارت الى رمز الجیتار حیـث انـه رمـز جنـسى ) 1(البطاقة رقم 

) 3(عندما اشارت ان والـدها هیركـب الحـصان وهیجـى یخـذها فهـذا رمـزا جنـسیا  البطاقـة رقـم 
عنـدما اشـارت الحالـة ) 11(البطاقـة رقـم ، عندما اشارت الحالة الى وجود العروسة فـى یـدیها 

) 13MF( البطاقــة رقــم ، الــى الثعبــان وخوفهــا الــشدید منــه ولیــدل علــى الخــوف مــن الهجــوم 
البطاقة ، دما اشارت ان البنت متغطیة وذلك لیدل على العالقة الزوجیة بینها وبین زوجها عن

هناك ) 15(والبطاقة رقم ، الشباك ووقف الولد علیه یدل على الرغبة فى االنتحار ) 14(رقم 
حاجــه عالیــه زى الــصخور بیقــف علیهــا الرجــل وذلــك لــیلم الكتــب واغفــل المقــابر لیــدل علــى 

عنـدما اشـارت علـى ان هنـاك سـت مـسكه دمـاغ ) 18GF( البطاقة رقـم ، وت الخوف من الم
عندما ذكـر ) 20(البطاقة رقم ، ست اخرى فهذا یدل على میول عدوانیة من امرأه تجاه امرأه 

  .اسم اهللا لیدل على محاولة رجوعه وخضوعه الى اهللا 
نیـة مـن امـرأه تجـاه فى هذه البطاقة كانت هناك میـول عدوا ) 18GF(  فى البطاقة رقم -١٠

امرأه وهى تؤكد نظرة الحالة تجاه مرات والدها حیث بعـد مـا خلـصت سـرد هـذة البطاقـة اكـدت 
الحالــة لــدیها مخــاوف شــدیده مــن كــل شــئ ، ان مــرات والــدها كانــت تفعــل معاهــا هــذا بــالظبط 

 (حتى من العالم التى تعیش فیه ولیس فقط حبیبهـا ولكـن یتـضح ذلـك ایـضا فـى البطاقـة رقـم 
6GF ( ان الزوجــة لــدیها خــوف شــدید مــن زوجهــا واهــل زوجهــا ولــم یكــن لــدیها الــشعور بالثقــه



       جامعة الفیوم للعلوم التربویة والنفسیة مجلة      
  
  

 ٣٩٦

 ) لثلثاالجزء ا( العدد السادس 
٢٠١٦ 

وضـح لنـا ، واالمان مع اى شخص وهنا ما تفتقده الحالة بفعل فـى المجتمـع الـذى نعـیش فیـه 
ان الحالة لیس لدیها ثقة والشعور باالمان فى المجتمع الذى تعیش فیـه وذلـك بـسبب انفـصال 

 رغبت االم الخذه البنت تعیش معاها وفى نفس الوقت عـدم رغبـت االب ان االب واالم وعدم
البنت تعیش معه ولذلك قبلت تحاول الهروب الدائم والكذب على اهلها الن والدها لم یخرجها 

  .ویحبسها عن المجتمع 
 علــى الــرغم ان علــى كــالم الحالــة بــأن االهــل لــم یكونــوا معاهــا وانهــم یرفــضونها اال ان -١١

بة الحالــة علــى بعــض البطاقــات وتــدل علــى مــدى خــوف االهــل علــى هــذه البنــت وذلــك اســتجا
  : یوضح فى البطاقات االتیه 

عنـــدما كـــان االب واالم لـــدیهم خـــوف شـــدید علـــى البنـــت وخاصـــة االم التـــى ) 2(البطاقـــة رقـــم 
 الولــد قدامــه الجیتــار واالب خــایف) 2(البطاقــة رقــم ، تدویــة بنتهــا بنفــسها وترجــع مــره اخــرى 

عنــدما علــم الولــد بمــوت والــده وزعــل واتیــه والدتــه ) 3GF(البطاقــة رقــم ، علیــه وعــایزة یــذاكر 
االم قعده بتكلم مع والدتها واالم خایفه على ) 7GF(البطاقة رقم ، وقالته له مالك واهتمت به 

عنـــدما كـــان الولـــد ) 10(البطاقـــة رقـــم ، بنتهـــا وبتغطـــى  علیهـــا انهـــا تزوجـــت ومعاهـــا اطفـــال 
عنــدما كانــت ) 12F( ل االعتــذار مــن االب واالب ســمحهم النــه خــایف علیــه البطاقــة بیحــاو

هذا الخوف ) 2(االم خایفه على بنتها وبتسالها رایحة فین وهذه البطاقة تتفق مع البطاقة رقم 
البطاقـة ، من الممكن ان یؤكد عدم الثقه فى البنت النها كثیرة الهروب وتقیم عالقات خاطئه 

، ب یخاف علـى ابنـه ولـذلك یحـاول اقناعـه عـدم االنتحـار ویـصلحه مـع زمالئـه اال) 14(رقم 
ــا  ــا تــرى الحالــة ان اهلهــا لــیس یكونــوا یریــدوها واحیان ومــن هنــا نجــد تنــاقص كمــا اشــارنا احیان

وایضا هنـاك تنـاقص فـى اسـتجابات الحالـة احیانـا یكـون لـدیها مـشاعر الـذنب ، خائفین علیها 
یحـاول الولـد  ) 14( ا غیاب مـشاعر الـذنب تظهـر فـى البطاقـة رقـم واحیانا ال مثال كما اشارن

) 19(االنتحار والذى یقنعه یمكـن ذلـك والـده فـى حـین تظهـر مـشاعر الـذنب فـى البطاقـة رقـم 
  .عندما تحاول سمع الكالم والدتها وعدم الهروب من المنزل 

  :  عالقة الحالة مع اخواتها تضح فى البطاقات االتیه -١٢
عندما تحاول االخت الصغیره ان تدافع عن نفـسها وعـن اختهـا البطاقـة ) 9GF( قم البطاقه ر

ـــم یفعـــل صـــوت لكـــى ) 16(رقـــم  عنـــدما یحـــاول االخ الكبیـــر ان یطمـــن اخـــوه الـــصغیر وان ل
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عنـــدما كانـــت ) 8GF(یـــستطیعوا الخـــالص ممـــا همـــا فیـــه وعلـــى النقـــیض تمامـــا البطاقـــة رقـــم 
الــصغیره النهــا ال تتحملهــا فــى تعبهــا ومــشقتها وهنــا زعالنــه مــن اختهــا ) المفحوصــة ( الحالــة 

یوجد ایضا تتناقص فى استجابات الحالة احیانا تقول انها علـى عالقـة جیـدة بأختهـا الـصغیرة 
  .واحیانا ال 

  :  هناك بعض البطاقات التى تدل على خوف الحالة من الحیوانات مثال -١٣
خـوف (البطاقة البیـضاء ) 16( بطاقة رقم ال، ) خوف الحالة من الثعبان) ( 11(البطاقة رقم 

  .وهذا لیدل على خوفها من الهجوم ) الحالة من الكالب
نجد ان الحالة كانـت فـى حالـة سـئ جـدا ) 7GF( والبطاقه ) 13MF(  فى البطاقة رقم -١٤

بعــد التحـــدث عـــن هـــذه البطاقـــه علـــى الـــرغم ان الحالـــة حاولـــت انكـــار حادثـــه االغتـــصاب فـــى 
ووصــل االمــر الــى نوبــات هلــع وفــزع ممــا جعــل القــائم بتطبیــق ینهــى ) 13MF( البطاقــة رقــم 

  .التطبیق فى هذه الجلسة ولیبدأ فى جلسات اخر مواصلة التطبیق 
 ال نــستطیع ان تغفــل العالقــة الــسیئة التــى بــین الحالــة واصــدقائها وذلــك كــان واضــح فــى -١٥

لــى عرفتهــا علــى الولــد اللــى الن صــدیقتها هــي ا) 7GF( فــى البطاقــة رقــم : البطاقــات االتیــه 
هنا صدیقتها هى التـى قالـت المهـا ان لهـا حبیـب وهنـا  ) 12F( البطاقة رقم ، ضحك علیها 

البطاقــــة رقــــم ، صــــدیقتها لــــم تحفــــظ بــــسرها علــــى الــــرغم ان كــــان مــــن المفــــروض معرفــــة االم 
)13MF ( البطاقـة رقـم ، عالقته كانت سئ مع اصدقائة لذلك صحب العمل طردة من العمل
عندما اتى ) 19(البطاقة رقم ، عالقتها بأهلها ایضا منهاره ولذلك كان یحاول االنتحار) 14(

صــدیقه لــذهاب معــه ولكنــة رفــض الــذهاب معــه فعالقتــه مــع اصــدقائه امــا هــم اصــدقاء الــسوء 
وانه لم یختار صح اما على عالقة سیئ معهم على الرغم انهم كویسین وعلى النقـیض تمامـا 

فــى هــاتین البطــاقتین نجــد ان اصــدقائة همــا الــذین ) 15(البطاقــة رقــم ،) 11(فــى البطاقــة رقــم 
  .نجد ان یحافظ على امانه صدیقة ) 15(البطاقة رقم ،) 11(ینقذون وهذا فى البطاقة رقم 

نجد فى اغلب اسـتجابات الحالـة تتنـاقض فـى كـل شـئ كمـا اشـارنا مـن قبـل سـواء فـى :  اخیرا  - 
ــدتها واصــدقائها ومــ شاعر الــذنب التــى تظهــر وتختفــى مــره اخــرى ومحاولــة انكــار عالقتهــا بوال

االغتصاب نجد ان استجابات الحالة ماتؤكدة هو الرغبة الشدیدة والملحة لهروب والكذب على 
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اهلها والنهم بیخنقوها مبـررة لـذتها ذلـك ولـدیها الخـوف الـشدید مـن فقـدان حبیـب فقـدان شـخص 
ى ان العـالم والمجتمـع یجـى علیهـا وهـى تلعـب عزیز علیها او الخـوف مـن المجهـول ودائمـا تـر

دور الضحیة المغلوبة على امرها ولكـن مـن الواضـح فـى اسـتجابات الحالـة ان االم تحـاول ان 
انهــا تحــاول ان ) 7GF( تقــرب مــن ابنتهــا وذلــك واضــح فــى بعــض البطاقــات مــثال بطاقــة رقــم 

 االعتـذار مـثال فـى البطاقـة تغطى على بنتها ولكن االب دائم یلوم ویحـاول یعاقـب ولكنـه یقبـل
وهــذا مــا یوجــد فــى اى بیئــه عربیــة بــشكل طبیعــى ویتــضح مــن اســتجابة الحالــه انهــا ) 10(رقــم 

عنــدما اشــارت ان ولــد ) 10(دائمــه تــشیر الــى الجــنس االخــر فــى بطاقاتهــا مــثال البطاقــة رقــم 
ذلـك مــا یحـضن والـده ولـیس بنـت وحبیبهـا و تـشیر الـى ان معظـم ابطالهـا رجـال ولـیس نـساء و

تؤكـده الحالـه انهـا كانـت تتـضمن ان تكـون ولـدا ولـیس بنـت قـد یكـون عـدم تعـرف الحالـه علــى 
وتتنــاقض االفكــار دلــیال علــى اصــابتها بفــصام النهــا تعنــى مــن ) 10(جــنس فــى الــصوره رقــم 

ان حــاالت ) ١٩٦٤(مــرض عقلــى كانــت تعــالج منــه وذلــك مــا اكــده الــدكتوره ســید محمــد غــانم 
  . احیانا تحدید جنس الحالة فى الصورةالفصام یصعب علیهم

نتیجة التعـرض لحالـة ) طالبة البحث(أختبار رسم األسرة المتحركة للطالبة أیة عبد الفتاح ) ٣
  . إغتصاب 

كبیـــرة الحجــم وذلـــك لیـــدل علــي التقیـــد البیئـــى والعجــز عـــن الحركـــة : الحجــم ) ١: (األم ) أ ( 
  .  قوة في مساعدة بنتها واالحباط الناجم عن ذلك إلنها الحول لها وال

 ال توجـــد أزرار فـــي فـــستان األم وذلـــك یـــدل علـــي مـــدي صـــفاء :األزرار ) أ: (التفاصـــیل ) ٢(
  . قلبها 

 قدرسمت المفحوصة العنق صغیرة وذلك لیدل علي مشاعر مكبوتة التـي :أربطة العنق ) ب(
  . ترتبط بنقص كفایة االعضاء 

حوصـــة رأســـها كبیـــرة وذلـــك یـــدل علـــي مـــشاعر  رســـمت المف:الـــرأس ) أ:(تفاصـــیل الجـــسم) ٣(
  . النقص لدیها 

 رســمت المفحوصــة عــین االم واســعة مقننــة وذلــك لیــدل للتعبیــر عــن الجاذبیــة :العینــان ) ب(
  . وبها دموع ندم علي إبنتها وما وصلت إلیة من حال 
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ي  رسـمت المفحوصـة ذراع األم طویلـة وضـعیفة وذلـك للتعبیـر عـن الحاجـة إلـ:الذراعان ) ج(
  . المساندة 

ً قــد رســمت المفحوصــة فــم األم كبیــرة جــدا وواضــح وذلــك یــدل علــي القلــق المــرتبط :الفــم ) د(
  . بهذا الجزء من الجسم 

ال یوجد أي عضو من اعضاء جسم األم مظلل سوي شـعرها وذلـك لیـدل علـي :التظللیل ) ٤(
  . لطاقة العدوانیة القلق المرتیط بذلك الجزء ، ان ضربات القلم العنیفة وذلك لتفریغ ا

ًلقــد الحظــت األن الفتــاة قــد ترســم بالــضغط شــدیدة جــدا وذلــك یــوحي ضــغوط : الــضغط ) ٥(
  . واجهادات داخلیة تنزع ألن تطرح نفسها من خالل التوتر العضلي الشدید 

ال یوجــد أي عـــضو مــن إعـــضاء جــسم األم تـــم غفلــة أو حذفـــة وذلــك والـــسكون : المحــو ) ٦(
  .  مفحوصة بنظرة الكاملة وذلك یدل علي نظرة ال

نجد في رسم المفحوصة یتـسم بقلـة الحركـة وتـزداد الجمـود والـسكون وذلـك یـدل : الحركة ) ٧(
  . علي إن الحالة من المكتئبین 

ال یوجد أي عضو من أعضاء جسم األم تـم المبالغـة فیـه أو األهمـال : التأكید والمبالغة ) ٨(
  . في رسمة 

ًوضع الشكل جهة الیمین وذلـك لیـدل علـي توجهیـا نحـو : رقة موضع الشكل في حیز الو) ٩(
  . المستقبل 

سـوف یـتم اإلشــارة إلیهـا فـي النهایــة إن : إسـتخدم طـرق غیـر عادیــة فـي رسـم الــشخص ) ١٠(
  . شاء اهللا 

كبیرة الحجم وذلك لیدل علي رغبتهم الشدیدة الكامنـه فـي أن یـصبحوا : الحجم) ١:(األب) ب(
  . اكثر قوة ومقدرة 

 رســـمت المفحوصـــة وجـــود إزرار كبیـــرة الحجـــم فـــي األب وذلـــك :االزرار ) أ: (التفاصـــیل ) ٢(
  . ٕیدل علي نزعة نكومبة وان ذلك األب كان حاقد وغلوي وقاسي 

 رســمت المفحوصــة عنـــق األب صــغیرة جــدا وذلــك لیــدل علــي مـــشاعر :أریطــة العنــق ) ب(
  . مكبوتة الني ترتبط بنقص كافیة األعضاء 
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 كبیــرة الحجــم وذلــك لیــدل علــي مــشاعر الــنقص أو عجــز :الــرأس ) أ: ( الجــسم تفاصــیل) ٣(
  . جسمي في عضو ما یصاحیة تخیالت تعویضیة 

  .  رسمت المفحوصة العینین واسعة وذلك لتعبیر عن الجاذبیة :العینان ) ب(
 رسـمت المفحوصـة الـذراعان صـغیرة وقـصیرة ،وذلـك یـدل علـي إنعـدام الكفـاح :الذراعان ) ج(

لي الشعور بنقص الكفاءة وصغیرة وذلك لیدل علـي إنـه ضـعیف غیـر مـؤثرة وبـذلك یحـاول وع
إن یعمــل شخــصیة ویثباتهــا لكــي ال یــشعر بــذلك الــضعف ونالحــظ إن یدیــة مــستدة وذلــك یــدل 

  . علي قسوة األب علي المفحوصة
  . ً كبیرة نسبیا وذلك یدل علي وجود قلق مرتبط بالفم :الفم ) د(
ال یوجــد أي عـضو مــن أعــضاء جـسم أب المفحوصــة تــم تظلیلـة وذلــك یــؤدي : التظللیـل ) ٤(

ٕإلـــي عـــدم وجـــود قلـــق متعلـــق بجـــزء معـــین ، وان ضـــربات القلـــم العنیـــف ذبلـــك لتفریـــغ الطاقـــة 
  . العدوانیة 

وذلك عندما تضغط صاحبة الرسم بقلمة أكثر من المطلوب أو المالوف وذلك : الضغط ) ٥(
لیــة تنــزع ألن تطــرح نفــسها مــن خــالل التــوتر العــضلي ٕیــوحي بوجــود ضــغوط واجهــادات داخ

  . الشدید 
  . ال یوجد أي عضو من اعضاء جسم األب تم حذفه أو إزالته: المحو ) ٦(
تبــدو الحركــة فــي رســمة المفحوصــة إنهــا تقــل الحركــة ویــزداد الجمــود والــسكون : الحركــة ) ٧(

ًوذلـك لیــدل علـي إنهــا أكتئابیــة وبفعـال نجــد ذلـك بنــاءا علــي  التقریـر النفــسي للحالـة إنهــا تعــاني ً
  . من اكتئاب 

لـــــم تهمـــــل المفحوصـــــة أي جــــزء أو أي عـــــضو مـــــن أعـــــضاء جـــــسم : التأكیــــد والمبالغـــــة ) ٨(
المفحوصة ولكن هنـاك تأكیـد ومبالغـة فـي رسـم المفحوصـة لذراعـة والـدها وذلـك یـدل علـي إن 

   . انعدام الكفاح وعلي الشعور لنقص الكفاءة وذلك إلن األذرع قصیرة
وضـع الـشكل فـي جهـة الیـسار وذلـك لیـدل علـي توجیـة : موضع الـشكل فـي حیـز الورقـة ) ٩(

  . الحالة نحو الماضي وتعلقه به 
سـوف یـتم اإلشـارة إلیهـا فـي النهایـة إن : إستخدم طرق غیر عادیة في رسـم الـشخص ) ١٠ (

  . شاء اهللا 
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 ٤٠١

 سمر مجدى فهمى./    أ

  .  الدونیة ونقص الكفاءة صغیرة الحجم وذلك لیدل علي مشاعر: الحجم ) ١: (خالتها ) ج(
 وجودة أزرار في فستان خالتها وذلك لیدل علـي نزعـة نكوصـیة :األزرار ) أ: (التفاصیل ) ٢(

وأزرار تــدل علــي وجــود الحقــد والغــل فــي نفــس تلــك الفتــاة ومــدي كرهــا تجــاه المفحوصــة لــذلك 
  . رسمتها المفحوصة بذلك الشكل 

 وذلـــك لیـــدل علـــي مـــشاعر مكبوتـــة وتـــرتبط رســـمتها المفحوصـــة صـــغیرة: أربطـــة العنـــق ) ب(
  . بنقص كفایة األعضاء 

 رسمت المفحوصة الرأس صغیرة وذلك لیدل علـي مـشاعر :الرأس ) أ: (تفاصیل الجسم ) ٣(
  .  ٕالخجل وانكار مصدر إنبعاث أفكار مزعجة ومؤلمة 

ت  رســمت المفحوصــة ومجــد إنهــم مغلقــین وذلــك لیــدل علــي تجنــب رؤیــة مثیــرا:العینــان ) ب(
  . بصریة مؤلمة أو عن رفض العالم الخارجي 

 رســـمت المفحوصـــة الـــذرعان قـــصیرة وذلـــك لیـــدل علـــي انعـــدام الكفـــاح وعلـــي :الـــذراعان ) ج(
الــــشعور بــــنقص الكفــــاءة ونجــــد إن اإلیــــدي مــــسنة وذلــــك لیــــدل علــــي مــــدي قــــسوة األب علــــي 

  . المفحوصة 
وذلك لیدل علـي إنهـا إتكالیـة  قد رسمت المفحوصة الفم وذلك علي شكل خط بارز :الفم ) د(

  .ومعتمده إعتمادة زائدة علي الفم 
ال یوجــد أي شــئ أو أي عــضو مــن أعــضاء جــسم الخالــة مظللــه ولكــن هنــاك :التظللیــل ) ٤(

ثقــوب فــي جــسم تلــك المــرأة وذلــك یــدل علــي مــدي الكــرة والغــل والحقــد الموجــود داخلهــا ، أن 
  .  عدوانیة ًضربات القلم العنیفة یعد ذلك تفریغا للطاقة 

نجــد فــي رســم المفحوصــة إنهــا تــضغط فــي الرســم بــأكثر ممــا هــو مطلــوب أو : الــضغط ) ٥(
ٕمـــألوف وذلـــك یـــوحي بوجـــود ضـــغط واجهـــادات داخلیـــة ألن تطـــرح نفـــسها مـــن خـــالل التـــوتر 

  .العضلي الشدید 
لــم تحــذف المفحوصــة أي جــزء مــن إجـزاء جــسم خالتهــا وذلــك لیــدل علــي النظــرة : المحـو ) ٦(

  . ة للمفحوصة تجاه خالتها الكامل



       جامعة الفیوم للعلوم التربویة والنفسیة مجلة      
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 ) لثلثاالجزء ا( العدد السادس 
٢٠١٦ 

نجد من خالل رسم المفحوصـة إن حركـة الرسـمة تقـل ویـزداد الجمـود والـسكون : الحركة ) ٧(
ًوذلــك یؤكــده أنــه مــن االكتئــابین أو ذوى أصــحاب المــزاج المنقــبض والمنهكــین إنفعالیــا والحالــة 

  )  حالة االكتئاب ( األولي وهي المتوفرة بفعل لدي المفحوصة 
لم تبـالغ المفحوصـة فـي رسـم شخـصیة خالتهـا ولـم تهمـل أي جـزء مـن : كید والمبالغة التأ) ٨(

إجزاء جسمها إال إنه توجد ثقوب في جسم خالتها وذلك یدل علي مـشاعر الكـرة والحقـد والغـل 
  . الذي یوجد داخلها تجاه المفحوصة 

لتوجـة نحـو وضع الشكل جهة الیمـین وذلـك لیـدل علـي ا: موضع الشكل في حیز الورقة ) ٩(
  . المستقبل بتلك الشخصیة 

ًسـوف یـتم اإلشـارة إلیهـا مقـدما إن شــاء : إسـتخدم طـرق غیـر عادیـة فـي رسـم الـشخص ) ١٠(
  . اهللا
كبیرة الحجم وذلك لیدل علي مشاعر النقص وضعف الثقة بـالنفس : الحجم ) ١: (أختها ) د(

  . وضع األسرة ما یحدث وذلك إلنها وحدها في البیت بعد تركت المفحوصة المنزل وبسبب 
ال توجد أزرار في رسم المفحوصة لألختها الصغرة وذلـك لیـدل : األزرار ) أ: (التفاصیل ) ٢(

ًمدي صفاءها وطیبیة قلبها وانها ال تحقد إلحد وال تكره أحدا  ٕ.  
رســمت الفحوصــة عنــق صــغیرة وذلــك لیــدل علــي مــشاعر مكبوتــة تــرتبط : أربطــة العنــق ) ب(

  . اء وذلك إلن صغیرة بنقص كفایة اإلعض
كبیــرة الحجـــم وذلــك یـــدل علــي مـــشاعر الــنقص أو عجـــز : الـــرأس ) أ: (تفاصــیل الجــسم ) ٣(

  .جسمي في عضوها یصاحبة تخیالت تعویضیة 
رســمت الفحوصــة العــین مغلقــة وذلــك یــدل علــي تجنــب رؤیــة مثیــرات بــصریة : العینــان ) ب(

  مؤلمة أو عن رفض العالم الخارجي 
لقــــد حــــذفت المفحوصــــة بــــد أختهــــا وذلــــك لیــــدل علــــي الــــشعور بعــــدم األمــــن : الــــذراعان ) ج(

  .   وصعوبة التعامل مع البیئة في المنزل أو المدرسة أو الناس ككل 
رســمت المفحوصــة فــم أختهــا وذلــك فــي شــكل خــط بــارزة ویــدل ذلــك علــي إنهــا مــن : الفــم ) د(

ًاألطفال اإلتكالین والمتعمادین إعتمادا زائدا علي الفم  ً .  



  )دراسة حالة(دراسة كلینكیة لمرتفعى الإللكسیثمیا فى مرحلة المراھقة 
  

  

 ٤٠٣

 سمر مجدى فهمى./    أ

لیس هناك تظلیل في أي عضو من أعضاء جسم أختها الصغیرة وذلـك لیـدل : التظللیل ) ٤(
علي عدم وجود قلق مرتبط باجزاء معین لدي األخت أن استخدام ضربات القلم العنیفـة وذلـك 

  . ًیعد تفریغا للطاقة عدوانیة 
وذلـك یـوحي عندما یقوم صاحب الرسم بقلمة أكثر مما هو مطلوب أو مألوف : الضغط ) ٥(

  . ٕبوجود ضغوط واجهادات داخلیة تنزع ألن تطرح نفسها من خالل التوتر العضلي الشدید 
لقــد محــت المفحوصــة ذراع األخــت وذلــك لیــدل علــي التــردد وعــدم التأكــد والــشك : المحــو ) ٦(

ًوانعــدام الثقــة وایــضا مــشاعر الــنقص والدونیــة وذلــك یرجــع لعــدم األكتمــال ألن األخــت كانــت  ٕ
  . المفحوصة وهناك مشاعر متبادلة لذلك تغار من

نجد إن رسمة المفحوصة تتسم بإن تقل الحركـة ویـزداد الجمـود والـسكون وذلـك : الحركة ) ٧(
  . لیدل على إنه من المكتئبین وذلك بفعل ما هو موجودة في التقریر النفسي للمفحوصة 

ا الــصغیرة وذلــك یــدل علــي لقــد أهملــت المفحوصــة وأغفلــت ذراع أختهــ: التأكیـد والمبالغــة ) ٨(
الضعف وعدم الشعور بالإلمن وصعوبة التعامل مـع البیئـة سـواء المنـزل أو الـشارع أو النـاس 

  ككل 
وضــع الــشكل جهــة الیمــین وذلــك لیــدل علــي أنــه أكثــر : موضــع الــشكل فــي حیــز الورقــة ) ٩(

  . ًتوجها نحو المستقبل 
م اإلشـارة إلیــه فــي النهایــة إن ســوف یــت: إسـتخدام طــرق غیــر عادیـة فــي رســم الـشخص ) ١٠(

  .شاء اهللا
  ) :مولدة (األخ الصغیرة ) س(
  . صغیرة الحجم وذلك لیدل علي مشاعر الدونیة ونقص الكفاءة : الحجم ) ١(
  . ال توجد إزرار في مالبس األخ الصغیرة : اإلزرار ) أ: (التفاصیل ) ٢(
وتـة التـي تـرتبط بـنقص كفایـة صغیرة الحجم وذلك لیدل علـي مـشاعر مكب: رابطة العنق ) ب(

  . األعضاء 
ٕصــغیرة الحجــم وذلــك لتعبیــرا عــن مــشاعر الخجــل وانكــار : الــرأس ) أ: (تفاصــیل الجــسم ) ٣( ً

  . لمصدر إنبعاث أفكار مزعجة ومؤلمة 
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 ٤٠٤

 ) لثلثاالجزء ا( العدد السادس 
٢٠١٦ 

رسمت المفحوصة عین أخوها الـصغیرة وهـي مغلقـة وذلـك لتعبـر لتجنـب رؤیـة : العینان ) ب(
  . لعالم الخارجي مثیرات بصریة مؤلمة أو رفض ا

لقــد أغفلــت المفحوصــة عنــد رســمها الخوهــا الــصغیرة وذلــك یــدل علــي الــشعور : الــذرعان ) ج(
  . بعدم األمن وصعوبة التعامل مع البیئة كما شمل ذلك فى المنزل أو المدرسة أو الناس ككل

ك رسمت المفحوصة فم أخوها الصغیرة وذلك علي هیئة وشكل خـط بـارزة ویـدل ذلـ: الفم ) د(
ًعلي إنها إتكالیة ومتمدا إعتمادا زائدة علي الفم  ً .  

ال یوجــد شــئ مظللــه فــي رســمة المفحوصــة لجــسم أخوهــا الــصغیرة وذلــك لیــدل : النظلیــل ) ٤(
علــي عــدم وجــود قلــق مــرتبط بــأي جــزء مــن أجــزاء جــسم أخــو المفحوصــة ، وأن ضــربات القلــم 

  . ًالعنیفة وذلك تفریغا لطاقة عدوانیة 
جد إن المفحوصـة قـد تـضغط بقلمـة بـأكثر مـا هـو مطلـوب أو مـألوف إلظهـار ن: الضغط )٥(

ٕبعض خطوط أو أجزاء الرسم بشكل واضح وذلـك یـدل علـي وجـود ضـغوط واجهـادات داخلیـة 
  . تنزع ألن تطرح نفسها من خالل التوتر العضلي الشدید 

والــرجلین لقــد حــذفت ومحــت المفحوصــة عنــد رســمها لألخوهــا الــصغیرة األیــدي : المحــو ) ٦(
  . الطفل وذلك یدل علي التردد وعدم التأكید والشك وانعدام الثقة ومشاعر نقص أو دونیة 

تبــد وفــي رســم المفحوصــة إن تقــل الحركــة وتــزداد الجمــود والــسكون وذلــك إلن : الحركــة ) ٧(
  . صاحبة الرسمة من المكتئبین وذلك تأكیدة علي ما هو موجود في التقریر النفسي للحالة 

لــم تبــالغ المفحوصــة ولــم تؤكــدة علــي عــضو مــن إعــضاء جــسم األخ : النأكیــد والمبالغــة ) ٨(
ولكـــن هنـــاك أهمـــال ســـلبى وحـــذفت اإلیـــدي والـــرجلین وذلـــك لتعـــویض عـــن مـــشاعر الـــنقص 

  . العضوي والنفسي والعدوان 
وضــع الــشكل قــرب أدنــي الورقــة أو أســفلها وذلــك یــدل : موضــع الــشكل فــي حیــز الورقــة ) ٩(

الطفـل یعـدم االمـن أو إنـه ذو توجـة واقعـى وعـدم وجـود القـدمین وذلـك لتعبـر عـن علي شعور 
  . شعور صاحب الرسم بعجزه عن التحرك في بیئة 

ســوف یــتم اإلشــارة إلیهــا فــي الــسطور : إســتخدم طــرق غیــر عادیــة فــي رســم الــشخص ) ١٠(
  .القادمة  إن شاء اهللا
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 سمر مجدى فهمى./    أ

ل علــي مـشاعر الدونیـة إلنــسحاب صــغیرة الحجـم وذلـك یـد: الحجـم ) ١: (بنـت خالتهـا ) ص(
  . واإلنطواء 

  . ال یوجد إزرار في رسم جسم أو مالبس بنت خالتها : الزرار ) أ: (التفاصیل ) ٢(
رسمت المفحوصة صغیرة وذلك لیدل علي مشاعر مكبوته التوتر بـنقص : رابطة العنق ) ب(

  . كفایة العضاء 
ك لیـــدل علـــي مـــشاعر الخجـــل وربمـــا صـــغیرة الحجـــم وذلـــ: الـــرأس ) أ: (تفاصـــیل الجـــسم ) ٣(

  . إنكار لمصدر إنبعاث أنكار مزعجة ومؤلمة 
ًرسمت المفحوصة عین بنت خالتها مغلقة تمامـا وذلـك یـدل علـي تجنـب رؤیـة : العینان ) ب(

  . مثیرات بصریة مؤیمة أو عن رفض العالم الخارجي 
لــك لیــدل علــي الــشعور ٕلقــد حــذفت المفحوصــة ذراع بنــت خالتهــا واغفلتهــا وذ: الــذراعان ) ج(

  . بعدم األمن وصعوبة التعامل مع البیئة كما تتمثل في المنزل أو المدرسة أو الناس ككل 
رســمت المفحوصــة الفــم علــي هیئــة شــكل خــط بــارز وذلــك یــدل علــي إنــه إتكالیــة : الفــم ) د(

  . ومعتمدة اعتمادا زائدة علي الفم 
تهــا وذلــك لیــدل علــي وجــود القلــق العــام لقــد ظللــت المفحوصــة جــسم بنــت خال: التظللیــل ) ٤(

  . ًالمنتشرة بهذا الجزء ، أن ضربات القلم العنیفة یعد ذلك تفریغا لطاقة عدوانیة 
قـد یـضغط صـاحب الرسـم بقلمـة أكثـر مـا هـو مطلـوب أو مـالوف وذلـك یـوحي : الضغط ) ٥(

  . لزائدة ٕبوجود ضغوط واجهادات داخلیة تنزع ألن تطرح نفسها من خالل التوتر العضلي ا
لقــد محــت المفحوصــة ذراع بنــت خالتهــا والمحــو یــدل علــي التــردد وعــدم الناكــد : المحــو ) ٦(

ٕوالـــشك وانعـــدام الثقـــة ومـــشاعر نقـــص أودونیـــة تعلـــق بهـــذه األجـــزاء التـــي یحـــاول المفحوصـــة 
  . إخفاءها 

 نجــد إن حركــة المفحوصــة تقــل الحركــة ویــزداد الجمــود والــسكون وذلــك بعــد إنــه: الحركــة ) ٧(
  . ًمن المكتئبین بناءا علي التقریر النفسي للحالة 
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 ) لثلثاالجزء ا( العدد السادس 
٢٠١٦ 

لـــم یكـــن هنـــاك جـــزء مـــن أعـــضاء جـــسم المفحوصـــة متأكـــدة علیـــة أو : التاكیـــد والمبالغـــة ) ٨(
مبالغة فیة ویكن لقـد أهملـت وحـذفت المفحوصـة ذراع بنهـت خالتهـا وذلـك لیـدل علـي مـشاعر 

  . النقص العضوي والنفسي 
وضع الشكل أسفل الورقة وذلك لیدل علي شعور الطفل : ة موضع الشكل في حیز الورق) ٩(

بعدم األمن أو أنه ذو توجه واقعي ، مجد في رسم بنت خالتها إن الفتاة منفصلة جـسمها عـن 
  . رأسها وذلك یدل علي عدم إكتمال صورة هذة الفتاة 

  : أستخدام طرق غیر عادیة في رسم الشخص ) ١٠(
نجـد : درجـة عـن الوضـع العمـودي علـي صـفحة الرسـم  ١٥الشخوص المائلة ألكثر مـن ) ١(

  . إن األشخاص مستقیمین هناك وذلك الشعور بالالتزان على الرغم من شعور بعدم  األمن 
نجــد إن أحجــام أفــراد االســرة متــساویة ماعــدى : األحجــام النــسبیة للشخــصیات المرســومة ) ٢(

  . حیاة المفحوصة األم فنجد إنها أكبر حجما وذلك یدل علي مدي أهمیتها في 
لقــد خــذفت المفحوصــة فــي رســم أســرتها نفــسها : ٕحــذف شــخص مــا واقــصاؤة مــن الرســم ) ٣(

ًوذلــك یــدل علــي الــشعور بــالألغتراب فــي هــذه األســرة ویعــد مؤشــرا علــي عــدم احترامــه وتقــدیر 
  . لذاتها 

لقـد عزلـت المفحوصـة نفـسها وذلـك عنـد رسـمها لألسـرتها وقـد : عزل بعض الشخـصیات ) ٤(
ارنا إن یدل ذلك علي قلة إحترامهـا وتقـدیر لـذاتها وشـعور المفحوصـة بـالألغتراب وذلـك مـا إش

  . توكدة المفحوصة بفعل في هذه األسرة 
نجد إن األسرة وفككة والـدلیل علـي : المواضع المكانیة للشخصیات في حیز ورقة الرسم ) ٥(

ً أخـري تمامـا وذلـك یـدل ذلك من خالل رسم المفحوصة نجد إن األب في جهة واالم في جهـة
  . ٕعلي تفكها وانها غیر متفاعلة في نشاط معین 

قــد ذكــرت المفحوصــة خالتهــا وبنــت خالتهــا وذلــك لمــا لهــم مــن : إضــافة شخــصبات زائــدة ) ٦(
اهمیة في حیاة المفحوصة في هى  تكره خالتها التي تحال إن تؤثر علي ولدتها وبنت خالتها 

   . هي تحبها إلنهاء مختلفه عن إمها
قـد یكـون هنـاك تـشابة بـین االم واخوهـا : التشابة واألخـتالف بـین الشخـصیات المرسـومة ) ٧(

وأخوتها وذلك من حیث الشكل العام وهي نظرة العین والحجـم وبنـت خالتهـا مختلفـة فـي نظـرة 
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ًالعین علي عكس تشابة بابها مع خالتها وذلـك إلنهـم یـشابهون بعـض فـي الـشكل العـام إیـضا 
  .  والثقوب وشكل الذراع المسنن وذلك إشارة لمدي كرة المفحوصة لهم نظرة العین

نجــد ان أعـضاء األســرة متفككــة والـدلیل علــي ذلــك إن اإلب : اإلنطبـاع العــام عـن الرســم ) ٨(
ًفــي جهــة بعیــدا عــن اإلم وبنتهــا وأخوهــا الــصغیرة وتكــون األســرة متــصدعة بــسبب ذلــك التفكــك 

زل بعیدة عن العائلة لیدل علي مـدي كرهـا لـه ورسـمة علـي وغیر سعیدة وقد رسمت الفتاة المن
هیئة مركبة وذلـك یـدل علـى ان ذلـك المنـزل غیـر متـزن وقابـل للـسقوط واإلنهیـار ولقـد إغفلـت 
المفحوصة في رسمها لتلك االسـرة نفـسها وذلـك یـدل علـى الـشعور بـاالغتراب وعـدم احـساسها 

ًك كانت دائما الهرب مـن ذلـك المنـزل ، لقـد باالمان فى تلك االسرة وذلك بالفعل ما حدث فلذل
إضــافت المفحوصـــة فـــي الرســـمة طبــق أكـــل وذلـــك لیـــدل علــي جوعهـــا وذلـــك ال یمكـــن لـــه أي 
أهمیة ، والبد إن نعلم إن عالقة المفحوصة بالإلم كانت قویة واألب كانت تخاف منة وتكدب 

  .ٕعلیة من كثرة قسوته علیها واختها كانت تغار منها 
  :بیة واالجنبیة المراجع العر

  : المراجع العربیة للدراسة : ًأوال 
اإلبتكاریة اإلنفعالیة لدي عینة من طالب الجامعة وعالقتهـا ) " ٢٠٠٨( أبو زید الشویقي -١

 ، المجلـد الثـامن عـشر"  من الإللكسیثمیا والعوامل الخمسة الكبري فـي الشخـصیة لبك
   ٤٢ ص ٦١العدد 

  .طیبة للنشر : القاهرة " هقة المرا) "٢٠١٠( أحمد علي حبیب -٢
 النفـسي لـدي ياإلندفاعیـة و الإللكـسیثمیا واألسـ) "٢٠١٢( السید كامل الـشربیني منـصور -٣

 ، المجلـد المجلة المصریة للدراسـات النفـسیة، " عینة من طالب كلیة التربیة بالعریش
   .٤٦ ص ٧٦ ، العدد ٢٢

فـــي ســـلوكي وتـــدریبات األســـترخاء فـــي فاعلیـــة برنـــامج معر) "٢٠١٢( أمـــال إبـــراهیم الفقـــي -٤
 ، كلیــة التربیــة جامعــة ، رســالة ماجــستیرتخفیــف الإللكــسیثمیا لــدي طالبــات الجامعــة 

  .بنها
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 ٤٠٨

 ) لثلثاالجزء ا( العدد السادس 
٢٠١٦ 

 ، كلیــة التربیــة ، جامعــة كفــر إســتمارة دراســة الحالــة) . ١٩٨٨( أمــال عبدالــسمیع باظــة -٥
  .الشیخ 

بفقــدان الــشهیة العــصبیة البنــاء النفــسي للمرضــي المــصابین ) "١٩٩٨( أمــال كمــال محمــد -٦
  . ، كلیة أداب ، جامعة عین شمسرسالة دكتوراة، ) "دراسة إكلینكیة (

أسـالیب مواجهــة ضـغوط الحیـاة وعالفتــه بـنمط الشخــصیة ) "٢٠١٥(  أمیـرة عمـر محمــود -٧
 ، كلیـة رسـالة دكتـوراة، ) "دراسـة متعمقـة (لدي بعـض فئـات األمـراض الـسیكوسوماتیة 

   .أداب ، جامعة حلوان 
دراسة فاعلیة برنـامج إرشـادي فـي تحـسین نقـص التعبیـر )" ٢٠١٢( عفاف بركات إبراهیم -٨

، رسـالة ماجـستیر ، "عن المشاعر الإللكـسیثمیا لـدي عینـة مـن ذوي اضـطرابات األكـل 
  .كلیة التربیة ، جامعة بنها 

  ) K.F.D  (اختبار رسم األسرة المتحركة) ١٩٧٠( بیرنز وكوفمان -٩
  . ، القاهرة ، عالم الكتب علم النفس الطفولة والمراهقة) ١٩٨٥(ن  حامد زهرا-١٠
لـدي عینـة )  جـودة النـوم(الإللكـسیثمیا وعالقتهـا بنوعیـة “) ٢٠١٢( سامیة محمد صابر -١١

  . ٢٧٦-٢٧٥ ، العدد الثاني من مجلد الثاني والعشرین”من طالب وطالبات الجامعة
یــة للبنــاء النفــسي القــائم وراء جریمــة قتــل دراســة إكلینك ) "١٩٩٩(  ســعاد حــسن محمــود -١٢

 ، كلیــة أداب ، ، رســالة ماجــستیر"الــزوج مــن الجنــسین باســتخدام مــنهج دراســة الحالــة 
  .جامعة عین شمس

دار الفكي :  ، اإلسكندریة سیكولوجیة الفئة اإلجتماعیة) ١٩٨٥( عبدالرحمن العسیوي -١٣
  .اإلجتماعي 

  .جامعة الزقازیق :  ، كلیة األداب  المراهقةسیكولوجیة) ٢٠٠٤( عصام نور سریة -١٤
 . علم النفس اإلرتقائي وسیكوبوجیة الطفولـة والمراهقـة). ١٩٩٧( عالء الدین كفافي -١٥

  .مؤسسة األصالة . القاهرة 
 الفروق في الإللكسیثمیا ونوعیة الحیاة في ضوء أعراض ”)٢٠١٠( فاتن طلعت قنصوة -١٦

 ، الرسـالة ، الحولیـة الـسادسة "ي عینة من المراهقـاتالشرة وفقدان الشهیة العصبي لد
  .١السادسة ص 
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 سمر مجدى فهمى./    أ

البنــاء النفــسي لــدي عینــة مــن المراهقــات غائبــات  ) ٢٠١٦( كریـستین مــي نجیــب متــري -١٧
  . ، كلیة التربیة ، جامعة عین شمس رسالة دكتوراةاألب ، 

، كلیة التربیة الموضوع للراشدین، تفهم) TAT(بطاقات اختبار ) ٢٠١٢( محمد خطاب -١٨
  .جامعة عین شمس 

الإللكــسیثمیا فــي عالقتهــا بــسلوك المــشاغبة لــدي )" ٢٠١١( محمــد شــعبان أحمــد محمــد -١٩
  . ، كلیة التربیة جامعة الفیومرسالة ماجستیر، " عینة من مراحل تعلیمة مختلفة

،  ، كلیــة التربیــة مقیــاس الإللكــسیثمیا للمــراهقین) ٢٠١٢( محمــد شــعبان محمــد أحمــد -٢٠
  .جامعة الفیوم

، " الطالق والخلع لدي عینة من المعلمات دراسة إكلینكیة)" ٢٠١٠(  مرفت عبدالحافظ -٢١
  .      ، كلیة التربیة ، جامع عین شمس رسالة ماجستیر

دراســــة مقارنـــة بـــین األســــویاء ومرضـــي الفــــصام ) . "٢٠٠٩( مـــسعد نجـــاح أبــــو الـــدیار -٢٢
المجلـــــد المـــــصري للدراســـــات ".اعلیـــــة الـــــذاتواالكتئــــاب فـــــي اعـــــراض الإللكـــــسیثمیا وف

  .٣٧٢-٣٤٥،)٦٥(،)١٩(النفسیة
  .مكتبة مصر :  ، القاهرة سیكولوجیة الطفولة والمراهقة) ١٩٠٩( مصطفي فهمي -٢٣
دراســـة " (دراســـة عـــن العـــالج النفـــسي األســـري فـــي البیئـــة) " ١٩٩٤( نهلـــة أمـــین محمـــد -٢٤

  .ب ، جامعة عین شمس ، رسالة ماجستیر ، كلیة األدا)إكلینكیة مقارنة
العالقـة مـا بـین العجـز والـنقص فـى القـدرة علـى ) " ٢٠٠٥( هـشام عبـد الـرحمن الخـولى -٢٥

دراســـــات ) " . المیكافلیــــة(المخاتلـــــة /والمخادعــــة )االللكـــــسیثمیا(التعبیــــر علـــــى الــــشعور 
  وبحوث علم النفس والصحة النفسیة ، كلیة التربیة ، جامعة عین شمس
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