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 مقدمة

منن فنروع علنم الننفس التطبنقن   مهنمفنرع  لكلنننلكن نعتبر علم الننفس اإل
الحننناة العصننرنة نظننرا  لتعقنند  ؛بعنند نننوم  النن أ أخنن ت الحاجننة تننزداد إلنننه نومننا  

علن   األعبنا للكثنر منن بنا الن أ ألقن  منر، األوزنادة حندة المنافسنة والصنراع 
رعانة النفسنة ضرورة هنا أصبحت الحاجة للعل  نفسنته. ومن و،  هن الفرد 
 أ هننن ا القنننرن ، وخاصنننة فننن  مجتمعننننا العربننن  النننناه  الننن نسنننانحتمننننة إل

ولنندفع ، العصنر لتحندنات لنقنو  علن  التصندأ  نسناننستهدف إعنادة بننا  اإل
 مام.عجلة التقدم إل  األ

نفسننننن فنن  نن الاألخصننائنلكانننت هننناو ضننرورة إلنن  تننوفنر ، ولهنن ا    
والوحنندات  والشننرلكات، والمنندارس،ع المصننانفنن  ،  جمنننع التجمعننات البشننرنة

ومرالكننز التأهنننل  ،والعنننادات،نتاجنننة والجامعننات ، إلنن  جانننب المستشننفنات اإل
. فهن ا فنرادالنفس  بتقدنم الرعانة النفسنة لهؤال  األ ألخصائ النقوم ؛والتدرنب

للكنه نقدم خدماتنه  ؛الفرع من فروع علم النفس ال نهتم فقط بالفرد المضطرب 
 .عل  حد سوا  سونا  والمرض األ فرادنع األلجم

لكانت النفس  ،  األخصائ المسئولنة الت  تقع عل  لكاهل  ونظرا  له ه   
وال  ،نة نسنانعنة اإلنفسنه للتعامنل منع الطبن األخصنائ نعند ن أ حاجة إل هناو 

نتأت  له  لو إال بعد أن نعد نفسه إعندادا  مالئمنا لننس فن  هن ا الفنرع فقنط منن 
 وللكن ف  لكافة الفروع األخر  .، فروع علم النفس 

     فإنننا ، لكلنننلكن وألن هدفنا ف  ه ا اللكتناب هنو دراسنة علنم الننفس اإل   
التعنرف علن  منهجنه العلمن  ، ومجناالت  ر  منا نسناعد فن ن نعأ قد حاولنا
،ولكتابننة التقرننننر راسنننته للسننلوو المضننطرب والسنننوأ اتننه ، ولكنفنننة داهتمام
التعنرف علنن  التندخالت النفسننة العالجنننة التن  تناسنب طبنعننة  أنضنا  و النفسن 

النن أ  وهنن ا هننو موضننوعنا فنن  هنن ا اللكتنناب .لكلنننلكنن اإل مالفننرد موضننع التقنننن
 ونسأل هللا عز وجل أن نوفقنا ونعلمنا وننفعنا بما علمنا.لكم ندنأضعه بنن ن
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 لوالباب األ

 اتهاهتمامو لكلنننلك طبنعة علم النفس اإل

 

 وتعرنفه لكلنننلك علم النفس اإلنشأة  : الفصل األول. 

 :  لكلنننلك النفس  اإل األخصائ ات اهتمام  الفصل الثان. 
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 ألولالفصل ا

 عرنفهوت لكلنننلك علم النفس اإل نشأة

عتراف العلما  الطبنعنننن والبنولنوجننن والطبقنة المثقفنة بنأن د انانتز   
ن الجسمنة ال نملكن أ ا مرلب عل  األجاد الحلول للمشلكالت العملنة ، والتغنإ

خننرنن . إن اآل مننع أوالمتعلقننة بحناتنه مننع نفسنه  نسنناننحنل جمنننع مشنلكالت اإل
لنفسنه ،  نسنانعادة تسنتلزم فهنم اإلن نعنن  فن  سنالم وسنعلن  أ ننسناقدرة اإل

بما فنها  االجتماعنةالعلوم النفسنة و إل ه ا الفهم نلجأ اللكثنرون  إل وللوصول 
 (. 62: 0250روتر ، )لكلنننلك علم النفس اإل

 إلنن صننل مننن لكلمننة نوناننننة تشنننر " مشننتقة فنن  األ إلكلنننلكنن " ولكلمننة    
 أأ دراسة الفرد لكفنرد  إل متد استخدامها   " ثم ابجوار سرنر المرن  معن 
ن أ أسناسه ، ولننس علن  أعراضن أسناسلن  لكفرد ع وعالجه المرن فحص 

ن التن  تصنفها المراجنع. ونجند الننوم أه ا المنرن  مثنال لحالنة منن الحناالت 
ثال : العنننادة مختلفننة ومنهننا منن " عنننادة " قنند الكتسننبت معننان أأ Clinicلكلمننة 

 (. 0: 0225ملنلكة ،  ف  المستشف  ) قامةإلالخارجنة مقابل ا
  , English & English ) نجلن وإ نجلن شنار إه ا الصدد أوف     

ن هن ا مقر العالج ، لكما أ أأ" نرتبط بالعنادة  إلكلنننلك "  أن لفظ إل  ( 1957
بصنننورة لكلننننة  أأمننننهج منننن منننناهج الدراسنننة للفنننرد لكلكنننل  إلننن اللفنننظ نشننننر 

ونملكننن ، مالحظننة سننلوو معنننن ونننوع   ولكشننخص فرننند، وعلنن   لننو نننتم
االستدالل عل  وجود سمات معننة ونوعنة بهدف فهم شخص معنن ومساعدته 

خننر  مننن علننم . وهننو بنن لو نختلننف عننن فننروع أ(02:  0226العنسننوأ ، )
لكعلننم النننفس التجرنبنن  النن أ ننندرس العملنننات النفسنننة منفصننلة عننن  ؛النننفس

عنن  أوالعامنة التن  تحلكمهنا. القنواننن  إلن بغنر  الوصنول  ،بعضها النبع 
ل بدراسننة طبنعننة الفننروق بنننن وعلننم النننفس الفننارق  النن أ نهننتم فنن  المقننام األ

 (. 60:  0251، الزنادأ ) لجماعات ف  ه ه العملنات النفسنةوا فراداأل
ل مننن اسننتخدم المصننطلك المرلكننب "علننم أو Witmerوقنند لكننان ونتمننر 

العلمن  عنند تحدنند حالنة الفنرد  لوباألسنتباع ا أهمنة " مؤلكدا  لكلنننلك النفس اإل
 نن نقومون بدورلكلنننلكنإلن علما  النفس اأ إل  النفسنة والعقلنة ومشنرا  

 م وتحقنق إملكاناتهمف  تنمنة قدراته األشخاص( لمساعدة المعلم )
 (. 0:  0226، عسلكر ؛سالمة ) 
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علننم النننفس  إلنن  ( APA)نلكنننة مروهنننا تشنننر رابطننة علننم النننفس األ
تحدننند  إلنن نهنندف ، علننم النننفس  فنن  حنند الفننروع التطبنقنننةبأنننه" أ لكلنننلكنن اإل

القناس والتحلنل والمالحظة   أسالنبباستخدام ،ملكاناتهخصائص سلوو الفرد وإ
السلنم له ا الفرد ، و لو  لكما نقدم االقتراحات والتوصنات الت  تتعلق بالتوافق

بنن  وبنانننات لنننه مننن نتننائج مننع نتننائج الفحننص الطن ننندمج مننا توصننل إأ بهنندف
  (. 4:  0226، عسلكر  ؛التارنخنة له ا الفرد )سالمةالخلفنة 

هو  لو الفرع من علم الننفس الن أ  لكلنننلك ن علم النفس اإلمعن   لو أ
ة لكلنننلكننلطرنقنة اإلتطبننق ا "هنو أومشلكالت توافنق الشخصننة وتعندنلها.نهتم ب

سننس األ ننلكنن لكلن  اإلالنفسنن األخصننائ نسننتخدم  أأ.وعالجننا   تشخنصننا وتنبننؤا  
عضنا  الفرننق ن منع يننره منن أواوال أ نتعن، ةالسنلكولوجنوالفننات والطرق 

منننات شخصنننة الفننرد لكننل فنن  حنندود تخصصننه ، بقصنند فهننم دننا لكلنننلكنن اإل
ومنند  اسننتجابته والتنبننؤ عننن احتمنناالت تطننور حالتننه وتشننخنص مشننلكالته، 

نفسن   افنققصن  توأ إلن العالج ثم العمل عل  الوصول بنالفرد  أنواعلمختلف 
وللكننن  نزنننند هننن ا التعرننننف (.  462: 0222 )طنننه وزمنننالؤه اجتمننناع  مملكن

، منن خنالل التنه النظرننة والعملننةسنوف نلقن  الضنو  علن  دال فإننا وضوحا  
 . وتطوره لكلنننلك اإل تارنخ علم النفس استعرا 

 وتطوره: لكلنننلك علم النفس اإلتارنخ 

علنم الننفس  تشلكنل وتطنور ف  مهما   دوارا  من المؤثرات أ لعبت اللكثنر  
ستعرا  وفنما نل  ابله بقلنل . ة القرن الحال  وما قنامن  حوال  بد لكلنننلك اإل
 -هم ه ه المؤثرات :أل
 حرلكة القناس السنلكولوج  ) السنلكومترأ (. -أ

ف    للقناس ف  اختنار الموظفننل  وات التارنخنة األنانملكن تتبع البد    
   يرننق القندام ام اإلأنن إلن و،الف السنننن مة منن   طورنة الصنننة القدنمبرااإل
حرلكنة القنناس ونظم االمتحانات الرسمنة ف  جامعات القنرون الوسنط .  إل و

ولكاننت  لكلنننلكن ة لعلنم الننفس اإلالحدنثة واحدة من المنابع الرئنسالسنلكولوج  
 االهتمنامبندأ منن الحرلكنة العلمننة فن  القنرن التاسنع عشنر حننن  بدورها جنز ا  

منن  بدال  ، لمرض  العقول وللمتخلفنن عقلنا  نةنسانة اإلنارورة توفنر الرعبض
ة نننات مؤسسننات لرعوالعننزل والتعنن نب. ونتنجننة لنن لو نشننأ لإلهمننالتعرضننهم 
 لحاقهم بها م لتحدند من نجب إعداد نظإ إل ت معها الحاجة ونشأ فرادهؤال  األ
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ز بنن ال هانننن والمتخلفننن والتمننز بنن فئاتهم المختلفة ، ومن  لو مثال التمنن
 عقلنا .

القننناس السنننلكولوج  مننن نقننائص ، فننإن  إلنن ل مننا ننسننب النننوم وريننم لكنن  
   ندنن له بلكثنر من مرلكزه العلم  ونشاطه المهن  لكلنننلك النفس  اإل األخصائ 

البحنث ، مواصنلة  إلن وهو ف  لكل مرة نصر فنها عل  الموضوعنة والحاجة 
ونندنن القنناس السننلكولوج   .وقواعنده  السنلكولوج  القناسإنما نتأثر بأصول 

 .F  فرانسنننس جننالتون إلنن  لكلنننلكنن علننم النننفس اإل أدواتمننن  داة بوصننفه أ

Galton  لوا تطبننق واائنل منن حنأولندارونن ومنن  تلمنن ا   نلكنا الن أ نجلترابنإ
جنالتون بدراسنة  اهتمنامد  وقند أالبشنرننن.  فنرادسس التطنور فن  دراسنة األأ

قنارب منن األ فنرادللقناس الموضوع  لخصائص األ أدوات بتلكارا  إلالوراثة 
ائننل مننن اسننتخدم طرنقننة أولكبنننرة. لكمننا لكننان جننالتون مننن  إعنندادوينننرهم فنن  
و لننو فنن  بحوثننه المشننهورة فنن " لوجنة يننرا  الدراسننة السنننلكواالسننتبنان أل

حصنائنة لتحلننل ائل من سخر الطرق اإلأومن  أنضا  ، ولكان التخنل البصرأ "
 (.64:  0225،  ملنلكة) نات المتصلة بالفروق الفردنةناالب

ل حرلكنة أوجالتون بدراسنة الفنروق الفردننة نمثنل  اهتمامن والخالصة أ
مننن قصننر  بدراسننة تفننرد السننلوو ، بنندال   االهتمننامسنننلكولوجنة نظامنننة نحننو 

فن  علنم الننفس  االهتمامعل  السلوو المعمم وال أ لكان نشلكل محور  االهتمام
وقد مهند خطا ، الفروق الفردنة بوصفها أ إل وحنن ننظر ،  او التجرنب  حنن
 إلن نسنده اتجناه سننلكومترأ قنوأ ، و إلكلنننلك قنام علم نفس  إل  لو الطرنق 

 ن نصبك الفرد وحدة مناسبة للدراسة السنلكولوجنة.أ
بدراسننة  االهتمننام إلنن بدراسننة الفننروق الفردنننة  االهتمننامد  هنن ا وقنند أ

  اعتدال  ، ومن ثم دراسة الشومتوسط ف  التوزنع االلمنحرف عن الالسلوو ا
ل أو -وهو منن تالمنن  فوننت – G.Cattellلكاتل  جنمسوقد لكان  والمرض .

. وقند تنأثر  0521من استخدم مصطلك " االختبار العقل  " فن  مقنال لنه عنام 

فن   ثر اتجناهنن مهمنننعمالنه تنأننا نلمس فن  أ، ول لو فاببحوث جالتون أنضا  
مننع  –لهنن ا فقنند لكننان  : التجرنننب وقننناس الفننروق الفردنننة  همننا  سعلننم النننف

الجدند ف  علم النفس  ائل ف  دعم االتجاهومن الرواد األ –ثورندنو وودورث 
ن معظننم صننائ  فنن  دراسننة الفننروق الفردنننة ، إال أحة بالتحلنننل اإلننناوهننو العن

 -البحوث فن   لنو الوقنت لكاننت تترلكنز حنول زمنن الرجنع والوظنائف الحسننة
 الحرلكنة البسنطة .
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الوظنائف منن  تعقنندا   ألكثنرلوا بقناس وظائف ائل ال نن اشتغوومن األ   
 لكلنننلكنن بننالفحص اإل ا  أساسننالحرلكنننة البسنننطة لكننربلنن والنن أ اهننتم  -الحسنننة

ر التعنب للمرض  السنلكاترننن واستخدم العملنات الحسابنة البسنطة لقناس تنأثن
 (. 64:  0225،  ملنلكة) وال الكرة وتشتت االنتباه

عمال القرن العشرنن. وقند ال لكا  لكما نعرفه النوم عمل من أ واختبار   
 0524فن  مقالهمنا عنام  اشنارل منن أأو  Binet & Henryلكان بنننه وهنرأ

تعقندا  لكثراد اختبارات للعملنات العقلنة األعدإ إل ف  قناس ال لكا   الحاجة إل 
الت منن سنبقوه لقنناس وابننننه بمحنالحرلكنة. وقد تنأثر  –من العملنات الحسنة 
ومنهم اسلكنرول ال أ الحنظ  ،ال هانوالتمننز بننه وبنن  ،درجة التخلف العقل 

 التخلف العقل  . ن القدرة عل  التعبنر اللفظ  تنخف  بازدناد درجةأ
جننننة لكنننان منننن عننننن وزننننر المعنننارف الفرنسننن  ل 0210وفننن  عنننام   

ل أو Simon  ، ونشر مع سنمونالتأخر الدراس أسبابعضائها بنننه لتقص  أ
عدد من  إل ا المقناس  . وقد ترجم ه 0214عام  بنننه-ستانفرد  مقناس لل لكا 
ف  جامعة  0202هم ه ه الترجمات تلو الت  قام بها ترمان عام أ اللغات وللكن

استخدم فنها مفهنوم " نلكنة ، والت  مرات المتحدة األنستانفرد بلكالنفورننا بالوال
ثر ف  تشلكنل صورة األ ألكبرن نلكون له قدر له ا المقناس أ. وقد  "نسبة ال لكا 

 ل .وف  مراحله األ لكلنننلك علم النفس اإل
  ة ف  تارنخ القناس السننلكولوج   لنو الن أ حندثومن التطورات المهم

االختبارات التن  تهنتم بقنناس  أأف  مجال قناس الجوانب الوجداننة للسلوو ، 
ل مثننل المنننو األشننخاصوالعالقننات بنننن ، نننة خصننائص مثننل الحنناالت االنفعال

مصننطلك القننناس السنننلكولوج  تنندرج  صننبحت فنن  إطننارواالتجاهننات، والتنن  أ
لنن  فنن  اسننتخدام وات األناتحننت عنننوان " اختبننارات الشخصنننة ". وتتمثننل البنند

عمننال جننالتون ولكاتننل فنن  االسننتبنانات الختبننارات التننداع  الحننر ، وأ لكننربلنن
نس نال الننن أ اهتننندت بنننه مقنننوو ج األمنننن النإال أ نس التقننندنر.ناالمقنننننة ومقننن

الشخصننننة منننن ننننوع الورقنننة والقلنننم لكنننان هنننو صنننحنفة البناننننات الشخصننننة 
Personal Data Sheet ل  وعدها وودورث خالل الحرب العالمنة األالت  أ
دا  الخدمننة ممننن ال نصننلحون ألضننطربنن انفعالنننا، بقصنند الفننرز السننرنع للم

ل وابعضنها نتننن ؛منن هن ه االختبنارات  لنو العدنندعندت بعند العسنلكرنة . وقند أ
سنمات  أوخنر مجناالت التوافنق   اآلل النبعواونتنن ،مختلف الفئنات المرضننة

 خر المنول والقنم واالتجاهات .ل البع  اآلواالسنطرة ، لكما نتنمحددة لك
منهننا نس الشخصنننة مننا نتصننل نافنن  مجننال مقنن ومننن التطننورات المهمننة

 تبار بقع الحبر نلكا اخأمر إل دخل لنف  أ ، فقد اإلسقاطنة األسالنبب
 ختبار تفهم الموضوع.ا Murrayأاعد مور)رورشاو ( لكما أ
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 األسنننالنبفننن  دعنننم اسنننتخدام هننن ه  ثنننرهتجننناه الننندننام  أوقننند لكنننان لال 
 . اإلسقاطنة

 االتجاه التجرنب  ف  علم النفس . -ب
ثننر منن ننر اللكننه نثاالتجناه السننلكومترأ ، إال أبثنق الصلة تجاه وا وهو

ارنة بنن ما ، فنحتدم الصراع حول المق لكلنننلك النقا  ف  دوائر علم النفس اإل
المنهج التجرنب  " . وقد نشأ المنهج  " ، و" لكلنننلك " المنهج اإل  أحنانانسم  

،  لكلنننلكن وبخاصنة الطنب اإلل منا نشنأ فن  ظنل التقالنند الطبننة، أو لكلنننلك اإل
وال اهر هنو الن أ نتمننز بقنوة المالحظنة، المن لكلنننلك ن اإلوف  ه ا اإلطار، فإ

 أوعلنن  الحنندس  أحنانننانخشنن  االعتمنناد علنن  الحلكننم والتنبننؤ النن اتننن ، بننل و
ا سنجل مالحظاتنه إ  اتن  ، وهنو  أولهام. ومنهجنه ننوع  ولكلن  وشخصن  اإل

وبقصند زننادة فاعلنتنه فن  نوأ نقوم به بوصفه مالحظنا مشنارلكا  ف لو نشاط ثا
 نق تنظنم انطباعاته وخبراته.مساعدة مرنضه عن طر

وعل  نند العنالم  ،نشأ ف  المعملن التقلند التجرنب  ومن ناحنة أخر  فا
وبالقناس الدقنق لتفاصننل مما نهتم بالفعل،  ألكثرم بالمعرفة لكادنم  ال أ نهتاأل

:  0225،  ملنلكنةالتأمل ف  ثرا  الحناة الواقعننة )  من ألكثروجزئنات السلوو 
26 .) 

وفعناال بننن    مثمنرا  لقنا   فقند من  لنو شنهد القنرن العشنرنن وعل  الريم
ه نن التنارنن من البحنث فن  الننفس ، ونتبند  لننا هن ا فن  الدراسنات الحدنثنة 

للتحقننق مننن مفنناهنم علننم النننفس  ؛التنن  قننام بهننا علمننا  علننم النننفس التجرنبنن 
لنم تحقنقنا تجرنبننا. مثنال  لنو  منن المفناهنم التن  وضنعها علمنا  ع لكلنننلك اإل

قد فسروا ف ؛صحباط والنلكو  النفس  مفهوم اإللتفسنر المر لكلنننلك النفس اإل
وهننو فنن  طرنننق ن الشننخص المننرن  تعننر  أ أسنناسالمننر  النفسنن  علنن  
ريباتننه عننن عاقننة تننم إ أأحباطننا مننن البنئننة الخارجنننة نمننوه النفسنن  الجنسنن  إ

ه .لكمنا قنام مراحل سابقة من نمنو إل االرتداد  إل ال أ نؤدأ  مرشباع ، األاإل
سننونا  فنن  رضنن  واأللكنن لو بالمقارنننة بنننن الم لكلنننلكنن علمننا  علننم النننفس اإل

 منر  ، األدرالكنمختلفنة مثنل زمنن الرجنع والجمنود اإلالعملنات السنلكولوجنة ال
 (. 21:  0251الزنادأ ، لكان له قنمة تشخنصنة لكبر  ) ال أ 
 االتجاه الدننام  ف  علم النفس . -جـ

ات ناخنر من القنرن التاسنع عشنر وبندالنصف األ ف  دنانتز االهتمامبدأ 
بوصننفه لكائنننا دننامنننا فنن  دأب متصننل ، لكمننا بنندأ  نسننانالقننرن العشننرنن ، باإل

  طلكن استخدام مصوريم أ فسنة ف  السنلكوباثولوجنة.بدور العوامل الن الوع 
ننه منن من مدرسة فن  علنم الننفس ، إال إ ألكثرن نعن  االتجاه الدننام   نملكن أ

فنن  تطننونر علننم النننفس  لكبننرأن التحلنننل النفسنن  لكننان لننه األثننر األ سننلم بننهمال
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خنر  فنإن نتنجنة ازدنناد الطلنب علن  منن ناحننة. ومنن ناحننة أ هن ا لكلنننلك اإل
ن المفهننوم ، نتحننرر تنندرنجنا منن لكلنننلكنن النفسنن  اإل األخصننائ خدماتننه ، بنندأ 
 إ ، جنة  أ نطبنق االختبنارات السننلكولونه الشنخص النوهو أ السائد عن دوره

خنرنن ، لكلكنل فن  تفاعالتنه منع بنئتنه ومنع اآلوجد نفسه نواجه مشلكالت الفرد 
  : نسنانبفهنم السنلوو اإل االهتمنام إلن  لكلنننلكن النفسن  اإل األخصنائ مما دفع 

هنا السوأ والالسوأ . ونتمثل هن ا االتجناه الندننام  فن  عندد منن المندارس من
 (.  22:  0225،  ملنلكة التحلنل النفس  والجشطالت)

 حرلكة الصحة العقلنة والمستشفنات العقلنة . -د

  المنر تطورت النظرة إل  المر  العقل  عبنر العصنور لننظنر إلن 
روح شرنرة ولكان العالج عنن طرننق فنتك ثقنب  أونه مس من الشنطان أ عل 

 – 021)  قنراط دخنل أبنومك للشنطان بالهروب. ثنم أف  جمجمة المرن  لتس
هننو مرلكننز النشنناط العقلنن  وأن مرضننه هننو سننبب  ن المننخ.م( فلكننرة أق 251

المر  العقل . واقترح عدد منن صننوف العنالج ومنهنا الموسننق .وللكن قندر 
خنر  فن  االنتشنار منرة أ إلن ن تنتهن  ونعنود السنحر والخرافنة أ فلكارله ه األ

 أصننبعولج فنه الملنو جنورج الثالنث حننن الحد ال أ  إل القرون الوسط  ، 
انجلتنرا فن   أطبنا دأ لكبنار أننعلن   نفسها القاسنة لنباألساباضطراب عقل  ب
 صالح  .ة باإلاالمناد إل جرا  تحقنقات برلماننة وإ إل د   لو الوقت، مما أ
بنو الطنب أ F.Pinel  (0504- 0562)بننننل  بنعتبر فنلننوف  فرنسا 
 عنالج ولنسنوا إلن ن المجناننن مرضن  فن  حاجنة نعتقند أ النفس . ولكان بنننل

     قنام برفنع القننود الحدندننة عننهم وهننأ لهنمعقاب. لن ا  إل حاجة  وف  مجرمنن
      تعنة منع تنظننم نزهنات ورحنالت خلوننةقامة صحنة ممإ"بنست" ف  مستشف  

 (.66:  0251الزنادأ ، ) 
دخنال ، لكان قد حدث تقدم ينر قلنل فن  إ ائل القرن التاسع عشرأووف  
العقلننة ، لكمنا  ا منرتشنفنات األنة فن  معاملنة المرضن  بمسنسناناإل األسالنب

العنننالج فقننند الكتشنننف مسنننمر منننا سنننم  حننننن او "  أسنننالنبحننندث تطنننور فننن  
ن أ إلن نه وحده وقلنلنون يننره نمللكونهنا دع  أغناطنسنة الحنواننة "، وقد االم
 ملنلكنةا " التنونم المغناطنسن  " ) سماهالصبغة العلمنة وأ Braidلكسبها برند أ
التطننورات السننابقة قنند مهنندت الطرنننق لقنننام ن والخالصننة أ(. 24:  0225، 

وبخاصنة خنالل ، بدوره ف  المستشفنات العقلننة  لكلنننلك النفس  اإل األخصائ 
ات اهتمامنننفمنننن  الثالثنننننات حننندث تحنننول عنننام فننن  العالمننننة الثانننننة. الحنننرب 

  جه نشاطهم لكالتال  :أونن ولكلنننلكناإلالسنلكولوجننن 
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مشننلكالت توافننق  إلنن  ومعوقنناتهم األطفننالبمشننلكالت  الننرئنس االهتمنناممنن  -0
 اللكبار.

تحنندث  التنن  واآلثننارد بقننناس النن لكا  ونننواح  العجننز الشنندن االهتمننامومننن  -6
 بقناس الشخصنة والتوافق. االهتمام إل ف  القنام بالوظائف العقلنة    عنها

عاقة العقلنة وتولكند وظنفة السنلكولوج  لكمطبق بتصننف اإل االهتمامومن  -3
  وعننالج الحنناالت بننالعالج النفسنن االهتمننام إلنن ا لالختبننارات ومفسننر لهنن

 (.  53:  0984روتر ،  )   بالفعل
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 الفصل الثان 

 اإللكلنننلك   النفس األخصائ اهتمامات 

 0522عنام مفهوم " علم النفس اإللكلنننلك  "  Witmerاستخدم ونتمر" 
المتخلفنننن  األطفنناللإلشنارة إلنن  إجننرا ات التقنننم والتشننخنص المسننتخدمة منع 

Retarded. بالتشخنص ف  مندان علنم الننفس اإللكلنننلكن  االهتماموله ا نعتبر  

ف  الفترات المبلكرة من نشأة ه ا العلم  من بقانا التعرننف المبلكنر لنـ" ونتمنر". 
فقنند بنندأ علننم النننفس اإللكلنننلكنن  مننن الناحنننة العلمنننة بإنشننا  مؤسسننة فاننالننند 

Vineland Institute ثنم بإنشنا  عننادة  0212ة لدراسة التخلف العقل  سن ،
بعنند  لننو  Chicago Child Guidance Clinic رشنناد الطفننلشنننلكايو إل

 . 0212سنة    بثالث سنوات أأ
   وعل  الريم من أن اهتمامات المؤسسنن تنوعت بعد  لو لتشمل دراسة

      الرئنس  ظل لكما االهتمامن فإضطرابات النفسنة والعقلنة ، عدد متنوع من اال
   االهتمنامعل  عملنات التشخنص والتقدنر للوظائف العقلننة ، وهنو  را  هو قاص

بتعرنف علم النفس اإللكلنننلك  طوال النصف األول منن هن ا  ال أ بق  مرتبطا  
 (. 02:  6115عسلكر ،  ؛ إبراهنم) القرن 

فهنناو خالفنات واضنحة بننن علمنا  ه ا من ناحنة ، ومن ناحننة أخنر  
  مننع بعضننهم الننبع  مننن جهننة ، وبنننن علمننا  النننفس فنن  المجننال اإللكلنننلكنن

الفروع األخر  الوثنقة الصلة بنه لكالطنب النفسن  منن ناحننة أخنر  للوصنول 
 إل  تعرنف مقبول له ا الفرع. وقبل استعراضنا له ه التعرنفات سوف نعر 

طبنعة األدوار التن  نقنوم بهنا لكنل منن نحصنل علن  لنسنانس ف  نظرة سرنعة 
منتهنن بالمجال اإللكلنننلك  للتفرقنة بنننه وبننن أأ علم النفس،  اآلداب تخصص

 .قد تختلط معه خر مسمنات أ
 النفس  : األخصائ ما ال أ نقوم به 

 Psychologistربمننا نعتقنند الننبع  عننند سننماع لكلمننة أخصننائ  نفسنن  
علنن   ا  هتمننام إلنن  شنخص أخننر ، قنند نلكننون ممننددوجنود معننالج نفسنن  نسننتمع با

نشننطة المهننننة لألخصننائننن النفسننننن األن أرنلكننة نحلكنن  عننن مشننالكله . ينننر أ
 ه  : ،لنست لك لو، وإنما تقع ف  ثالث تصننفات رئنسنة
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التدرنس والقنام باألبحاث ف  الجامعة واللكلنات وهؤال  هم "علما  النفس  -0

ومن المملكنن أن  Academic Research Psychologistاأللكادنمننن" 
رشنناد، أو علننم اإل أو،   جوانننب معننننة مثننل القننناس النفسنن نتخصصننوا فنن

 النفس االجتماع  .

ممنارس ”تقدنم خدمات الصحنة النفسنة والعقلننة وعنادة منا نشنار الننهم بنـ  -6
 أنضننننا  ونطلننننق علنننننهم  Psychological Practiceعلننننم النننننفس" 

النن أ قنند  Clinical Psychologistالنفسنن  اإللكلنننلكنن "  األخصننائ "
، دات الصنحة النفسننة وعننا الخاصنة لكالعننادات نعمل ف  بع  األمنالكن 

 والمستشفنات.

عمننال نتائجننه فنن  مجنناالت ينننر ألكادنمنننة مثننل األ القنننام ببحننث وتطبنننق -3
نن األخصنننائنالرناضننننة والحلكومنننة والقنننانون والجنننن  ، وهنننؤال  هنننم "

 Wade & Tavris)المحالكم والمصانع واألمالكن األخنر   ف  النفسننن"

, 1996 : 23). 

نن منن نعمنل فن  ألكثنر منن مجنال ننفسننن الاألخصنائنوهناو العدند منن 
) لكما    متنقلنن بنن التدرنس والبحث والممارسة. وبع  ممارسنن علم النفس

رشنننناد نفسننننن لإل نأخصنننائننعنننرفتهم رابطنننة علنننم الننننفس األمرنلكننننة( هنننم 
Counseling Psychologist  نساعدون الناس بصفة عامة ف  التعامنل منع

 األسنرنة والزواجننة وانخفنا  الدافعننة المشلكالت النومنة لكنالقلق والمشنلكالت 
 School Psychologistنن النفسننننن المدرسننننن األخصننائنللعمننل. وهننناو 

لتحسننننن النمنننو أو أدا   ؛ الننن نن نعملنننون منننع الوالننندنن والمدرسننننن والطنننالب
الن نن  ناإللكلنننلكننننن النفسنننن األخصنائنأما الغالبنة العظم  هنم منن  الطالب.

قلننة ج ودراسة الصنعوبات والمشنلكالت االنفعالننة والعنقومون بتشخنص وعال
ال نن نعانون  األشخاصن نلكون معالج نفس  مع حنث ندرب اإللكلنننلك  عل  أ

مننن نعننان  مننن مشننلكالت معتدلننة ، أو النن نن  أنضننا  ، والشنندند  مننن االضننطراب
 نريبون ف  التعامل مع مشلكالتهم بشلكل أفضل.

، والمعنالج  النفسن  اإللكلنننلكن   األخصنائوعادة ما نتم الخلط بنن مهام 
والمحلل النفس  ، والطبنب النفس . وفنما نل  الفرق بننهم فن  طبنعنة  النفس  

 مهام لكل منهما.
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 النفس  اإللكلنننلك  وما ه  أدواره ومناشطه :  األخصائ من هو       
النفسنن  اإللكلنننلكنن  هننو النن أ نسننتخدم األسننس والتلكننلكننات  األخصننائ 
، والن أ نتعناون لكلمنا اقتضن  األمنر  لنو   ةالسننلكولوجن ات والطرق واإلجنرا

 األخصننائ نن فنن  الفرنننق اإللكلنننلكنن  مثننل الطبنننب واألخصننائنينننره مننن  مننع
وفن  إطنار منن التفاعنل ، ملكانناتنهلكل ف  حدود إعداده وإ االجتماع  وينرهما

والتنبنؤ ، اإلنجاب  ، بقصد فهم دننامنات شخصنة العمنل وتشنخنص مشنلكالته 
ثم العمل  ، حتماالت تطور حالته ومد  استجابته لمختلف صنوف العالجعن ا

ملنلكننة ،  اتنن  مملكننن)  -إلنن  أقصنن  توافننق اجتمنناع  علنن  الوصننول بالعمنننل 
بنندوره فنن  هنن ا المجننال نجننب أن نلكتمننل  األخصننائ (.وللكنن  نقننوم 4:  0225

ن : التشنخنص والعنالج والبحنث بحننث إ ه نة أساس ةتدرنبه ف  مجاالت ثالث
النفسن   األخصنائ إل  االنتقاص منن فعالننة أدا   نقص ف  مندان منها نؤدأال

 اإللكلنننلك  لوظنفته.
  النفسن  اإللكلنننلكن  منن بلند لبلند األخصنائ ه ا وتختلنف مجناالت عمنل 

 خنر نها قد تختلنف منن مدرسنة فلكرننة ألإ خر ف  نفس البلد ، بلومن حنن آل
د مجنناالت عمننل اإللكلنننلكنن  . وللكننن بشننلكل عننام لننم تعنننفسننها الملكننان والزمننان

متندت لتشنمل مند  العقلنة والمصحات النفسنة ، بل ا تقتصر عل  المستشفنات
ضننك تسننتوعب ال حصننر لننه مننن المنننادنن . وللتوصننل إلنن  فلكننرة أو متنوعننا  
العرنضننة ومننا نننرتبط بهننا مننن أدوار ومناشننط ، نملكننن أن  اإللكلنننلكنن وظننائف 

 وه  :لمام بطبنعة عمله ،نحدد ثالث وجهات عامة نملكن عل  أساسها اإل
 مجال العمل أو مواقع النشاط المهن  اإللكلنننلك . -0

 النشاط الفعل  ال أ نقوم به . -6

 الجمهور ال أ نقدم له خدماته . -3

 مجاالت العمل . -0

   النفسن  اإللكلنننلكن  تقتصنر علن  العمنل األخصائ لم تعد مجاالت عمل 
 أنضنننا  تننندت لتشنننمل فننن  المستشنننفنات العقلننننة والمصنننحات النفسننننة، وإنمنننا ام

 األخصننائ والعسننلكرنة. فضننال عننن هنن ا فقنند أصننبك دور   العنننادات المدرسنننة
إلرشننناد فننن  المننندارس فننن  مرالكنننز التوجننننه وا النفسننن  اإللكلنننلكننن  مطلوبنننا  

صننالحنات ، للسننجون واإل متنند نشنناط علننم النننفس اإللكلنننلكنن والجامعننات ، وا
دمان عل  اللكحنول  ،والجانحنن  ومؤسسات عالج اإلومؤسسات التخلف العقل
صننبحت تسننتعنن ت . حتنن  مجنناالت الصننناعة واإلنتنناج أوالخمننور والمخنندرا

رشنناد النفسنن  ن التوجنننه واإلللقنننام بشننئو أإللكلنننلكننن نن النفسننننن األخصننائنب
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علنن  العمننل  والمننوظفنن مننن أجننل صننحة نفسنننة أفضننل وطاقننة ألكبننرللعمننل، 
 ( . 62:  6115عسلكر ،  ؛ إبراهنمنتاج )واإل
 الفعل  ال أ نقوم به .النشاط  -6

نالحظ أنننه فنن، وأنشننطته النفسنن  اإللكلنننلكنن  األخصننائ عمننال أمننا عننن أ
باإلضننافة إلنن  األنشننطة المعروفننة لكاالستشننارة وتقنندنم النصننك للقنننام بننإجرا  
عملننننات التشنننخنص والعنننالج أو بهننندف إنشنننا  البنننرامج اإللكلنننلكننننة تعنننددت 

ات أنشنننطة ن  السنننبعننات وحتننننوتنوعنننت بقننندر لكبننننر فننن  الفتنننرة منننن السنننتنن
النفسنن  اإللكلنننلكنن   فشننملت مجنناالت لننم تلكننن مطروقننة ومنهننا :  األخصننائ 

السناسة العامة للصحة العقلنة ، علنم نفنس المجتمنع ، البحنوث التجرنبننة التن  
 االهتمنننامتتنننناول حالنننة واحننندة ، التقنننننم السنننلولك   التقنننننم الننوروسننننلكلوج   

لنننة  والتصننمنمات التجرنبنننة التنن  تسننتعنن بالعالجننات الدوائنننة ، الوقانننة األو
 (. 5:  0225بإحصا  التبانن المتعدد)ملنلكة ، 

 الجمهور ال أ نقدم له خدماته. -3

نعرف البع  علم النفس اإللكلنننلك  عل  أنه ف  أساسه اتجناه إلكلنننلكن  
ول تقنندنم ابمعننن  إنننه نهننتم بفهننم المشننلكالت التنن  تعتننر  بعنن  األفننراد ونحنن

ن. وهلكن ا نجند الجمهنور الن أ نعاملنه اإللكلنننلكن  هنو أساسنا الحلول لها ما أملك
الجمهننور المضننطرب واتجاهننه نحننو هنن ا الجمهننور هننو تقنندنم العننون واإلعانننة 

 ( . 20:  6115، عسلكر ؛إبراهنم  عل  حناة أفضل وألكثر فعالنة )
وتتنوع االضطرابات الت  تواجه الشخصنة ، وتمتد لتشمل تلو الحاالت 

اعر اللكدر والضنق إلن  الحناالت العقلننة األلكثنر خطنورة. الت  تتراوح من مش
وفننق خمننس فئننات والطرنننق الشننائع فنن  تقسنننم االضننطرابات هننو النظننر إلنهننا 

 لكبر  ه  :
 األعصبة. -0

 ال هان الوظنف . -6

 ال هان العضوأ. -3

 اضطرابات الشخصنة. -4

 التخلف العقل . -5

ن منن ن ألكثننر اتسنناعا  أصننبك اآل إال أن جمهننور عننالم النننفس اإللكلنننلكنن 
االقتصار عل  الفئات السابقة ، وامتد لنشنمل األفنراد أو المجموعنات  فأصنبك 

ا ن األزواج والعننائالت التنن  تطلننب عونننا إلكلنننلكننناآل مننن جمهننور اإللكلنننلكنن 
هنا السننئة فن  التفاعنل ، لكن لو طنالب المندارس والجامعنات ولكنل أنماطلتغننر 
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سنع  مضنطربة ، تالمرض  ال نن نعتبرهم الطبنب البشرأ الممنارس حناالت 
أو ،ومشنلكالت اجتماعننة ، أو عقلننة  أنمناطللحصول عل  العون للتخلص منن 

 طرق األلكثر إنجابنة وفاعلنة تساعد عل  حناة أفضللتطلب اإلرشاد ل
 (. 22:  6115، عسلكر  ؛إبراهنم ) 

وألن الجمهور ال أ نحتاج للخدمات النفسنة اإللكلنننلكنة أصبك نشمل لكل 
   ت الت  تتطلب العون ، له ا فهناو مجموعة من الخصائصاألفراد أو الجماعا

 وه ه الخصائص ه  :النفس  اإللكلنننلك   األخصائ الت  نجب توافرها ف  
تخننا  فنن  مهنتننه لكفننا  شخصنننة وقنندرة علنن  ا نحتنناج اإللكلنننلكنن  للنجنناح -أ

اإللكلنننلك   األخصائ قرارات مالئمة ف  ألكثر المواقف يموضا، فقد نجد 
وعناجز عنن المسناهمة فن  المنندان إ ا لنم ة، يننر متوقعنف  مواقنف  نفسه

نلكن عل  درجة لكبنرة من الثقة بالنفس واللكفا ة والمبنادرة. هن ا باإلضنافة 
 إل  أنه نجد تقرنبا مشلكالت نومنة تحتاج منه لنصائك عملنة بسنطة.

 ؛القندرة علنن  تلكننونن عالقننات إنسنناننة ، وللكننن مهننننة بمرضنناه وجمهننوره  -ب
ننلك  إل  أن ننم  عالقة إنسناننة دافئنة وللكنهنا نجنب أن حنث نحتاج اإللكلن

واقعننة ومهنننة . ولهن ا نؤلكند لكثننر منن المعنالجنن  نفسنه فن  الوقنت تلكون
 المعنالج إحسناسبالمرن  والن أ نعنن   Empathy عل  أهمنة التعاطف
 لكمنننا نعنشنننها ، وهنننو نختلنننف عنننن العطنننف أو الشنننفقة  بمشنننلكلة المنننرن 

Sympathy. ظهننار التعنناطف والمشننارلكة : اإلصننغا  إ أسننالنبحنند ومننن أ
أو حلكنم  للمرن  وتشجنعه عل  الحدنث عن نفسه بتقبل واهتمام دون نقند

 أو موافقة أو عدم موافقة .

طنننناره االجتمنننناع  والتصننننرف بمقتضنننن   لننننو . المننننرن  فنننن  إ إدراو -ج
فالمرن  لنس شخصا مجردا عن واقعه االجتماع  والمعنالج النناجك هنو 

والبنئننة التن  تحننط  االجتماعننةبنأن نعن  الظنروف ال أ ندرو  لو جنندا 
وه ا نقن  المعنالج منن أن نقنود المنرن  لمنناهج عالجننة يننر بالمرن  

ونضننف  علنن  فهمننه العالجنن    االجتماعنننةمرتبطننة بظننروف المننرن  
 من الواقعنة .  والتشخنص  شنئا  

حتنننرام الننن ات وفهمهنننا ، وأن نلكنننون متفهمنننا لعنوبنننه ومزانننناه، وتطنننونر ا -د
انناته . وه ا عمل ضرورأ للكل إلكلنننلك  سنوا  لكنان اهتمامنه موجهنا إملك

اإللكلنننلكن  المنؤثر  األخصنائ ن االستشنارة. ولهن ا فنإ للبحث أو العالج أو
عننن  البعنند نغمنناس أوهننو مننن نسننتطنع أن نحقننق التننوازن بنننن حاجتننه لال

 وأن نعرف مت  ننشط ومت  ننسحب ونتراجع . عمله، 
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إللكلنننلكننة تمسنلكا بالمعنناننر تتطلنب الممارسننة اة ،خالقننمنا منن الناحنننة األأ -ه
والحفناظ علن  ، والقانونننة ، والحن ر منن التصنرنحات العامنة  االجتماعنة

لصنالك  المعلومات الت  نحصنل علنهنا منن الجمهنور ، واإلدراو الواضنك
عالن والدعانة ، والحفاظ عل  نتائج االختبارات وعدم عمالئه  وتجنب اإل

جرا  عند إ ، فضال عن ضرورة الحنطةورات المهننة إال للضر  إشاعتها
 البحث العلم  عل  اإلنسان والحنوان.

 ،  والطبنب النفس    ما الفرق بنن المعالج النفس  ، والمحلل النفس
 النفس  اإللكلنننلك  ؟ األخصائ و

 نها ال تعنن بنن المسمنات السابقة ، والحقنقة إ األشخاصعادة ما نخلط 
شخص مؤهل نقوم بأأ نوع منن العنالج النفسن  هنو معنالج . فأأ نفسه   الش

والمحلنل النفسن  .( (Psychotherapist Zimbardo , 1979 : 19نفسن  
Psychoanalyst فسنة ف  المقنام نعالج االضطرابات الن ا  نفسن ا  قد نلكون طبنب

العالج  تبعنا لنظرننة فرونند )أو يننره منن المحللننن  األسلوبونتم ه ا  األول
فنن  الشخصنننة والعننالج. وفنن  البدانننة لكننان نسننمك لعلمننا  النننفس  ن (النفسنننن

العالجن   األسنلوبواألطبا  بممارسة ه ا الننوع منن العنالج، وللكنن تعلنم هن ا 
بعد دراستهم  -طبا  النفسننن ، فنلتحقونن أساسا  عل  األوممارسته تقتصر اآل

لتحلنننل بمعهنند التحلنننل النفسنن  ، حنننث نخضننعون هننم أنفسننهم ل -للطننب النفسنن 
مننن األطبننا   %01بننادذ  أ بنند  علنن  ننند محلننل متمننرس. وهننناو حننوال  

 (. 05: 6111الخالق ، ) عبد    نعدون محللنن نفسننن النفسننن األمرنلكننن

 متخصص ف  الطب النفس  ) بننما ُنعندأما الطبنب النفس  فهو شخص 
 أ نخضع علم النفس جانب من الدراسة األلكادنمنة ( وُنملكن التدرنب الطب  ال

له الطبنب النفس  من وصف األدونة لكجانب من البرنامج العالجن  ، بننمنا ال 
النفسننننن هننم  ن األطبننا بنن لو . وبشننلكل عننام فننإ نسننمك لألخصننائ  اإللكلنننلكنن 

واالنفعالننة ،  نعنالجون المرضن   وأ االضنطرابات العقلننة معالجون مهننون
 ، فهنم ممارسننونشنفناتمنا فن  عنننادتهم الخاصنة أو فن  المستونقومنون بن لو إ

 باحثنن.  من لكونهم ألكثر
ف   اإللكلنننلك  مع الطبنب النفس  األخصائ ومن ناحنة أخر  ، نتشابه 

نقننوم بمعالجننة العمنننل فنن  عنننادة خاصننة أو فنن   ا  أنننه عننادة مننا نلكننون معالجنن
المستشف  مستخدما ف  تقنننم االضنطرابات مجموعنة مختلفنة منن االختبنارات 

من وجود بع  التشابه بنن ما نقوم به لكل من الطبننب  النفسنة . وعل  الريم
 بننهما : أنضا   مهمة ا  ن هناو فروقفإ، اإللكلنننلك  األخصائ النفس  و
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فالطبننننب منننن األرجنننك أن نعنننالج االضنننطرابات العقلننننة الحنننادة عنننن 
التنن  تلكننون ألكثننر توجننه دوائنن  ألنهننم قنند تنندربوا علنن  تشننخنص  األخصننائ 

سبب االضطرابات العقلننة ، باإلضنافة إلن   لنو االضطرابات العضونة الت  ت
م ننل التدرنب عل  نظرنات نصف الطبنب النفس  األدونة ، ينر أن الطبنب ل

وق قنند تننؤثر فنن  لنن لو فهنن ه الفننرومناهجننه، البحننث فنن  علننم النننفس الحنندنث 
فعلنن  سننبنل المثننال: فننالمرن  بااللكتئنناب قنند نصننف لننه  ؛مننداخلهم العالجنننة

اإللكلنننلك  إل  الجانب النفسن   األخصائ ئاب ، وننظر الطبنب مضادات االلكت
 & Wade)ونعننر  الحلننول ينننر الطبنننة ، واالجتمنناع  لنند  الملكتئننب 

Tavris , 1996 : 26). 
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  األوللفصل ا

 مناهج البحث ف  الدراسات اإللكلنننلكنة 

عنن  بهدف مساعدة الفنرد لنتوافق، نهتم علم النفس اإللكلنننلك  بمشلكلة ال
ونبتعد عن القلنق والصنراعات النفسننة. وفن  بعن  المجناالت ، بأمن وسعادة 

ز علن  ترلكن نتمنز علم النفس اإللكلنننلك  عن ينره من المجاالت األخر  التن 
مننن مظنناهر التوافننق ، لكمننا هننو الحننال فنن  التوافننق المهننن   أو  مظهننر معنننن

ر فننن  أمنننرا  اللكنننالم . ورينننم  لنننو فهنننناو فننن  بعننن  األحننننان تنننداخل لكبنننن
فلكننل منهمننا نتننناول  ؛والطننب النفسنن  ات بنننن علننم النننفس اإللكلنننلكنن االهتمامنن

بالبحنننث الخصنننائص العرنضنننة للمنننر  النفسننن )أو العقلننن ( أو اضنننطرابات 
نما نحدث يلب ف  التطبنق ، وإف  األ  نحدثالشخصنة . وللكن الخالف هنا ال

فنن  بحننث ، وفنن  نننوع المنننهج النن أ نسننتخدم وتنندرنبهم  سننننفنن  إعننداد الممار
المشلكالت.ونشنر نوع المنهج إلن  " االتجناه النظنرأ الخناص الن أ هنو جنز  
منننن ننننوع التننندرنب الخننناص الننن أ نتعنننر  لنننه الممنننارس".فمن خصنننائص 

  نها نتاج للخبرات المبلكرةنبحثوا االضطرابات النفسنة عل  أ السنلكولوجننن أن
ضننطرابات النفسنننة نبحثننون هنن ه االأو الننتعلم، فنن  حنننن أن أطبننا  األمننرا  

 عتبارها أمراضا خاصة تحتاج إل  عالج عضوأ بالدرجة األول  با
 (. 60:  0250روتر ،  ) 

) السننرنرنة ( تهنندف إلنن  اإلجابننة علنن  األسننئلة  والدراسننات اإللكلنننلكنننة
ن البنناحثنن .  لننو أومظاهرهننا وعننالج االضننطرابات النفسنننة أسننبابالمتعلقننة ب

قواننن  لما  نحاولون الكتشاف مبادذ أوالعجنل لكلننلكننن شأنهم ف   لو شأن اإل
سننونة، وللحصننول علنن  فهننم واضننك لالسننوا  عامننة للوظننائف النفسنننة ينننر ال
 (. 65: 0222صادق ،  ؛ الشربنن )  العلم  النفس  فهم نعتمدون عل  المنهج

ندرسننه وفنن  سننبنل لمنهج العلمنن  اعتمنناد العننالم فنمننا هنن ا، ونقصنند بننا  
ات التنن  تفسننر الظننواهر التنن  ندرسننها علنن  الحصننول علنن  القننواننن والنظرننن

 المالحظات وإجرا  التجارب والمشاهدات .
ل لو فللحصول علن  معلومنات صنادقة عنن السنلوو الالسنوأ وتقلننل   

لكلننلكنننن علن  ثالثنة منناهج للبحنث نعتمد الباحثنن اإللكنر وال الكرة، أخطا  التف
 ج التجرنب .المنهج اإللكلنننلك ، والمنهج االرتباط  ، والمنه  ه :
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 .Clinical Methodأوال : المنهج اإللكلنننلك  
سننات ة فن  مجنال الدراحند المنناهج الرئنسنننعتبنر المننهج اإللكلنننلكنن  أ   
قد نشأ من االئتالف بنن تنارنن هما: علنم الننفس المرضن  والقنناس النفسنة. و

تجرنبننا منن حننث المبندأ،  اسنتحداثهان المنر  حالنة نسنتحنل النفس  .  لنو أ
، )طننه وزمننالؤه  لتجننا  إلنن  المنننهج اإللكلنننلكنن م لكانننت ضننرورة االومننن ثنن
إلن  المننهج اإللكلنننلكن  " بنالمنهج  Logache(. ونشنر اللكاس  556: 0222

موضنحا  أ النزعة اإلنساننة " فن  مقابنل " المننهج  أ النزعنة الطبنعننة " ، 
 فروقا بنن المنهجنن لكما نل :

  بالحناالت الشنعورنة والتجنارب الحننة  نهتم المنهج اإللكلنننلك الموضوع : -0
 بننما نهتم المنهج الطبنع  بالسلوو الخارج  المباشر.

نؤلكند المننهج اإللكلنننلكن  علن  الفهنم بننمنا نؤلكند المننهج الطبنعن   الهدف : -6
 عل  التفسنر.

نؤلكد المنهج اإللكلنننلك  عل  اللكنل وهنو سنابق علن   عالقة اللكل بالجز  :  -3
نؤلكد المنهج الطبنع  عل  األجزا  ونعدها سنابقة  األجزا  ونتاجها ، بننما

 عل  اللكل .

نهتم المنهج اإللكلنننلك  بالقنم والتوافق ، بننما نؤلكد المنهج الطبنع   القنم : -4
 0999اللكبنس  ،  ؛عل  المنلكاننلكنة وإنلكار الوظنفنة والقنم )الداهرأ 

:43.) 

ة لكلنننة دراسننة الحالننة بصننور أسننلوبونقننوم المنننهج اإللكلنننلكنن  علنن    
شاملة للكونها حالة متفردة ف  خصائصها وبنائها النفس . فالطرنقة اإللكلنننلكننة 
تخنندم مجننال الدراسننة للحنناالت السننونة والمرضنننة بغننر  الوصننول إلنن  فهننم 
خصننائص الحالننة  والتشننخنص والتنبننؤ والعننالج لهننا، للكنن  نعننند الفننرد بفضننل 

فن  إطنار ، ع الواقنع العنالج المالئنم المقتنرح إلن  التوافنق منن جدنند من أسلوب
 (.556:  0222طه وزمالؤه ،  ومقبول من ه ا الواقع ) ،متقبل منه

  Case Study.دراسة الحالة

تعتبر طرنقة دراسة الحالة ه  الطرنقة التقلندنة فن  معظنم بحنوث علنم 
النننفس اإللكلنننلك .وهنن  أساسننا  اسننتطالعنة فنن  منهجهننا، لكمننا أنهننا ترلكننز علنن  

ل إلن  الفنرو . ودراسنة الحالنة هن  الوعنا  الن أ الفرد  وتهدف إلن  التوصن
فنه اإللكلنننلك  لكل المعلومات والنتائج الت  نحصل علنها عن الفرد  ننظم ونقنم

، عنننن طرننننق المقابلنننة والمالحظنننة والتنننارنخ االجتمننناع  والفحنننوص الطبننننة 
واالختبننننارات السنننننلكولوجنة.وف  الموقننننف اإللكلنننلكنننن  تتشننننابو المتغنننننرات 
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الحنند النن أ نجعننل المعالجننة التجرنبنننة أمننرا  صننعبا فنن  أيلننب والعالقننات إلنن  
ن دراسة الحالة الت  تدور أساسا حول اللكنائن اإلنسنان  فن  ، ول لو فإاألحوال

 (.  010 : 0225ملنلكة ، ) تفرده، تلكون الطرنقة المفضلة لد  اإللكلنننلك 
واللكثنننر ممننا نعرفننه النننوم فنن  علننم النننفس اإللكلنننلكنن  ، توصننلنا إلنننه   

اسنننتخدام طرنقنننة دراسنننة الحالنننة . فمنننن  عهننند لكنننرنبلن، وضنننعت التصنننننفات ب
ف  الطنب النفسن  والعقلن  عنن طرننق المالحظنة الدقنقنة. لكمنا أن  التشخنصنة

طرنقة دراسة الحالة لكانت المجال ال أ الكتشفت فننه نظرننة التحلننل النفسن  ، 
 ،طورهناه  المجال ال أ تواصل ه ه النظرنة عن طرنقه نموها وت  والزالت

 . األسالنبمن حنث الفرو  و
 بدانات طرنقة دراسة الحالة .

أخنن  علننم النننفس اإللكلنننلكنن  مصننطلك " دراسننة الحالننة " عننن الطننب    
النفسننن  والعقلننن . وقنننند اسنننتخدم المصنننطلك بننننالريم منننن اعتنننرا  بعنننن  

شننارة إلنن  لكننائن إنسننان  " الحالننة " فنن  اإل   اإللكلنننلكننننن علنن  اسننتخدام لكلمننة
ضننطراب بنندن  أو انفعننال . ونعننن  مصننطلك " تننارنخ الحالننة " نعننان  مننن ا

Case history   أصننال تننارنخ المننر  الحننال  أو األمننرا  التنن  تشننلكل
فن  العلنوم اإلنسناننة عنادة عنن "   التارنخ الطب  للمرن . ونتحدث البناحثون

ونطلقون عل  البنانات الت  ستخلص منها ه ا  Life Historyتارنخ الحناة " 
وبندخول  Personal Documentsمصنطلك " الوثنائق الشخصننة "  التنارنخ

" تارنخ الحالة " فأصبك نشمل   تسع مصطلكدة ، االنفس  إل  العنا األخصائ 
التنارنخ الطبن  واالجتمنناع  للشنخص ، مندعمنن بالوثننائق الشخصننة وبنانننات 

" دراسننة مصننطلك ن وجنة ونتننائج المقننابالت . وهلكنن ا فننإاالختبننارات السنننلكول
حالة " نستخدم لإلشارة إل  عملننة جمنع البناننات وإلن  البناننات نفسنها وإلن  ال

 (. 014   : 0225ملنلكة ، ا ) استخدامها إلكلنننلكن
ات ننات والثالثنننوقد استخدم منهج دراسنة الحالنة بلكثنرة فن  العشنرنن   

صنحاب مدرسنة راسة السلوو الجانك ، وخاصة عند أمن القرن العشرنن ف  د
لنم االجتمناع. وطنوال العقنود المبلكنرة منن القنرن العشنرنن شناع شنلكايو ف  ع

والعنالج النفسن   ،استخدام منهج دراسة الحالة ف  منادنن علم النفس المرضن 
: 0220صننادق ،  ؛) أبنو حطنب  علن  الننمط اإللكلنننلكن  االجتماعننةوالخدمنة 

50  .) 
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ساسننا  لألخصنائ  اإللكلنننلكن  ننصنب أ النرئنس االهتمنامن فنإ اآلنمنا أ   

عل  استخدام ه ه الطرنقة ف  فهم السببنة ) األتنولوجنة ( ف  المر  النفسن  
والعقل   وقد برز أخنرا اتجاه جدند نجمع بننن طرنقنة دراسنة الحالنة والمننهج 

تنولوجنة الجنسنة المثلننة ،ولكن لو راسة أف  د Baerالتجرنب  ، لكما فعل باننر
و" الحالنة " هننا لنسنت هن  النفسن .  لمتبادل ف  عملنة العالجدراسة التفاعل ا

 المرن  ، وللكن عملنة التفاعل المتبادل بنن شخصنن.
 .   وعنوبها طرنقة دراسة الحالةا مزان

علن  النريم منن أن معظنم العناملنن فن  منندان علنم الننفس اإللكلنننلكنن    
لحالنة دراسنة دقنقنة ، فهنناو نجمعون عل  ضرورة القنام فن  البداننة بدراسنة ا

صنحاب مدرسنة العنالج هن ا اإلجنرا  ، ومنن هنؤال  أرال نوافق عل  خفرنق  
مؤسننس هنن ا   C.Rogersالمتمرلكننز حننول العمنننل ، ونعتننرف لكننارل روجننرز

االتجاه بأن تارنخ الحالة له أهمنة قصو  ف  عملنة التشنخنص ، إال أننه ننر  
من المملكن أن نحصل علنها خالل  األخصائ أن لكل المعلومات الت  نحتاجها 

أن المننرن  فنن  هنن ه الحالننة سنننلكون ألكثننر     ابالت العالجنننة . فهننو نننر المقنن
ثنا  المقابالت العالجنة مما لو أدل  انة عندما ندل  بخبراته السابقة أصدقا وأم

 ( . 51:  0251،الزنادأ )   تحقنقبها ف  موقف نشبه ال
وبصفة عامنة فإننه نوجند بعن  جواننب القصنور التن  تشنلكل مصناعب 

 لقنام بدراسة الحالة ه  :أساسنة عند ا
نصبك منن الصنعب  -وخصوصا ف  بنئتنا العربنة -ننا ف  المحو العلم إ  -0

   الن نن نمندوننا بمعلومنات عنن المنرن  والشنو األشخاصالحصول عل  
أن الحصنننول علننن  تنننارنخ لكامنننل للحالنننة نعتمننند علننن  تعننناون المنننرن  

ننن  مننن دخننرنن المحنطنننن بننه ، ألنننه البنند لنننا مننن حنند أاآل األشننخاصو
رسم صورة معقولة عن المرن  تساعدنا ف  الحلكم المعلومات تملكننا من 

 اإللكلنننلك  .

صعوبة إعادة بنا  تارنخ الفرد. ففن  بعن  األحننان نصنبك منن الصنعب   -6
الحصول علن  تسنجنل صنادق فن  تسلسنله لوقنائع حنناة المنرن  ، و لنو 

 ألننا اعتمدنا عل   الكرة المرن ، ووالدنه أو أقاربه.

 نلألخصنننائننسنننة الحالنننة طرنقنننة  ات قنمنننة محننندودة بالنسنننبة ار درتعتبننن -3
 & Wade)النفسنننن الن نن نريبنون فن  التعمننم علن  السنلوو اإلنسنان 

Tavris , 1996 : 47 ). 
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 وبالريم من ه ه الصعوبات فهناو عدة ممنزات لدراسة الحالة ه  : 
وصف نشط أن دراسة الحالة طرنقة يننة بالتفاصنل الت  تملكننا من خلق   -0

   مريوبة الت  تعتبرالينر المواقف والحوادث للشخص موضع الدراسة ،و
 ينر واضحة ف  حناة ه ه الشخص .

  أن ه ه الطرنقة لنست هدفا  ف  حد  اتها ،بنل هن  توجنه عملننا فن  البداننة -6
 عنننن الحالنننة ثنننم اختننننار األدوات ةمبدئنننننهنننا تسننناعد وضنننع فنننرو  إ إ 

 نننننا منننن اختبنننار صنننحة هننن ه الفنننرو  ) التننن  تملك ،األخنننر  ةاإللكلنننلكنننن
 ( . 80:  0981،الزنادأ 

تقلننل دراسننة الحالننة مننن أخطننا  التشننخنص الناجمننة عننن األفلكننار المسننبقة  -3
ا والنظرنننات الجامنندة التنن  توجننه فلكننر الباحننث دون أن نلكننون لهننا صنندقه

منع لنظرنة معننة ونسنعون إلن  ج أحناناعملنا. فبع  الباحثنن نتعصبون 
ظرننات. وهننا سنوف نالحنظ م منع هن ه النقائق الت  تنتال المعلومات والح

مرضننة متشنابهة  ا  ف  العمل اإللكلنننلك  وهنو أن هنناو صنور   أمرا  مهما
ها تختلف من منرن  ألخنر، لكن لو قند نجند أسبابوللكن  عند أفراد مختلفنن

أن هناو سببا واحدا عن أفراد مختلفنن قد نؤد  إل  صور مرضنة  أحنانا
 آلخنر  األمنر الن أ نندعوننا بالضنرورة إلن  االعتمنادتختلف منن منرن  

ومن ثم االعتماد عل  المعلومات الت   عل  تارنخ لكامل للكل حالة عل  حد
نمدنا بها المرن  نفسه وتتبع ألكثرها أهمنة بدال منن ترلكننز الباحنث علن  

 جانب محدود منها .

ختبنار ال تملكنا دراسة الحالنة منن تفسننر نتنائج االختبنارات ، فنتنجنة أأ ا  -4
نملكننن أن تفسننر وحنندها وإال فقنندت معناهننا، فمننثال اسننتجابة المننرن  فنن  
 اختبار تفهم الموضوع ال نملكن تفسنرها إال ف  السناق النفس  للمرن .

لك لو تخندم دراسنة الحالنة لكمصندر لألفلكنار عنن فنننات عالجننة جدنندة أو  -5
علن  سنبنل ، عتقند فرونند نقنة لفننات عالجنة حالنة . فقد الكأمثلة عل  تطب

المثال أن دراسة حالة "هانز الصغنر" أوضنحت الجاننب اللكنامن العالجن  
 للمدخل اللغوأ لألطفال باإلضافة إل  الصغار .

لكما تساعد دراسة الحالة ف  دراسة المشلكالت ينر العادنة الت  ال تظهنر   -2
لعندة ا علن  أعنداد لكبننرة منن األفنراد، فبصورة متلكررة للك  نملكن دراسته

ت المعلومات المتوفرة عن اضنطراب تعندد الشخصننات تعتمند سنوات لكان
ث وجنوه بشلكل أساس  عل  دراسات الحالة ، مثل القصة المشنهورة " ثنال

ظهننرت ثننالث شخصنننات متبادلننة للكننل منهننا إلنننف " وهنن  المننرأة التنن  أ
 .( Comer , 1998 : 32 )الشخصنة  اوعاداته وتفصنالتها ا لكرناته
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راسة الحالة ف  دراسنة حناالت معنننة  حننن ال ه ا باإلضافة إل  أهمنة د  -7
ت أخالقننة أو عملننة  لوجود اعتبارا، نملكن جمع المعلومات بطرق أخر  

 أو عندما تحول ظروف معننة دون اللكشف عن قضانا معننة .

يفنال الندور التشخنصن  والتنبنؤأ والعالجن  وبصفة عامة ال نملكن إ   
تم جمنع المعلومنات فنهنا منن خنالل ال أ تساهم فنه دراسة الحالنة ، علن  أن نن

   ف  العدند من الجوانب ف  حناة الفرد. البحث

 مصادر المعلومات ف  دراسة الحالة .

 ختالف مصننادرها،لومننات الننواردة فنن  دراسننة الحالننة بنناتختلننف المع
 وتشمل :

المالحظننة اإللكلنننلكنننة للعمنننل مننن خننالل المقابلننة والفحننص السنننلكولوج    -0
  نن نعرفون العمنل.ومالحظات اآلخرنن ال

 وتشننمل:البناننات التارنخنننة المسننتمدة مننن السنجالت والوثننائق والمقننابالت  -6
التنننارنخ الشخصننن  والعنننائل  واالجتمننناع  والمهنننن  والتعلنمننن  ، وهننن  

 .وأصولهاالبنانات الت  تلق  الضو  عل  نشأة مشلكالت العمنل 

ة والمعملنننة البنانننات اللكمنننة واللكنفنننة المتمثلننة فنن  نتننائج الفحننوص الطبننن -3
 (. 86:  0996ملنلكة ، ) واالختبارات السنلكولوجنة 

     والمرن  واحد من مصادر المعلومات ف  دراسة الحالة ، فقد نطلب مننه -4
وقد  أن نلكتب تارنخ حناته بنفسه ، أو أن نلكتب ما نعن له بحرنة ودون قند

فن      أن نقندم معلومنات نوثنق فنهنا عنن جواننب أحناننانستطنع المرن  
   تننارنخ حناتننه. والمنننزة األساسنننة السننتخدام الوثننائق فنن  العمننل اإللكلنننلكنن 

 ه  أنها تنسر لنا أن نر  الناس لكما نرون أنفسهم.

علن  لكثننر منن المعلومنات عنن المنرن  منن مصنادر  أنضنا  وقد نحصل   -5
صننندقائه ورؤسنننائه أو زمالئنننه واألطبنننا  أفنننراد عائلتنننه وأأخنننر  مثنننل 

درسننننة والطبننننة وسنننجالت جهنننات العمنننل المعنننالجنن ومنننن السنننجالت الم
المعلومنات عنن  األشنخاصوالمحالكم. وألننه ال نسنتبعد أن نحنرف هنؤال  

نه من المفند دائما  المقارنة بننن المعلومنات التن  نحصنل المرن ، ل لو فإ
 علنها من مصادر مختلفة.

معن   لو أن الباحنث الن أ نسنتخدم مننهج دراسنة الحالنة علننه أن نلجنأ 
عننددة ومصننادر متنوعننة لجمننع المعلومننات عننن العمنننل، للكننن مننع إلنن  طننرق مت

الصندق فإننه احتمالنة صعوبة الحصول عل  معلومات عل  درجنة لكبننرة منن 
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ج التجرنبنن  . خننرنن همننا: المنننهج االرتبنناط  والمنننهنملكننن اسننتخدام منهجنننن  
ال نقندمان العدنند منن التفاصننل مثنل دراسنة الحالنة ،   فعل  الريم من لكونهمنا

فنن  التوصننل إلنن  اسننتنتاجات وتحدننند لكنفنننة ظهننور  همننا نسنناعدان الباحننثوللكن
 ف  المجتمع األلكبر.   وخصائص السلوو الالسوأ
 .Correlational Methodثاننا : المنهج االرتباط  

هنو  ننا  فنأن االرتبناطتستخدم لكلمة االرتبناط عنادة لكمنرادف للعالقنة. وفن
، هن ه األشننا  قند تلكنون وقوتهنا ثنرالعالقة بنن شنئنن أو ألكقناس عددأ التجاه 

أخننر نملكننن قناسننه وتسننجنله. وفنن  الدراسننات    درجننات أو أحننداث أو أأ شنن
ألنهننا نملكننن أن تختلننف  Variablesالنفسنننة تسننم  هنن ه األشنننا  بننالمتغنرات 

 ، والطنول، والنوزن ،والعمنر فنأأ شن   بطرق نملكن قناسها لكندرجات الن لكا 
 : Comer , 1998) أن نصنبك متغننرنملكن قناسنه وتقندنره أو حسنابه نملكنن 

34). 
   والمنهج االرتباط  هنو طرنقنة للبحنث نحناول فنهنا الباحنث أن نحندد   

   مد  التالزم ف  التغنر بننن متغننرنن تنابعنن أو ألكثنر. لهن ا علن  سنبنل المثنال
الضنغوط  ه ا المنهج لإلجابة عل  تساؤل هل هنناو ارتبناط بننن لكمننة نستخدم

البحننث  ونعنند هنن ا ا األفننراد ودرجننة االلكتئنناب لنندنهم؟جههننالحناتنننة التنن  نوا
فن  البحنث  ألن عالقة السبب واألثر فنه ينر واضحة لكما هو الحال ؛ارتباطنا

التجرنب  وشبه التجرنب .فلكل ما نحصل علنه هو وجود عالقة بنن المتغننرنن 
(Wade & Tavris , 1996 : 57) . 

ثنم تحدنند ، نن علن  األقنل وقد نتطلب المنهج االرتبناط  قنناس متغننر  
درجة العالقة بننهما . وف  ه ه الحالة نملكن أن نجر  البحث االرتباط  علن  
مجموعننة واحنندة . ومننن  لننو مننثال أن نقنننس الباحننث العالقننة بنننن االتجاهننات 

) لكاتجنناه الننرف ( ونمننو شخصنننة الطفننل، ثننم نحسننب العالقننة بنننن  الوالدنننة
حصنائ  الن أ نسنتخدم اإل األسلوبو. الاألطفنن بالنسبة لمجموعة من المتغنر
قتراننن  بنننن دد التغنننر االوالنن أ نحنن هنن ه الحالننة نسننم  "معامننل االرتبنناط"فنن  

المتغنننرنن، والنن أ نتننراوح بنننن العالقننات الموجبننة التامننة والعالقننات السننالبة 
  التامة ، وبننهما توجد العالقات الجزئنة موجبة أو سالبة والعالقات الصفرنة

ن معامنل بنن المتغنرنن(. وبعبارة أخنر  فنإ عل  عدم وجود عالقة) الت  تدل 
 ما نلكون ف  صورة لكسر عشرأ وعادة 0-إل   0االرتباط نتراوح بنن +

 (. 24: 0220صادق ، ) أبو حطب ،  
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أقل منها( عل  أن العالقة طردنة  وما هو  0وتدل العالقة الموجبة ) +  
ص إلن  زننادة المتغننر اآلخنر والننق دأبمعن  أن الزنادة ف  أحد المتغنرنن تنؤ

فنن  المتغنننر األول نننؤدأ إلنن  نقصننان المتغنننر اآلخننر ومننن  لننو العالقننة بنننن 
وما هو ألكبر منها( فقد تدل  0-ال لكا  والتحصنل الدراس . أما العالقة السالبة) 

لو أن الزنادة ف  أحد المتغننرنن تنؤدأ إلن  عل  أن العالقة علكسنة ، ومعن   
خنننر والعلكنننس صنننحنك ، ومنننن  لنننو العالقنننة بننننن القلنننق اآل نقصنننان المتغننننر
) أو مقنندارا  لنننس لننه داللننة سنن ، وقنند تلكننون العالقننة صننفرنة والتحصنننل الدرا

( ، ونعن   لو إنه ال توجد عالقنة بننن المتغننرنن أأ ال توجند وجهنة إحصائنا
العالقننة بنننن النن لكا  وطننول محننددة التجنناه العالقننة بنننن المتغنننرنن، ومننن  لننو 

 ة.القام
ن إل  معرفة مقندار وباإلضافة إل  معرفة اتجاه العالقة نحتاج الباحثو  

العالقة. فقد تنرتبط المتغننرات منع بعضنها النبع  ارتباطنا لكبننرا ، أو تنرتبط 
أو ال تننرتبط لكلنننة. ونتوقننف مقنندار االرتبنناط بصننفة عامننة علنن   ،إلنن  حنند مننا

ن بزنننادة أو تغننرنالدرجنة التنن  تصناحب فنهننا الزننادة أو النقصننان فن  أحنند الم
تجناه أو فن  اال نفسنخ االتجناهسنوا  لكنان  لنو فن   -نقصان فن  المتغننر اآلخنر

ال نسنننناوأ  1.2 (. فمعامننننل االرتبنننناط البننننال 260:  0225دالنن ، المضنننناد)
حصنائنا. فمقندار حت  لنو لكاننت جمنعهنا دالنة إ 1.6أو 1.4 خر مقدارهمعامل  

ة العالقنة بننن ك نندل علن  قنومعامل االرتباط ال أ نقتنرب منن الواحند الصنحن
قترب معامل االرتباط من الصفر دل  لو عل  ضنعف هن ه المتغنرنن. ولكلما ا

 العالقة .
 وتساعد األبحاث االرتباطنة الباحثننن النفسننن ف  وضع تنبؤات عامة   

الرتبناط ننادرا منا نلكنون عن المتغنرات إ ا عرف لكنفنة ارتباطها معنا ، وألن ا
 , Wade & Tavris)عنن فنرد معننن قند نلكنون يننر دقننق  ن التنبنؤتامنا   فنإ

وف  جمنع الحاالت علننا أن نضع البحث االرتبناط  فن  سنناقه  (58 : 1996

نة إل  أأ ال نتضمن عالقة سببنة وإنما تبنن ف  صورة لكم الصحنك ، أأ أنه 
نتنجة، ونتم  -نها ال تعن  بالضرورة وجود عالقة سببحد نرتبط المتغنران : إ

نر معن  العالقنة عنن طرننق التحلننل المنطقن  ال بالتقندنر المنطقن  . فمنن تفس
الطبنع  أن هناو دائما االحتمال بأن العالقة الت  وجدت بنن المتغنرنن ترجع 

(.  264:  0225)دالننن  ، إل  مجرد الصدفة أو إل  بع  العوامل األخنر  
نة نتطلنب اسنتخدام ختصار فاالرتباط ال نعنن  السنببنة ، فالبحنث عنن السنببوبا

 المنهج التجرنب  .
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 Experimental  Methodثالثا : المنهج التجرنب   
لدراسننات تفسنننرات للسننلوو تعتمنند علنن  ا عننادة مننا نفتننر  البنناحثون  

 نهم نعتمندون بشنلكل لكبننر الحقنقننة للسنلوو فنإ سبابالوصفنة ، وللكن لتعقب األ
التحلكم فنن  الموقننف علنن  المنننهج التجرنبنن . حنننث تسننمك التجربننة للباحننث بنن

ن أن نقصنر .وبندال من(Wade & Tavris , 1996 :59)موضنع الدراسنة 
، نقنوم عامندا بمعالجنة عوامنل  ووصنفه ما هو موجنود   نشاطه عل  مالحظة

دوث حالنة معننة تحت شروط مضبوطة ضبطا دقنقا ، للك  نتحقق من لكنفنة ح
د ومضنبوط متعمنحدوثها. فالتجرنب هو" تغنر  أسبابأو حادثة معننة، ونحدد 

جننة فنن  الحنندث  اتننه ، ومالحظننة التغنننرات الناتللشننروط المحننددة لحنندث مننا
 (.  205:  0225دالنن  ،  وتفسنرها" )
والتجربة ه  نوع من المالحظة المقننة أو المضبوطة إال أنها تتمننز    

أو معالجة نقوم بها الباحث أو المجرب. ، عن المالحظة ف  أنها تتطلب تدخال 
هو ال أ نصطنع أحد العوامنل أو المتغننرات وننتحلكم فننه ونعالجنه،  فالمجرب

حنظ منا إ ا ثنم نال  Independent Variableولهن ا نسنم  المتغننر المسنتقل 
خننر) أو مجموعننة أخننر  مننن العوامننل والمتغنننرات( لكننان عننامال أو متغنننرا  

ا االخنتالف، ونسنم  تختلف تبعا الختالف المتغننر المسنتقل ولكننف نحندث هن 
لكنل تجربنة .وفن   Dependent Varibleخنر بنالمتغنر التنابع العامنل اآل هن ا

خر تجرنب ، أما باق  العوامل والمتغننرات فنجنب أن عل  األقل متغنر تابع و 
تظل ثابتة أأ ال نسمك لهنا بنالتغنر، وفن  هن ه الحالنة توصنف هن ه المتغننرات 

 ئج  تتدخل ف  تفسنر النتاالدخنلة بأنها تم التحلكم فنها حت  ال
 (. 25:  0220صادق ،  ؛) أبو حطب    
وقبننل أن نقننوم الباحننث بتجربتننه عننادة مننا نصننوب " فرضننا" نتطلننب   

نرا مستقال( نؤدأ إلن  حندوث حالنة االختبار فالفر  نقترح أن حالة ما ) متغ
) متغنر تابع (. ولنس التجرنب مجرد التحلكم ف  أحد  أو حدث ،أو أثر  خر أ

نما نعتمد التجرنب عل  المالحظة لمتغنر  خر . وإث المتغنرات  لنر  ما نحد
المضبوطة، وأهم واجب نواجهه الباحث حننما نخطنط التجربنة أن ننتملكن منن 
ضبط جمنع العوامل الت  تؤثر ف  المتغنر التنابع. حننث تتحندد جنودة التجربنة 

 ضنوابط صننارمة. وقند نحناول البنناحثون التن  تقنندم بهنا إلن  حند بعننند بالدرجنة
ينر واضحة ف  صنايتها ودون محاولنة التعنرف علن   حة فرو اختبار ص

ن نتائج دراسنتهم ال متغنر التابع وضبطها، وبالتال  فإالعوامل الت  تؤثر ف  ال
ت  نملكن أن نقع فنها نملكن قبولها لكتجارب علمنة.  لو أن من ألكبر األخطا  ال
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عرفنة لكافننة ندفاع  إل  وضع تصمنم تجرنب  قبل أن تتوفر لدنه مالباحث ، اال
 (. 246-241 :0226دالنن ، )  نه ضبطها بالعوامل المناسبة الت  نجب عل

 أنواع المتغنرات الت  نجب ضبطها : 
 ما ه  أنواع المتغنرات الت  نجب عل  الباحث ضبطها ف  تجربته ؟    

( العوامنل التن  0نملكن القول بصفة عامة إنه توجد ثالثة أنواع من العوامنل: )
( والعوامننل التنن  تنبننع مننن إجننرا ات 6مجتمننع األصننل  للعننننة،)تنشننأ مننن ال
( والعوامننل التنن  ترجننع إلنن  مننؤثرات مننن المصننادر 3التجرنبنن   )  االختبننار
 الخارجنة.

 طرق ضبط المتغنرات :

بتلكننر البنناحثون عننددا مننن الطننرق لضننبط المتغنننرات ، واقتننرح بننراون ا 
Brown  وجنزنللG hiselli إل  ثالث فئات ه اتصننفه :   

قنن  للكنن  فقنند تسننتخدم طننرق متعننددة مننن الننتحلكم الفنزن الننتحلكم الفنزنقنن  : -0
من التعر  للمتغننر المسنتقل أو  نفسها لدرجةنخضع جمنع المفحوصنن ل

نضبط المتغنرات ينر التجرنبننة التن  تنؤثر فن  المتغننر التنابع. ولتحقننق 
 سننتخدام حجننرة عازلننة للصننوت أو) لكا و قنند تسننتخدم وسننائل منلكاننلكنننة لنن

الضننو  (، لكمننا نملكننن اسننتخدام وسننائل لكهربنننة ) مثننل اسننتخدام الباحننث 
لمحرلكننات  ات سننرعة ثابتننة لتشننغنل أنننواع مختلفننة مننن األجهننزة (، وقنند 

 "أن تسننننتخدم وسننننائل  أنضننننا  جراحنننننة ، لكمننننا نملكننننن  أسننننالنبتسننننتخدم 
عطننائهم عقنناقنر ل التغنننر فنن  تغ نننة المفحوصنننن أو إفرمالكولوجنننة " مثنن

 معننة.

ألن هنناو بعن  المتغننرات ال نملكنن ضنبطها بنالتحلكم  النتقائ  :التحلكم ا  -6
الفنزنقنن  المباشننر ، فقنند نحقننق الباحننث ضننبط هنن ه المتغنننرات مننن خننالل 

 اختنار المواد المستخدمة ف  التجربة، أو اختنار المفحوصنن.

تنسنر خضنوع المتغننرات للنتحلكم الفنزنقن  نحننما ال  حصائ  :التحلكم اإل  -3
حصنائنة. ونملكنن أن ئ  ، فإننه نملكنن ضنبطها بنالطرق اإلاأو التحلكم االنتق

مننن الدقننة . وتفننند هنن ه نفسننه المسننتو   اإلحصننائ تحقننق عملنننات الضننبط 
الطرق بصفة خاصة ف  المواقف الت  قد تساهم فنها متغنرات متعددة فن  

ثالثننة  إحننداث أثننر معنننن. ولتوضنننك  لننو ، نفننر  أن " أ " ، "ب" ،"ج"
المتغنننر التننابع "س" فنن  أن واحنند ، فننإ ا  فنن   متغنننرات تباشننر تأثنرهننا

توصننلنا إلنن  معرفننة العالقننة بنننن " أ "  و"س " فقننط فننإن النتننائج تلكننون 
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خادعنة ألن المتغننر " أ " هننو فن  جنز  منننه نتناج لتفاعلنه مننع "ب" ،"ج"  
"ج"  للكن  تنسنر ة لتثبنت المتغنرنن "ب" ول لو البد من إنجاد طرق معنن

مننن  لننو  حصننائنة، و" س" وتملكننننا الطننرق اإل " أ "تحدننند العالقننة بنننن 
منن  وبالتال  تعط  تقدنرا لألهمنة النسبنة لما نسنهم بنه لكنل متغننر مسنتقل

 (.  359: 0996دالنن  ، المتغنر التابع )  ف أثر 

 نما ج التصمنمات التجرنبنة .  

اختنار تصنمنم تجرنبن   –قبل إجرا  أأ دراسة  –نجب عل  الباحث   
ر صنحة النتنائج المسنتنبطة منن فروضنه.ه ا ونوجند فن  الوقنت مناسب الختبنا

وتعتمنند تسننمنة التصننمنم التجرنبنن  الحاضننر تصننمنمات تجرنبنننة جننندة عدننندة. 
  عل  عاملنن :
 المستخدمة أو المعالجة ف  البحث. عدد المتغنرات المستقلة أولهما :
ل الطرنقنة التن  ننتم بهنا توزننع المفحوصننن علن  مسنتونات لكن وثاننهما :

 متغنر من المتغنرات المستقلة. 
فمن حنث عدد المتغنرات المستخدمة أو المعالجة ف  البحث )األبعناد(   

أو  ،أو تصنمنم البعندنن ،نوصف التصنمنم التجرنبن  بأننه تصنمنم البعند الواحند
تصنننمنم األبعننناد الثالثنننة...الخ . ونسنننتخدم المصنننطلك ) ُبعننند ( هننننا لكمنننرادف 

 لمصطلك متغنر مستقل.
من حنث الطرنقة الت  نتم بها توزنع المفحوصننن علن  مسنتونات  أما  

  هنا توجد طرنقتان:تتم معالجته ف  التصمنم التجرنب ، فلكل متغنر مستقل 
ع المفحوصننن لجمننع المعالجنات ، وحننئن  ننأن ننتم تعنرن  جم أولهما :

تلكننون المجموعننات مرتبطننة أو تلكننون المقنناننس المسننتخدمة فنن  
 .بع متلكررة قناس المتغنر التا

أن ننننتم توزننننع المفحوصننننن علننن  نحنننو مسنننتقل أأ ال تنننرتبط  :وثاننهمنننا
 مجموعات المعالجات المختلفة بعضها ببع 
لجنة مجموعنة منفصنلة ) مجموعات ينر مرتبطة ( بحنث نلكنون للكنل معا

 مستقلة
 (.  392-395: 0990صادق   ؛) أبو حطب  
لتصنمنمات التجرنبننة  وبنا  علن  التقسننمات السنابقة هنناو العدنند منن ا 

 ن لكر منها :
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حننث بر من أبسط التصنمنمات التجرنبننة ونعت تصمنم المجموعة الواحدة : -0
، فنالحظ الباحنث أدائهنم قبنل نستخدم مجموعة واحدة فقط من المفحوصنن

 ونقنس مقدار التغنر ال أ نحدث.وبعده  إبعادهتطبنق المتغنر التجرنب  أو 
تنن متلكنافئتنن وفنه نسنتخدم مجمنوع المتلكافئة :وهناو تصمنم المجموعات  -6

، وتسنم  المجموعنة الثانننة المجموعنة  نفسنه الوقنتمن المفحوصننن فن  
 الضابطة حنث تخدم لكمرجع للمقارنة .

   ونشنع اسنتخدام هن ا الننوع فن  المواقنف التن  تصمنم تدونر المجموعات : -3
م الباحنث بتطبننق ال تنسر فنها إال عدد محدود من المفحوصننن. وفننه نقنو

 عل  المجموعات المختلفة، ف  فترات مختلفة.  نفسها المتغنرات المستقلة
وبشلكل عام ال نوجد تصمنم تجرنب  واحد نملكن استخدامه فن  دراسنة   

منة لكلة التصمنم ال أ نعتبر ألكثر مال جمنع المشلكالت، وإنما تحدد طبنعة المش
 لها .
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 الثان الفصل 

   علم النفس اإللكلنننلك أدوات جمع البنانات ف

ة التننن  تسنننتخدم فننن  علنننم الننننفس رئنسنننالمنننناهج ال أوضنننحنابعننند أن    
نننه لتنسنننر عملنننة التشننخنص والتقننننم نلجننأ المتخصصننون إلنن  ، فإاإللكلنننلكنن 

 ف  جمع البنانات أبرزها:مجموعة من الوسائل 
 القنام بالمالحظات اإللكلنننلكنة.   -0

 إجرا  المقابالت. -6

 ت النفسنة ومقاننس الشخصنة.استخدام االختبارا -3

 :أوال : المالحظة 
وأساسننننة فننن  تقنننننم العمننننل فننن  العمنننل  مهمنننةالمالحظنننة هننن  أداة    

اإللكلنننلك  تهدف إل  جمع بنانات نصعب جمعها بأدوات أخر  ، أو اسنتلكمال 
 ف  تقننم متعدد الجوانب واألدوات.   بنانات

ومن ، بلة التشخنصنة وقد تلكون المالحظة مباشرة لكما نحدث ف  المقا  
خالل تطبنق االختبارات السننلكولوجنة. أو قند تلكنون يننر مباشنرة عنن طرننق 

تنحنت لهنم فرصنة مباشنرة لمالحظنة الن نن أ األشنخاصقا  المعلومنات منن است
هننو الحننال مننثال فنن  تقننننم النضننج االجتمنناع . وتفننند المالحظننة  العمنننل ،لكمننا 

للكشننف عننن االتسنناق أو عنندم بخاصننة إ ا جمعنننا بننهننا وبنننن أدوات أخننر  ل
 (. 073: 0997ملنلكة ، نانات من المصادر المختلفة) االتساق بنن الب

هنن  األداة العلمنننة فنن  الحنناالت التنن  ال نلكننون لنند   أنضننا  وقنند تلكننون    
أو التنن  تتطلننب ألكثننر مننن تقنندنرات تقرنبنننة ، فهنن  الوقننت اللكنناف ،  اإللكلنننلكنن 

صف جنند للسنلوو قبنل أن نحناول و األخصائ ألن نلكون لد   الخطوة األول 
 .(Wade & Tavris , 1996 : 49)  أن نقوم بتفسنره

   نةونحن نستخدم المالحظة للتوصل إل  عالمنات عنن مرلكبنات أساسن   
السلوو ينر الملحوظ ونظم الدوافع ، وهن  مرلكبنات  أنماطينر ملحوظة منها 

لكننان وإ ا نتعنننن أن نسننتنتجها اإللكلنننلكنن  للكنن  نضننف  معننن  علنن  السننلوو. 
ن المالحظنة سنبقت المقابلنة فإننه نملكنن القنول إ السلوو الظاهر قند سنبق اللغنة 

تارنخنا  بوصنفها مصندر بناننات للتقنننم. ولعنل إنسنان منا قبنل التنارنخ قند تعلنم 
فعننالهم مثننل عننر  أ لكنننف نحلكننم علنن  مقاصنند ينننره مننن الننناس علنن  أسنناس

 (.075: 0997 ملنلكة ،)  اإللكلنننلكنة: الطعام ، أو رفع حجر...الخ
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 منهج المالحظة اإللكلنننلكنة :

، واسننننننننتثارة  Selection: اختنننننننننار  تشننننننننتمل المالحظننننننننة علنننننننن 
Provocation   وتسننننجنلRecording  وتشننننفنر أو ترمنننننز ،Encoding 

السنننلوو. فنتعننننن علننن  المالحنننظ اإللكلنننلكننن  أوال  أن نختنننار منننا نالحظنننه منننن 
قات المالحظة ، ثنم نتعننن ، وفئات السلوو، واألحداث والمواقف، وأوأشخاص

علنه ثاننا  أن نقرر ما إ ا لكان نستثنر سلولكا  أو موقفا  أم ننتظر حدوث السنلوو 
تسجنل المالحظات: هنل نعتمند علن    بصورة طبنعنة ، ثم ثالثا نخطط لطرنقة
أن نسننتعنن بنظننام تشننفنر أو ترمنننز   النن الكرة أم التسننجنالت. وأخنننرا    نتعنننن

 (.072:  0997ملنلكة ،  )   صورة قابلة لالستخدامم ف  المالحظات الخا

 أنواع المالحظة .  

إن إحد  الطرق السهلة لجمع معلومات عن الشخصنة ، هن  النظنرة    
وهنو المالحظنة ال اتننة،  األسنلوبالداخلنة إل  خبراتنو الخاصنة ،ونسنم  هن ا 

نو أن متاح للكل فرد. فإ ا أردت أن تفهم الشخصنة بشلكل عام فربما عل أسلوب
نظرة عل  شخصنتو أنت فعل  سبنل المثنال ، اجلنس وفلكنر فن  بعن     تلق 

    الت  حدثت ف  حناتو مؤخرا  ، وفلكر فنمنا قمنت بنه ، ولكننف شنعرت األحداث
(Carver, 1984: 18 ) .  

مننع  أحنانننالطرنقننة مننع الراشنندنن والمننراهقنن وونشننع اسننتخدام هنن ه ا   
أو شندة عن تواتر أو دوام  تابة  الحظاته لك. حنث نقوم العمنل بتسجنل ماألطفال

 مهمةجوانب معننة من سلولكه. وللكن ه ه الطرنقة ال تنسر اإلجابة عل  أسئلة 
. فمثال ما ال أ حندث وأد  إلن  وقنف المن الكرة لفتنرة وتسنتخدم لهن ا الغنر  

 Behaviorسننجالت ألكثننر تفصنننال تسننم " المنن لكرات النومنننة السننلولكنة " 

Diariesسلوو التدخنن منثال  تسنجل بناننات عنن النزمن الن أ  . فف  مالحظة
حدث فنه السلوو  وشدة إلحاحه عل  الفرد مقدرا بدرجات علن  مقنناس تقندنر 
، ونسجل الملكان ، وهل حدث التدخنن مثال بمصاحبة  خرنن ، ومجموع عندد 

 وهلك ا. السجائر المستهللكة
لكثر استخدام. خر وه  األاننة فه  أن تالحظ شخصا   أما الطرنقة الث   

مالحظننة طبنعنننة   المالحظننة إلنن  : Bernsteinوبشننلكل عننام نصنننف برنسننتنن
مالحظنننة مشنننارلكة  وننقسنننم لكنننل منننن الننننوعنن إلننن  :ومالحظنننة مضنننبوطة، 

ينر مشارلكة لكما قد ننقسم لكنل منن الننوعنن اآلخنرنن إلن  مالحظنة  ومالحظة
 بواسطة اإلنسان أو مالحظة  لنة ) منلكاننلكنة (.
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 عنة :المالحظة الطبن -0
منننن طنننرق البحنننث التننن  نفضنننلها البننناحثون فننن  العلنننوم اإلنسننناننة   

وتعننن  مالحظننة اإلنسننان فنن  محنطننه الطبنعنن  ، فنن  المنننزل أو  االجتماعنننةو
المدرسننة أو العمننل . وفنهننا نقننل إحسنناس العمنننل بأنننه موضننع مالحظننة ، فننال 

ات نحتاج إل  خلنق انطبناع معننن. ونملكنن أن تندوم المالحظنات الطبنعننة لفتنر
 طونلة أو لفترات مستمرة . 

علننن   ناإللكلنننلكننننو، نرلكنننز البننناحثون  وفننن  علنننم الننننفس اإللكلنننلكننن    
مالحظنننة السنننلوو الننن أ نملكنننن أن تسنننتنتج مننننه خصنننائص الشخصننننة ، لكمنننا 
نرلكزون عل  تقونم طبنعة التغنرات فن  المشنلكالت التن  أوصنلت العمننل إلن  

 العنادة. 
ننننوعنن :  الطبنعننننة إلننن  طنننرق المالحظنننة Wrightونصننننف راننننت   

حدهما نسنمنه المالحظنة المفتوحنة وهن  التن  نجرنهنا الباحنث دون أن نلكنون أ
هنو الحصنول علن  فهنم  إلننهلدنه فر  معنن نسع  الختباره، ولكل ما نهندف 

أفضل لمجموعة من الظواهر السلولكنة الت  تستحق مزندا من البحث الالحنق. 
وهن  تلنو التن  نسنع  فنهنا المقنندة،  المالحظنة أما النوع الثان  فنسنمنه راننت

  ا نالحظ ومت .االباحث إل  اختبار فر  معنن  وبالتال  نقرر م
  وبالطبع ال نملكن للباحث أن نالحنظ جمننع جواننب السنلوو فن  الفنرد   

أو العننة ف  وقت واحد ، وله ا تعتمد جمنع طرق المالحظة علن  اسنتراتنجنة 
:  0990، صننادق  ؛أبو حطننبنلها)اختنننار بعنن  جوانننب السننلوو فقننط لتسننج

031 .) 

 بع  ضوابط استخدام المالحظة الطبنعنة :

توجد مجموعة من الضوابط الت  نجب التنبه إلنها قبل استخدام طرنقة   
 المالحظة الطبنعنة :

خطنا  أ ف    ال نقعثنا  المالحظة حتن نلكون الباحث منتبها إل  سلولكه أأ -0
تنندعنم فلكرتننه المسننبقة عننن السننلوو  التحنننز، والنن أ نتمثننل فنن  منلننه إلنن 

 اإلنسان .

أال نتجنناوز حنندود مهمتننه بالتنندخل فنن  عملنننة التسننجنل التنن  نقننوم علنهننا  -6
 الوصف الدقنق للظواهر وتحونلها إل  مستو  التفسنر.

تحتاج طرق المالحظة الطبنعنة إل  التدرنب عل  رؤنة أو سماع ما نجب  -3
 رؤنته أو سماعه وتسجنله.
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ف  طرنقة المالحظة الطبنعنة أن وجود مالحظ ينر  همةممن المشلكالت ال -4
مألوف بنن المفحوصنن نؤثر ف  سلولكهم ، ومن أحند طنرق التغلنب علن  

مع  مع دنو ، و الت التسجنل السنه ه المشلكلة استخدام  الت التصونر بالف
 ن. لمفحوصومالكن ال ننتبه إلنها اف  أ   وضعها

 المالحظة المضبوطة . -6
ر من الحاالت القنام بالمالحظة الطبنعنة. ومنها منثال قد نصعب ف  لكثن 

مالحظة استجابة الشنخص لمواقنف الشندة ، إ  قند ننقضن  وقنت طوننل ونبن ل 
قبننل حندوث هن ا الموقننف ، وحتن  إ ا وقنع الحنندث، فنإن أمننورا   الكبننر امجهنود
المالحظنة ن إلن " ة. ولن لو لجنأ البناحثوقد تقع لتفسنر عملنة المالحظ   أخر 

التنن  تالحننظ فنهننا اسننتجابة العمنننل ألحننداث مخططننة ومقننننة،  طة "المضننبو
، و لو هو ما نحدث  وتوقنتها المنبهاتر للباحث التحلكم ف  طبنعة وبحنث تنس

التننن   األسنننالنبوهنننناو بعننن  والمواقنننف المصنننغرة.  االختبننارات والمواقنننف
 : تستخدم ف  ه ه الطرنقة مثل

 : خنرون موقفنا   أشنخاصلكن  أو قند نخلنق اإللكلننن اختبارات لعنب األدوار 
متخنال  ، نطلنب فننه منن العمننل أن نتصنرف " لكمنا لنو لكنان " فن  موقنف 

أأ أن نلعننب دوره الحقنقنن  العننادأ. ونشننلكل لعننب األدوار حجننر   معنننن 
 ف  العالج بالسنلكودراما .  الزاونة

 :  مننن موقننف لننه داللننة العمنننل فعننال  صننورة هنننا قنند نواجننه  مقنناننس األدا
 ونالحظ استجابته ف  ه ا الموقف. ة إلكلنننلكن

 : وه  لنست ألكثر من صناية شلكلنة تهندف  مقاننس التقدنر ف  المالحظة
  إل  وضع العمنل ف  فئة أو موضع أو نقطة عل  متصل للسمة الت  تقدر.

 ثنا  تأدنة االختبار ف  إحد  الفئاتالقلق أ لكأن تقدر مثال  درجة

 .شدند (  –متوسط  –قلنل  –) معدوم    

 تسجنل المالحظة .  أسالنب

رتجالنننة، فقنند لباحننث أن نالحننظ بطرنقننة عرضنننة أو األنننه ال نملكننن ل   
ألكثنر موضنوعنة ابتلكرت أدوات متعددة لتساعد الباحنث فن  إجنرا  مالحظنات 

      وثباتا.
 :األسالنبومن ه ه 

أو   ن بطاقنننات المالحظنننةد البننناحثولكثننننرا منننا نعننن بطاقنننات المالحظنننة : -0
لتنسنننر عملنننة تسننجنل البنانننات . ونسننجل فنن  هنن ه  ؛ حننثاسننتمارات الب
ن أملكنن، تتعلق بالمشلكلة، وتجمع فن  فئنات إ من البنود الت  ا  الوسائل عدد
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ونتننرو بعنند لكننل بننند مسننافة للمالحننظ ، تلكتننب فنهننا لكلمننات وصننفنة قلنلننة. 
وتسنناعد هنن ه الوسننائل فنن  عنندم إيفننال أأ دلنننل ، وتملكننن مننن تصننننف 

 البنانات .

تتطلننب هنن ه الطرنقننة أن نسننجل الفننرد تلكننرار الصننور  مننننة :العننننة الز -6
المالحظة لألحداث ، خنالل عندد منن الفتنرات الزمنننة المحنددة، الموزعنة 

 توزنعا منتظما .

ف  جمع البنانات ،  أحناناتستخدم :ت القصصنةالنومنات السلولكنة والسجال -3
 طنننرق أقنننل شنننلكلنة . فقننند نلكتنننب الباحنننث تقرننننرا واقعننننا عمنننا قالنننه أحننند
المفحوصنن أو فعله ف  موقف ملموس ، وبدون تنارنخ، ونصنف الموقنف 

ه ه المالحظات المباشرة لسلوو ال أ حدثت فنه ، وبعد تجمنع سلسلة من 
خنننالل فتنننرة زمنننننة ، قننند نتجمنننع لدننننه بناننننات لكافننننة تبصنننره بنمنننو  مهنننم

 المفحوص وتطوره وتلكنفه .

    ة بعوامنل التحننز الشخصن ننلكنال تتأثر اآلالت المنلكا : ةالمنلكاننلكناآلالت  -4
ل الواقعة ف  صنورة نملكنن إعادتهنا، خطا  ال الكرة ، بل تحفظ تفاصنوال أ

ة الباحنث مننرات بحننث نملكنن أن نندرس الوصنف اللكامننل لحندوثها بواسنط
 (. 463:  0997دالنن  ، متعددة وبعمق) 

 تقونم أدوات المالحظة . 

ها مباشنرة ـمنن أنن بنالريم وصندقها المالحظةن ثبات هل نملكن التألكد م 
 وموضوعنة ؟

 ثبات المالحظة . -0

تفناق بننن تقندنرات المالحظننن. وتشننر وألكثر صنورها شننوعا هنو اال  
النتائج إل  إنه نملكن الوصول إل  معامالت ثبات مرتفعة ، وللكنن  لنو نتوقنف 
عل  عوامل منها : عدم تعقند موضنوع المالحظنة، ولكن لو معرفنة المالحظننن 

 نهم سوف تلكون موضع اهتمام ، تدرنب المالحظنن .بأن درجة االتفاق بن

 صدق المالحظة . -6

    تلكمن المشلكلة األول  ف  صدق المقابلة ف  توضننك منا نقناس ، فمنثال  
ن األمر نتوقف عل  ما نعتقد الباحنث حظة تألكند ال ات أو االلكتئاب ، فاف  مال

      ألوفة اللكشفأنه نشلكل مؤشرات عل  تألكند ال ات أو االلكتئاب. ومن الطرق الم
عن مد  االرتباط بنن نتائج نظم المالحظة وتقدنرات من نعرفنون العمننل فن  

عننداد نظننم المنننهج المنطقنن  فنن  إ أتبنناعالسننمة موضننوع المالحظننة. وبنندال  مننن 
المنهج االمبرنق  ، أأ إنه بدال من تقرننر  أتباعن إل  المالحظة ، نلجأ الباحثو
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ن الباحنث نسنجل لكنل سنلوو العمننل خنالل مسبق عن مؤشرات القلق مثال ، فإ
سنلولكنة تنرتبط بمحلكنات  أنماطفترة المالحظة ونصنفه  ثم نحاول اللكشف عن 

 .أخر  مثل التقارنر ال اتنة والمؤشرات الفسنولوجنة ...الخ
 ثاننا  : المقابلة .

ال نعتمد اإللكلنننلكنون ف  دراسة الحالنة، علن  أننة طرنقنة فن  الحصنول 
فننرد بالقنندر النن أ نعتمنندون فنننه علنن  المقابلننة. وربمننا علنن  معلومننات عننن ال

مننن اعتمنناد أأ  اعتمنندت قنمننة المقابلننة علنن  خبننرة اإللكلنننلكنن  ومهاراتننه ألكثننر
 خر علنهما.إجرا  تقونم   

    فالقدرة عل  لكسب ثقة المرن ، وجعله نشعر باالرتناح ، وتقلنل دفاعه
مملكنن منن الصنراحة ،  أو خوفه من النقد بحنث نتلكلم عن مشلكالته بنألكبر قندر

هن  منن  وتقونمهنا سنلوو المنرن  أسنالنبجمننع القدرة عل  مالحظة  ولك لو
المهننارات الضننرورنة لإللكلنننلكنن . وباإلضننافة إلنن   لننو فمننن بنننن المهننارات 
األساسنة لإللكلنننلك  البارع معرفته بالموجهات الت  نتبعها ، ولكنف نقترب من 

اوم المننرن  أنننة أسننئلة مباشننرة ينننر مباشننرة عننندما نقنن     المننرن  بطرنقننة
: 0984روتر ، لنها ) موجهة إلنه، وأخنرا  لكنف ّنقوم المعلومات الت  توصل إ

005).    
له ا تعتبر المقابلة أداة بارزة من أدوات البحث العلم  ف  علم النفس    

اإللكلنننلك  وينره من العلوم. وتبرز أهمنة المقابلة فن  المنندان اإللكلنننلكن  منن 
ون فن  مجنال  التشنخنص األخصائنة الت  نستخدمها داة الرئنسلكونها األ حقنقة

 (. 017:  6118عسلكر ،  ، والعالج النفس )إبراهنم
ن التمنننز الحناد السنابق بننن لمعاصنرة فنإوف  الممارسنة اإللكلنننلكننة ا   

خنتالف فن  درجنة التألكنند مسنألة االتقننم والمقابلنة العالجننة قند تطنور لنصنبك 
نلكننون اختالفننا  فنن  اإلجننرا ات . ونصننعب الفصننل بنننن التقننننم  أن ألكثننر مننن

والعالج ، وبنن المقابلة وينرها من أدوات التقننم مثل االختبارات والمالحظة 
 الت  تتم ف  لكل من المقابلة واالختبار.

وتجننر  المقابلننة  ات التوجننه التقننمنن  عننادة فنن  مرحلننة مبلكننرة مننن    
هنو  -ولننس الوحنند -ونلكون يرضنها النرئنسل بالعنادة ، مراحل اتصال العمن

توضنننك فهننم اإللكلنننلكنن  لمشننلكالت المننرن  لكنن  نسننتطنع التخطنننط للتنندخالت 
صنمم لكن  تنسنر فهنم ن المقابلنة العالجننة تلعالجنة ، وعل  العلكس من  لو فنإا

وبقصد إحداث تغنرات مريوبة ف  المشاعر والسنلوو. إال  المرن  لمشلكالته
بالضرورة فهمه ن المقابلة ، فإن اإللكلنننلك  نستلكمل م  أنه ف  لكل من النوعنن
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ن اإللكلنننلكن  فنإ ننه حتن  فن  المقابلنة التقننمننة المبلكنرة ،للمرن  ، ومن ثنم فإ
ن معرفنة مشنلكالت المنرن  وبن ل الجهند لحلهنا هلكن ا فنإنقوم بدور عالجن . و

 (. 060:  0997ملنلكة ، )   تشابلكتان من عملنة مستمرة هما مرحلتان م
 : ف المقابلة وأنواعهاتعرن -0

    تعرنف المقابلة .

تشنر المقابلة إلن  محادثنة تنتم وجهنا لوجنه بننن العمننل والقنائم بالمقابلنة 
(Bootzin & Acocella , 1988 : 149)وه  أداة لكما نر  بورج.(Borg 

ننتم بواسنتطها جمنع المعلومنات منن خنالل التفاعنل المباشنر بننن   ( 1980 ,
عل قد نلكون سببا منن مزاننا وعننوب المقابلنة لكنأداة منن ، وه ا التفا األشخاص

 أدوات البحث العلم  .
   " موقف تواصل لفظ  ( بأنها0998، عسلكر، إبراهنم) لكما نعرفها 

بهندف الوصنول إلن  معلومنات منن أحند  ،أو ألكثنر اثننن) محادثة( بنن  
 .) الحالة أو المرن  ( أو التعدنل من جوانب معننة من سلولكه " الطرفنن
 0964عنام  Bingham & Mooreونعتبنر تعرننف بنجهنام ومنور    

منن أفضنل التعرنفنات وأقصنرها حنننث  لكنرا أن المقابلنة هن  " محادثنة موجننه 
 ال أ تحققه المحادثة نفسها". اإلشباعينر  لغر  محدد

  :أنواع المقابلة 

تختلف أنواع المقابالت باختالف الهدف أو الغنر  الن أ تجنر  منن   
. فننإ ا مننا صنننفت والدقننة فنها ودرجننة الضننبط،ابلننة، وعنندد المشننترلكننأجلننه المق

حسب أهدافها فستلكون المقابلة المسحنة، والتشخنصنة  والعالجنة، واإلرشادنة  
وإ ا صننننفت حسنننب المشنننترلكنن فنهنننا فسنننتلكون المقابلنننة الفردننننة ،  والمهنننننة.

المقابلنة إ ا صنفت حسب درجة الضنبط والدقنة فستنقسنم إلن     والجماعنة. أما
(.لهنن ا نختلننف 55:  0999اللكبنسنن  ، ، الننداهرأ )  المقننننة ، وينننر المقننننة

إال أنننه نملكننن تحدننند عنندة العلمننا  فنن  تحدننندهم لألنننواع المختلفننة مننن المقابلننة. 
 أنواع للمقابلة ف  المجال اإللكلنننلك  لكما نل  :

 المقابلة التشخنصنة . -0

نلة  ات الفاعلننة األولن  فنن  الوسن ةالتشخنصنن ةاإللكلنننلكننتعند المقابلنة   
تحدنند المشنلكلة وصننايتها صنناية فنننة تتنننك وضنع هن ا المنر  أو  لنو فنن  

والرجوع إلنه ف  لكافنة اإلجنرا ات التنبؤننة ، أفضل قالب نملكن االعتماد علنه 
والعالجننننة الالحقنننة ، وربمنننا اعتمننندت قنمنننة المقابلنننة علننن  خبنننرة اإللكلنننلكننن  
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، سنالمة ؛ عسنلكر  )خنر علنهنا را  تقنونم   جنومهارته ألكثر منن اعتمناد أأ إ
0996  :043.) 

وقنند نشننأت المقابلننة التشخنصنننة أساسننا  مننن خننالل الممارسننات فنن     
المستشف  وف  ظالل فلكر لكرنبلنن ، والزالت مثنل هن ه المقابلنة تسنتخدم علن  

 مع المرض  ال هانننن.  نطاق واسع
والحالنة  خصنائ األوالمقابلة التشخنصنة ه  عبنارة عنن موقنف بننن    

والظروف المحنطة بهنا ممنا عل  لكل جوانبها، الت  ندرسها ، محاوال التعرف 
 تفسنر سلوو صاحبها. ف  نساعده

لألعننننرا  المرضنننننة  األخصننننائ علنننن  فهننننم  أنضننننا  لكمننننا ترلكننننز    
 .ومت  ظهرت ،ولكنف تطورت ....الخ، واالضطرابات لد  الحالة 

 األعنرا علن  دراسنة  ةصننالتشخنوعل  النريم منن ترلكننز المقابلنة   
لننس  ةالتشخنصنن المقابلة حت  نملكن وصفها بدقة . فإالت  تظهر عل  الحالة 

الهدف منها مجرد وضع المرن  ف  فئة إلكلنننلكنة محنددة ، وإنمنا الهندف هنو 
وفهم العوامل السنلكولوجنة الت  ، عن دننامنات سلوو المرن  محاولة اللكشف

 (.010:  0987الزنادأ ، )  ةالصورة المرضنة الحالن أدت إل 
   أن المقابلة التشخنصنة نجنب 0972عام  Korchin ونر  لكورشنن   

 أن تغط  عدة مجاالت ه : 
  .العملنات العقلنة وطرق التفلكنر (0)
 .الخلل الحس  واإلدرالك  (6)
 الوع  بالزمان والملكان واألحداث واألسما  ( 2)
  .التعبنرات االنفعالنة (0)
  .صار الداخل  ومفهوم ال ات االستب (4)
 ( .683:  0999 عمر ،لوو العام والمظهر الشخص  ) الس( 2)

وبالتال  نحتاج إجرا  المقابلة التشخنصنة إلن  ضنرورة الحصنول علن  
 معلومات لكافنة من المرن  تتضمن :

ه : ولكننننف تطنننورت وظهنننرت أعراضننن التنننارنخ السنننابق للمنننرن  (0
 .ل ال أ قد تشنر إلنه المرضنة والمآ

: وقنندرة المننرن  علنن  التعامننل بالمفنناهنم  فحننص عملنننات التفلكنننر (6
المجردة  واستخدام اللغة، والت لكر القرنب أو البعند ، والقندرة علن  

 .حل المشلكالت المعقدة ....الخ
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: لكالهالوس ، والخداعات البصرنة ، والجمود  اضطرابات اإلدراو (2
 اإلدرالك  .

تشنتت ، أو اضنطراب فن  : أأ مند  منا علننه منن  االنتباه والوع  (0
إدراو الزمنننان أو الملكنننان ، أو القننندرة علننن  االنتبننناه لفتنننرة معنننننة 

 والترلكنز.
: أأ قدرة المرن   االستبصار بالمر  ومفهوم المرن  عن  اته (4

الت  أدت إل  مرضه ، ونظرتنه إلن  نفسنه إ ا  سباباأل عل  إدراو
 ما لكانت واقعنة أو مشوهة.

أو   وجه ، الملبس ، أأ لوازم حرلكنة: تعبنرات ال المظهر والسلوو (2
  عسننلكر ؛ إبننراهنم)حسنننة بننارزة ، طرنقتننه فنن  التعبنننر عننن نفسننه 

0998 :019 .) 
 المقابلة المقننة ) المقندة ( : -6

  نلكولوج . حننثتقترب المقابلة المقننة إل  حد لكبننر منن االختبنار السن  
    للكنل مفحنوص ، بننفس الطرنقنة عامنة والترتننبنفسنها األسنئلةنتم فنها توجننه 

 (.   416 : 0997) دالنن ، 
ونسننتخدم السنننلكولوج  المقابلننة المقننننة عننندما نريننب فنن  الحصننول    

عل  تقدنر أو درجة أو قنمة لتقونم خاصنة معنننة . وعلن  النريم منن المقابلنة 
ينرا  ا  فن  أنهنا تسنتخدم أساسنفإ فن  العمنل اإللكلنننلكن  أحناناالمقننة تستخدم 

التصنننننف والتحدنننند الجمعننن  لطبنعنننة مشنننلكلة منننن خنننالل البحنننث العلمننن ، و
 اسننننتخدامات إحصننننائنة مننننن قبننننل تحلنننننل المضننننمون ومعننننامالت االرتبنننناط 

 .(042:   0996 ر ،عسلك ؛) سالمة   والمتوسطات ....الخ
معننة ، إ  أن ضرورة جمع بنانات لكمنة تسنمك  وله ه المقابلة عنوب   

فن  إجنرا ات  ا  دة ، نحندث جمنودبالمقارنة من جمنع المفحوصنن بطرنقة موح
 البحث  قد نجعل التعمق بدرجة لكافنة شنئا مستحنال.

 المقابلة ينر المقننة ) الحرة ( : -3

ونسمك ه ا النوع من المقابلة بالحصول عل  البنانات المطلوبنة بأقنل    
توجنننه مملكننن ، وبننألكبر قنندر مننن التلقائنننة ، ولنن لو فهنن  تسننتثنر قنندرا أقننل مننن 

، وتنسنننر اللكشنننف عنننن خصائصنننه الفرنننندة والفهنننم األعمنننق  مقاومنننة العمننننل
تتطلننب للقنننام بهننا ا للكنن  تحقننق هنن ه األيننرا  لنندننامنات شخصنننته  إال أنهنن

 (. 27:  0996ملنلكة ، )    ا  ا خبرة متعمقةإلكلنننلكن
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ن هنن ه األسننئلة تعنندل تخطنطهننا ، فننإفننإ ا وجننه اإللكلنننلكنن  أسننئلة سننبق   
عن عل  التعبنر  أحنانا، ونشجع العمنل  بحنث تناسب الموقف وتناسب العمنل
وف  بع  الحاالت فقط لتوجنه حدنثه،  أفلكاره بحرنة ، ونقدم قلنل من األسئلة

 نتم الحصول عل  المعلومات بطرنق عارضة .
جابنننات ننفننن  خلنننف اإل فننن  المقابلنننة الحنننرة أن األخصنننائ ونسنننتطنع    

لنملكن منن عدل من األسئلة شارات ينر المتوقعة ، وأن ننتتبع اإلالمبدئنة  وأن 
 (. 416:  0997دالنن  ، )تحلنل داللة البنانات 

فنمنننا نتعلنننق باألسنننئلة  لكمنننا نتعننننن علننن  اإللكلنننلكننن  أن نلكنننون حننن را     
ثاره خ  قدرا ألكبر من االنفعال وأالت  تأ الخاصة بالوجدانات واألمور الحساسة

فنن  لكننف اسننتجابات ثنننا  المقابلننة ، حتنن  ال نتسننبب الفسنننولوجنة التنن  تظهننر أ
 العمنل .
اللكننالم منثال هننل تسننتطنع أن  األخصنائ ومنن األسننئلة التن  نفننتك بهننا    
 ا أتنت إل  العنادة ؟ أو هل تستطنع أن تقول ل  شنئا عنن أسنرتو ات لكر ل  لم

؟. وبمجرد أن نبدأ العمنل ف  اللكالم نحثه اإللكلنننلكن  علن  اللكنالم بنأن ننوم   
بقولننه ) هننل  أحناننناائال )هنننه ( أو) أنننوه (. وبرأسننه عالمننة علنن  الموافقننة قنن

أقنل  األسنلوبتستطنع أن ت لكر ل  شنئا ألكثنر عنن هن ا الموضنوع ؟ ونعند هن ا 
روتنر المباشرة والمحددة )  تهدندا أو تسببا ف  اضطراب المرن  من األسئلة

 ،0984  .) 
 :لكاآلت ابلة اإللكلنننلكنة الحرة وهناو بع  األسس الت  تستند علنها المق

   تفنتك المنطلنقعلن  منا لند  الفنرد منن مننل تلقنائ  لل األسلوبنستند ه ا  -0
 عتراف والتخفف .بل ولال

تعنند هننن ه المقابلننة ضنننربا  منننن العننالج النفسننن  ينننر الموجنننه، إ  تلقننن    -6
 عل  الجانب االنفعال  من الشخصنة ، ألكثر من الجانب العقل . باألهمنة

النفس  الفعال. منن حننث أنهنا تتشابه ه ه الطرنقة مع ما نسم  التحلنل   -3
إل  الموقف الحاضر ألكثر مما تفعل ف  التجنارب العدنندة  االهتمامتتجه ب

 الماضنة.

ابلننة والعمنننل بالتلقائنننة والتفننتك و القننائم بالمقتتمنننز العالقننة بنننن المعننالج أ -4
نعتنر   أن بمعن  أن المعالج نعمل من جانبنه علن  إزالنة منا منن شنأنه

 .(049:  0996عسلكر ، ؛لمرن ) سالمة ا ه ا التفتك من جانب
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   ن نلكنون علن  ألفنة بننوع  المقابلنة المقنننةأ األخصنائ ه ا ونجب عل  
وينر المقننة حتن  نسنتطنع أن نبنن  تصنورا عامنا  عنن النوعننة المطلوبنة منع 

 العمنل .
 : الموجهةالمقابلة  -4

ان سننتعأ نلكننون فنننه القننائم بالمقابلننة قنند اوهننو النننوع مننن المقابلننة النن    
بمقابالت أو تقارنر سابقة عن الحالة ، حنث نلكون من المعروف سلفا أن هناو 
مشلكلة بعننها عصابنة مثال ، وهنا فإنه ندرو أن علننه أن نحصنل علن  بعن  
المعلومات الت  نغط  بها ه ه المشلكلة . ل ا نقوم بتوجنه أسنئلة مباشنرة لكثننرة  

 .ونرلكز انتباهه عل  جانب محدد أو أحداث معننة 
وف  ه ه النوع من المقابلة ننبغن  تنوخ  الدقنة والحن ر، حننث تلكنون    

ه ه األسئلة مصدرا للقلق والضنق للمرن  مما نجعله ألكثنر حن را. لهن ا  مثل 
، نجر  هن ا الننوع منن المقابلنة بعند تحقننق ألكبنر قندر منن العالقنة اإللكلنننلكننة 

األسنئلة بارتنناح مما نجعله نجنب عل   ؛محل ثقة المرن   األخصائ ونلكون 
 ، إنمانا  منه بأن نعر  مشلكلته للوصول إل  حل.

 إعدادات المقابلة وترتنباتها . -6
لننن : إعننندادات خاصنننة عننندادات الخاصنننة المقابلنننة إنملكنننن تقسننننم اإل  

 اإللكلنننلك  ، وإعدادات خاصة بظروف المقابلة لكما نل  : األخصائ ب

   .اإللكلنننلك األخصائ أوال : اإلعدادات الخاصة ب
 الدافع إل  طلب المقابلة :  -0

نننؤثر فنن   طلننب المقابلننة عامننل مهننم مننن المؤلكنند إن دافننع العمنننل إلنن    
درجنة نجاحهنا . ومنن الضنرورأ أن نتعننرف اإللكلنننلكن  علن  الظنروف التنن  
نطلب فنها العمنل العالج: هل دفع إلنه دفعا  أم طلبه بدافع من  اتنه ؟ ومنا هن  

 ل اإللكلنننلك  وتوقعاته منه ؟ مصادر معرفته بإملكاننات العم
حنننث تتضننك أهمنننة التعننرف علنن  دافننع العمنننل للحضننور للمقابلننة فنن    

ضنو  أنننه قنند تسننبق المقابلننة أفلكننار بعضننها خطننأ عننن مفهننوم المعننالج والعننالج 
النفس ، إ  قد نظن مثال أن المعالج سوف ننومه أو ننتزع منه أسرارا  أو ندفعه 

تطنع اإللكلنننلك  أن نحسن من فهمه إ ا عرف منا . له ا نساألفعالللقنام ببع  
 (. 047:  0997ملنلكة ، )  نتوقعه المرن  وما نريب ف  تحقنقه
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 دننامنات شخصنة اإللكلنننلك  ومدخله للمقابلة : - 6

قد نتأثر مسار المقابلة بدننامنات شخصنة اإللكلنننلك  ومدخله للمقابلة.    
ة لمرنضنه بندافع عصناب  ال فقد نحناول أن نغنوص فن  الموضنوعات الحساسن
أوتنوقراط  أو نننزع  بأسلوبنرتبط بحاجة العمنل وعالجه، وقد نوجه أسئلته 

نحدد لنفسه هدفا من المقابلة  أن األخصائ حلكام . له ا نجب عل  صدار أإل  إ
 ألن  لو نشعره باأللفة والثقة بالنفس. ؛
 سلوبه :وأ مظهر اإللكلنننلك  -6

العنالج. فقند  فن  نؤثر ف  ريبة العمنل ما   مهاإللكلنننلك  نفسه عامال نعد
نلكون مظهر اإللكلنننلك   ا أهمنة قلنلة ف  المقابلة ، إال أننه نتعننن علن  العمننل 

قامننة عالقننة بننننه وبنننن ا لكننان نريننب فنن  إفنن  المقابلننة األولنن  أن نقننرر مننا إ 
سنلوبه، فالعمننل وأ اإللكلنننلك . ولكثنرا منا نتنأثر هن ا القنرار بمظهنر اإللكلنننلكن 

سع  خلف الشواهد الت  تدل عل  النضج المهن  لألخصائ  ، وعل  مهارتنه ن
 ونجاحه وسمعته ف  مهنته .

والعمنل نضنق باإللكلنننلك  ال أ نبندأ الدهشنة والعجنب منن المشنلكالت 
الشخصنة لآلخرنن ، لكما نضننق بمنن نسنتمع إلن  مشنلكالته فن  بنرود أو بمنن 

ستمرار إل  االة ، وبمن نشنر بهتمامه موجه فقط إل  تصننف الحن لكل انبدو أ
 الحاالت األخر  ، أو ال أ نلعب دور األب أو األم أو الواعظ.

     فاإللكلنننلك  المتمرس هنو الن أ نلكنون موضنوعنا فن  مسناعدته للعمننل 
، وال أ نستطنع أن نعالج لكل  ومفهما مشلكالتهك وهو ال أ نتعاون معه لتوضن

مننن نسننتطنع أن نواجننه  نضننا  أصننور مقاومننة العمنننل مننن صننمت وعنندوان ، و
 .  الربك األلكبرال أ ننتج عنه أقل خسارة و األسلوبمخاطر المقابلة ب

 عدادات الخاصة بظروف المقابلة.ثاننا : اإل
 ملكان المقابلة : -0

نتنننك بإقامننة عالقننة إلكلنننلكنننة، وال  ا  نجننب أن نلكننون ملكننان المقابلننة ملكاننن
يرفة هادئة مرنحة خالنة من تعط  انطباعا بجو العمل . حنث تتطلب المقابلة 

، وال نعن   لو أن نلكون األثاث فخمنا  وللكننه نعنن  تنوفنره  اإلزعاجاحتماالت 
ضا ة مرنحة ، لكمنا نجنب أن باالسترخا . لكما نجب أن تلكون اإل لمحادثة تتسم

لكافة الظروف الفنزنقنة األخر  التن  تنوفر للمنرن   أنضا   األخصائ نراع  
 (. 001: 0987الزنادأ ، )  الراحة درجة معقولة من
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تنننب ونفضنننل النننبع  عننندم وجنننود لوحنننات فنننننة علننن  جننندران الملك   
، ونقترحنون بندال  منن  لنو  اإلسنقاطنة األسالنبالستخدامها بوصفها نوعا من 

 البدانة . حادنثيرابة بقصد المساعدة ف  استثارة ألوحات ظاهرة أقل 
 زمن المقابلة : -6

نه ف  عجلة من أمره ، وعلنه أن نشعر من المهم أال نبدو اإللكلنننلك  إ   
العمنل بأن وقت المقابلة مخصص له لكلنة. إال أنه من الضرورأ تحدنند زمنن 

دقنقنة ومنن المملكنن إطالنة زمنن المقابلنة  45 -31 معنن للمقابلة  ونتراوح بنن
 لننو أنننه مننن ينننر المفننند أن تنتهنن  ، مننع بعنن  الحنناالت     إلنن  سنناعة لكاملننة
 ها  وقتها وعند نقطة ينر محددة .المقابلة لمجرد انت

واإللكلنننلك  الماهر هو ال أ نصل بالمقابلة إل  خاتمة نلخص فنهنا منا   
بقصد التألكد من تحقنق فهم مشنترو بنننه وبننن العمننل فن  ، جر  من مناقشة 

 (. 054:  0997ملنلكة ، ) موضوعات المناقشة 
 تسجنل المعلومات : -3

من لكرات خنالل المقابلنة .ونتفنق هناو جندل لكثننر حنول صنواب أخن  ال  
من الخطأ محاولة تسجنل لكل ما ندور ف  نه من ينر المملكن بل الجمنع عل  أ

الجلسة حرفنا  و لنو رينم أن بعن  العمنال  ال نعتنر  علن  تسنجنل بعن  
الم لكرات بعد الدقائق القلنلة األول  من المقابلة، إال أن ه ه اللكتابة من المملكنن 

 نل والمعالج.تقف حائال بنن العم أن
ومننن ناحنننة أخننر ، نننر  عنندد مننن االلكلننلكننننن ضننرورة تسننجنل أأ    

منن لكرات خننالل المقابلننة ، فننال بننأس مننن تسننجنل بعنن  اللكلمننات أو العبننارات 
لمنرن  المفتاحنة بشرط أال نعوق  لو العمل اإللكلنننلك  عن متابعة انفعاالت ا

ه واهتمامنه اللكناملنن وأال تعوقه عن توجنه انتباهن لكما تبدو عل  مالمك وجهه 
 األخصائ نشعرون بالراحة واالطمئنان إ ا رأوا  األشخاصخاصة وأن بع  

 ثنا  المقابلة.نقوم بتدونن بع  النقاط أ
أمننننا تسننننجنل المقابلننننة مننننن خننننالل جهنننناز تسننننجنل ، فنننننر  بعنننن     
جرا  من المملكن استخدامه بعند موافقنة المنرن  ألن ن ه ا اإلأ   نناألخصائن

الزنادأ ، ق  للمهنة ) نل دون علمه أمرا نتناف  مع المنثاق األخالإجرا  التسج
0987  :006 .) 



 47 

 

 مراحل المقابلة . -3
من األفضل النظر إل  المقابلنة بصنفتها عملننة اتصنال . ولكنأأ عملننة   

فتتناح والبننا  مرحلنة اال أنضنا  اتصال تتلكون من بدانة ووسط ونهاننة )وتسنم  
دد للكننل منهننا ، إال أنننه نوصنن  بننأال تسننتغرق وال نوجنند وقننت محنن (. واإليننالق

من عشنر دقنائق ، وأال تسنتغرق مرحلنة الوسنط ألكثنر منن   مرحلة البدانة ألكثر
ثالثنننن دقنقننة ، وأال تسننتغرق مرحلننة النهانننة ألكثننر مننن خمننس دقننائق، و لننو 
حرصننا علنن  أال نطغنن  وقننت مرحلننة علنن  وقننت أخننر  ممننا نننؤدأ إلنن  بعنند 

هنداف المطلوبنة نجنب أن للكن  ننتم تحقننق األو هدافنه.عنن تحقننق أ األخصائ 
 تتوافر ف  لكل مرحلة عدة شروط نجملها فنما نل  :

 مرحلة البدانة )االفتتاح (.  -0

والعمننننل. وتقنننع علننن   األخصنننائ تبننندأ المقابلنننة بتحدنننند الموعننند بننننن 
المسئولنة اللكاملة ف  البد  بافتتاح المقابلة بالممارسات الجنندة التن   األخصائ 
قننة بننهمننا ، األمننر النن أ نشننعر المننرن  مننن  اللحظننة األولنن  بأنننه تنندعم العال

موضننع اهتمننام . فنعمننل اإللكلنننلكنن  علنن  يننرس األلفننة بننننه وبنننن العمنننل بعنند 
تبادل التحنة من خالل التعبنر اللفظ  المتمنز البعند عن الجو المهن ، والسنما 

ت اللفظنة مثنل : إ ا الحظ نوعا من التوتر ننتاب العمنل، وهناو بع  العبارا
ت اللفظننة استخدام بع  العباراو أمعو؟  األمور     لكنف حالو ؟ لكنف تسنر

بلنة مثنل : هنل لكنان حداث الخارجنة البعندة عن محتو  المقاالمستفسرة عن األ
عمر ، )  ثنا  حضورو إل  هنا؟، هل شاهدت مباراة أمس ؟الطرنق مزدحما أ

0999 :682 .) 
ولكنننف  اإللكلنننلكنن  لكنننف نجلننس العمنننل أن نالحننظ أنضننا  ومننن المهننم 
لكما نالحظ طرنقته ف  المصافحة بالندنن واتصنال العننننن أو  نستجنب لتحنته 

أأ تعلنقننات نقنندمها عننند تقنندنم نفسننه ، قامتننه وتعبنننرات وجهننه ونننوع الصننوت 
 واعتنا ه  بمظهره.  

ختصننرة ونجنب أن تلكنون أسننئلة اإللكلنننلكن  فنن  البداننة بخاصننة قلنلنة وم
أساسنا  إلن  تشنجنع العمننل علن  التحندث فن  الموضنوعات التن  تهمنه وتهدف 

والت  تؤرقه ألكثر من ينرها. وال نعن   لو أال نوجه اإللكلنننلك   سلوبه هو وبأ
و ، وبخاصنة إ ا احتنبس اللكنالم أ اإلستراتنجنةمن خالل األسئلة  مسار المقابلة

    ن قلق العمننلة لنخفف ملكما نملكنه أن نتدخل بالصورة المناسبملكررا     صبكأ
 (.037 : 0997 ملنلكة ،) 
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  عمنقأونخطئ اإللكلنننلك  إ ا حاول ف  البداننة أن نن هب إلن  منا هنو    
نفسننها التنن   سننبابن األسننتعداد العمنننل ، أللدرجننة ا مراعنناةمننن السننطك دون 

خنر إل  االلتجا  إل  الموضوعات السطحنة ه  الت  تدعوه إلن  ه ا األ تدعو
هنن ه المحاولننة مننن جانننب اإللكلنننلكنن . واللكسننب الننناتج عننن اسننتجابة   مقاومننة

له قنمته ف  حد  اته ، ألنه نندلل للعمننل علن  أننه نملكنن أن نتقندم ،  اإللكلنننلك 
 أن اإللكلنننلك  شخص نملكن مساعدته. لكما ندلل عل 

 وتجاهل األسرة والمصاحبنن أمر ال ننصك به، فهو فضال عما نعطنه  
لكثنننر مننن المعلومننات  عنندم اللباقننة ، فقنند نحننرم اإللكلنننلكنن  منننمننن انطبنناع 

ضافنة. له ا فإن االلتقنا  بأسنرة العمننل ومرافقننه بعند الجلسنة التمهندننة منع اإل
 نعتبر ممارسة جندة ننصك بها . العمنل

 المرحلة الوسط  ) البنا  (. -6
ات منن المقابلنة بجمنع المعلومن ف  هن ا الجنز  النرئنس نهتم اإللكلنننلك   

الضننرورنة للتوصننل علنن  األقننل إلنن  صننناية مؤقتننة لطبنعننة مشننلكلة العمنننل 
 وبعامة نسع  اإللكلنننلك  إل  معرفة : وشخصنته. 

) وتعنننرف بالمشنننلكالت الحاضنننرة للعمننننل األعنننرا منننا هننن  الشنننلكاو  و (0
(، لما ا طلب المساعدة ف  ه ا الوقت  Presenting Problemsالمقدمة 

 ؟ ما ه  ظروف حناته الحاضرة ؟؟ ما ه  طبنعة أزمته الحاضرة 

حننداث حدنثننة ضننايطة قنند تلكننون عوقننت المنلكانزمننات ت هننناو أهننل لكاننن (6
 الحالة؟ األزمة التواؤمنة عن أدا  وظنفتها وأدت إل 

هننو ؟ مننا هنن  مواهبننه وقننواه ولكفا اتننه؟ ومننا هنن   األشننخاصأأ نننوع مننن  (3
نقائصنننه الشخصننننة ؟ ومنننا هننن  سنننمات شخصننننته ووجداننننه ودفاعاتنننه 

ه فنن  الماضنن  فنن  سننلولك مهمننةهننل لكانننت هننناو تغنننرات  ؟وصننراعاته 
 القرنب ؟

 الستشارة طبنة ؟ هل هناو عوامل عضونة  ات داللة ؟ هل هناو أهمنة (4

وبالطبع ال نملكن اسنتطالع لكنل هن ه المجناالت بعمنق ، ونتعننن أن نقننع 
اإللكلنننلكنن  بمعلومننات تلكفنن  لصنننايته لفننرو  معقولننة ، وقنند نتطلننب األمننر 

 الت أخر إجرا  مقاب
 وف  حالة العمنل ال أ نعان  من هنالوس أو هنواجس ، فإننه منن المفنند

عه اإللكلنننلكنن  علنن  الحنندنث عنهننا دون أن ُنعبننر عننن موافقتننه علنهننا ن نشننجأ
 صراحة أو ضمنا . 
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طرق النظامنة ف  إجرا  المقابلة، ال أتباعوريم حرص اإللكلنننلك  عل  
ات أو أسئلة نتعنن اإلجابنة عنهنا، فال نوجد سننارنو ثابت أو تسلسل للموضوع

وللكن اإللكلنننلك  نهتدأ بالمرن  ونتتبع الموضنوعات التن  تبندو ألكثنر أهمننة 
 (. 041:  0997 ملنلكة ،)  بالنسبة له

 األخطا  الشائعة ف  المرحلة الوسط  من المقابلة :

التننن  نرتلكبهنننا اإللكلنننلكننن  فننن  هننن ه  األخطنننا تشنننر البحنننوث إلننن  أن   
 :المرحلة تشمل 

 سراف ف  الحدنث ولكثرة اللكالم .اإل -أ

 خطأ محاولة العالج أو تقدنم المساعدة . -ب

 خطأ إعطا  ألكثر من سؤال ف  وقت واحد. -ج

 خطأ توجنه أسئلة مغلقة. -د

 توطند العالقة بنن اإللكلنننلك  والعمنل. -هـ

 (. اإليالقالمرحلة الختامنة )  -3
لبحنث عننن طرنقننة منن أصننعب المشنلكالت التنن  تواجننه اإللكلنننلكن  هنن  ا
او ممهندات عامنة مالئمة إلنها  المقابلة. ومن الضرورأ أن نشنر إلن  أن هنن

فقنند نسننتطنع أن نتجنننب لكثنننر مننن  األخصننائ نهننا  المقابلننة إ ا مننا ألننم بهننا إل
 المشلكالت الخاصة بها.

   فمن ناحنة نجب أال تنته  المقابلة إال بعند أن نلكنون اإللكلنننلكن  قند نجنك
طمأنننة والراحة لند  العمننل . وننصنك النبع  بنأن ننزداد ف  بعث قدر من ال

إظهار التعاطف والمشارلكة الوجداننة من قبل اإللكلنننلكن  نحنو عمنلنه فن  هن ه 
المرحلة، و لو بعبارات تبنن تفهنم اإللكلنننلكن  لمنا حندث منن صنعوبات خنالل 

،  عسنلكر ؛ إبراهنم أو مهددة نفسنا ) ةالجلسة ، وما أثنر فنها من  لكرنات حزنن
6118  :067 .) 
   ومن ناحنة أخر  ، نجب أن نشارو اإللكلنننلك  منا اسنتطاع أن نلكوننه  

من أفلكنار أو تفسننرات منن مصنادر المشنلكالت فن  حنناة العمننل وحاجاتنه فن  
نهانة الجلسة. ومن المتوقع أن نسأل العمننل المعنالج عنن رأننه فن  مشنلكالته ، 

الت عنادة منا تنأت  منن العمنال  ومثنل هن ه التسناؤنمانه بنجاح العنالج. ومد  إ
أن تلكننون العالقننة بالمعننالج لكالعالقننة بالطبنننب بعنند الفحننص  نتنجننة لتصننورهم
أن نتجنب اإللكلنننلك  ه ا الدور وأن نوضك للعمنل ببساطة  الطب ، وهنا نجب

  نفسه الوقت س  والطب  محاوال  ف الفرق بنن العالج النف
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ن هن ا ال تعطن  انطباعنا بنأ ةوللكن بصور ، أن نلخص رأنه ف  المشلكلة
طننه . ومن األفضل أن نلكون التلخنص الن أ نعالتلخنص والتفسنر صادق تمام
 ثنا  المقابلة .من عبارات العمنل الت  قنلت أ

ومن ناحنة ثالثة ، نجب أن تنته  المقابلة بنالتخطنط للجلسنات القادمنة   
ت عننن طبنعننة ومننن األفضننل أن نعطنن  اإللكلنننلكنن  ألكبننر قنندر مننن المعلومننا

فضال  ، والتوقعات المطلوبة من العمنل، اللقا ات القادمة ، وما ال أ سنتم فنها 
 عن تقدنره للتلكالنف المادنة الضرورنة إلتمام اللقا ات .

وبعنند مغننادرة العمنننل ، علنن  الممننارس أن نمنننك نفسننه بعنن  الوقننت  
 اعات . ة عن الجلسة ، وما نت لكر منها من انطبمالحظاته الرئنسلتسجنل 

 فننات المقابلة -4
ثنننا  المقابلننة إلنن  : فننننات أ األخصننائ تنقسننم الفننننات التنن  نسننتخدمها   

ت رد الفعننل وتشننمل فننننة الفعننل ، وتشننمل فننننة التسنناؤل والمواجهننة ، وفننننا
وفنمنا نلن  توضننك لهن ه . واإلنضناحنصنات، وإعنادة العبنارات ، الصمت واإل

 -الفننات:

 : فننات الفعل . أوال  

 التساؤل : فننة -0

سنننتجواب. ة لننننس باإن توجننننه األسنننئلة وإجنننرا  المقابلنننة اإللكلنننلكنننن   
ون خطأ فادحا  إ ا تحولت الجلسات إل  استجوابات بدال  من األخصائنونرتلكب 

أن تتجه إل  التساؤل الن أ نسناعد المنرن  علن  الثقنة والتلقائننة ، لكمنا نعتبنر 
والعمنل. لهن ا فمنن  األخصائ نن التساؤل الجند نمو جا جندا لتنمنة التواصل ب

 األفضل أن تلكون األسئلة مشتقة من عبارات العمنل.
لكمننا نجننب علنن  اإللكلنننلكنن  أال نالحننق العمنننل باألسننئلة ، األمننر النن أ   

نشننعر العمنننل بأنننه فنن  مرلكننز الضننعف ، وإنننه واقننع تحننت سننلطة وسنننطرة 
 (. 348:  0999 عمر ،) اإللكلنننلك  ، مما نحوله إل  شخص مقاوم ومدافع 

 وهناو بع  القواعد األساسنة ف  ممارسة فننة التساؤل ه  :  
أن اإللكلنننلكنن  اللكننف  هننو النن أ نتخنننر الوقننت المناسننب الوقننت المناسننب :  -أ 

ثننا  حدنثنه حتن  وإن ته علن  العمننل، بشنرط أال نقاطعنه أسئلرح فنه ألنط
البسننطة  طال ه ا الحدنث ، إنمنا نملكنن لنه أن نتندخل بسنؤاله فن  الوقفنات

بننن مجموعننة منن العبننارات نلكننون قند انتهنن  منهننا وبننن مجموعننة أخننر  
 سوف نبدأ فنها.



 51 

 

فن   خبنرة اإللكلنننلكن   نتوقف اختنار السؤال المالئنم علن السؤال المالئم : -ب
ممارسة فننة التساؤل وعل  مد  معرفتنه بنوعننة األسنئلة المختلفنة. لن لو 

لمامنا  لكنامال بنالتنوع العنرن  لهن ه نجب علن  اإللكلنننلكن  أن نلكنون ملمنا  إ
  حت  نتملكن من اختنار األفضل منها. األسئلة 
 وتصنننف األسننئلة إلنن  عنندة أنننواع هنن  : األسننئلة المفتوحننة ،واألسننئلة  
واألسننئلة المزدوجننة ، واألسننئلة المباشننرة ، واألسننئلة ينننر المباشننرة  المغلقننة 

 واألسئلة المحظورة.
 . Open Questions األسئلة المفتوحة -

تتمنز األسئلة المفتوحة بأنها ألكثر استخداما بطبنعتها ، حنث إنها تتننك   
الفرصة للعمنل أن نعبنر عنن نفسنه، ومشناعره ،وأفلكناره بحرننة تامنة. لكمنا أن 
ه ه األسئلة تتنك الفرصة للمعالج أن نضع المسئولنة لكاملة علن  لكاهنل العمننل 

انتنزاع لهن ه المعلومنات عننوة  ودون، دال  بما نرنند، بريبنة مننه من حنث اإل
 وال قصرا . 

 -وفنما نل  بع  األمثلة عل  ه ا النوع من األسئلة :

 لنتو تلكلمن  عن نفسو ؟ 

 ما هو شعورو حول الربا ؟ 

     وتمتاز األسئلة المفتوحة بعدة مزاننا تجعلهنا مفضنلة االسنتعمال لند  لكثننر
  نن ن لكر منها :األخصائنمن 
مالحظنة واإلنصننات تملكننه منن ال، ة زمنننة طونلنة فتنر األخصنائ ( تمننك 0)

دال  بمعلومنننات حنننول السنننؤال المطنننروح دون تحدنننند للعمننننل أثننننا  اإل
  .الوقت

 . ه بحرنة ( تمنك العمنل الفرصة للتعبنر عن نفسه ومشاعره وأفلكار6)
 .والعمنل  األخصائ ( تنسر وتسهل التواصل الجند بنن 2)
   األخصنائ ملة، قد تلكون لكاملة ، ولعل ( تنسر الحصول عل  معلومات شا0)

 لم نفلكر فنها.
 .Closed Questions األسئلة المقفلة -

تتصننف األسننئلة المقفلننة بأنهننا ينننر مطلقننة ومقننندة بطبنعتهننا مننن حنننث 
جابته ف  نطاق محدود. لكما ن نحصر إاإلجابة عنها . فه  تجبر العمنل عل  أ

،ألنهنا  أحاسنسنهالعمننل وال  عنن مشناعرها تتصف بأنها ال نملكنهنا أن تعبنر أن
فن  أن  األخصنائ تقدم معلومنات مجنردة خالننة منن أأ تعبننر حنر قند نرينب 

  ف  المقابلة نطرحه



 52 

 

 لكمنا تتصننف بنأن بعنن  منهنا قنند نلكننون ملزمنا  للعمنننل بنأن نختننار إجابننة
منن  لن  هن ا الننوععمثلنة وفنمنا نلن  بعن  األجابات محددة.  واحدة من عدة إ

 األسئلة :

 ن ؟لكم عمرو اآل 

 من ال أ تثق فنه ألكثر من ينره ؟ 

 
 وتتصف األسئلة المقفلة بعدة مزانا ، ن لكر منها:

من األسئلة التن  تتنناول جواننب  ا  لكبنر ا  ( نستطنع اإللكلنننلك  أن نسأل عدد0)
عدندة من حالة العمنل ف  وقت أقل ، مما نوفر اللكثنر من وقنت المقابلنة 

 .هدافهاماره ف  تحقنق أالستث
ون اإللكلنننلك  ألكثر تحلكما ف  إدارة المقابلة حنث نتملكن منن توجنههنا ( نلك6)

 .لكنفما نرند 
( نملكن ألأ إلكلنننلك  أن نمارس مهارات التسجنل المختلفة عند اسنتخدامه 2)

 .له ه األسئلة 
  ( نستطنع لكل من اإللكلنننلك  والعمنل فهم معنن  السنؤال ومغنزاه بوضنوح0)

 دون الحاجة للشرح والتفسنر.
 .Double Questions سئلة المزدوجةاأل -

نهنا علن  اعتبنار أ نضع البع  األسئلة المزدوجة ضمن األسئلة المقفلنة
تمثل جانب منها. وتتمنز ه ه األسئلة بحصر اإلجابة عنها ف  اختنار واحد من 

ل  هن ا الننوع منن عوفنما نل  بع  األمثلة فقط ال ثالث لهما.  اثننناختنارنن 
 األسئلة :

  ا علن  أن تعنن  منصرار لكنل منهوالدتو وإالخالف بنن والدو و بنا  عل
 ) أو معها( أنن تريب أن تعن  معه ، والدو أم والدتو؟  معه

 ن بعنند وفنناة زوجتننو أم التفننرب لرعانننة اآل هننل تننر  أن الننزواج أفضننل
 األوالد؟

. نفسنها مزانا اسنتخدام األسنئلة المقفلنةب وتتسم ه ه النوعنة من األسئلة  
  ن لكر منها ما نل  :او بع  التحفظات عل  استعمالها ، لكما أن هن

( قند تسنبب األسنئلة المزدوجنة نوعنا منن االضنطراب واالرتبناو للكنل منن 0)
جننابتنن بننال اسننتثنا  أو قنند ال ل العمنننل اإلاإللكلنننلكنن  والعمنننل، فقنند نفضنن

  .اإلطالقنفضل أنهما عل  
نهتم بما نفلكنر فننه أو بمنا ( قد توح  ه ه األسئلة للعمنل بأن اإللكلنننلك  ال 6)

 .فقط  نحسه، وإنه نؤدأ واجبه الروتنن 
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تلكالنننة حنننث نجنند اإلجابننة جنناهزة علنن  األسننئلة ( قند تعننود العمنننل علنن  اال2)
المطروحة ، وه ا مخالف ألهم مبنادذ العنالج النفسن  والتن  تندعو إلن  

االسنتقاللنة واالعتمناد علن  النفس.لهن ا نوصن  بعندم  ف مساعدة العمنل 
ستخدام ه ا النوع من األسئلة بشلكل مطلنق إال إ ا دعنت الضنرورة إلن  ا

 (.244-241: 0222، عمر   لو )
 . Direct Questions األسئلة المباشرة -

مسنم  األسنئلة األولننة. وتتمننز هن ه  أنضنا  نطلق عل  األسئلة المباشنرة 
 طننرح مننن قبننل،األسننئلة بلكونهننا تتضننمن االستفسننار عننن معلومننات جدننندة لننم ت

وأن نحندد منا إ ا لكاننت إجابنة العمننل ، عل  المعالج الجند أن ننر  بوضنوح و
عن السؤال المباشر المطروح علنه تتصف بأنها مناسبة ومحققة للهندف أم ال، 

ن نتعننرف علنن  أن إجابننة العمنننل ينننر مناسننبة فعلنننه أ  األخصننائ وإ ا شننعر 
 الت  دفعته ل لو . سبابنوعنة الخطأ، وعل  األ
التن   سنبابمنن األ عنددا   Kahen & Cannell ولكاننلونوضنك لكناهن 

  ن لكر منها:تدفع العمنل إل  اإلجابة ينر المناسبة 
  .( عدم فهم العمنل لطرنقة اإلجابة عل  السؤال 0)
ب طرحننه فنن  وقننت ينننر ب( عنندم فهننم العمنننل للسننؤال المباشننر جننندا بسنن6)

 .مناسب
 .نها ف  السؤال ( افتقار العمنل للمعلومات المطلوب االستفسار ع2)
النخفنا   ؛مفهوم وواضنك  بأسلوبعن نفسه ( افتقار العمنل إل  التعبنر 0)

  .ه أو نقص مهارته عل  التواصل مع اآلخرنن  لكا 
جابته بسبب ما تتصف بنه عل  فهم إ ( عدم ثقة العمنل ف  قدرة اإللكلنننلك 4)

 .عن إطاره المرجع  أو متضمنة مصطلحات فننة  من بعدها اإلجابة
ننه بأ ؛( خجل العمنل من اإلجابة عل  السؤال المطروح العتقناده الراسنخ 2)

وفنما ولنس من حق اإللكلنننلك  معرفتها. ، من األمور الخاصة به وحده 
 ل  ه ا النوع من األسئلة :عمثلة نل  بع  األ

 دار بننو وبنن رئنسو المباشر  هل لو أن تخبرن  عن الحوار ال أ
 سبوع الماض  ؟األ
   شننعرت بأنننو ينننر قننادر علنن  ممارسننة العالقننة الجنسنننة مننع متنن

 زوجتو ألول مرة ؟
 .Indirect Questions األسئلة ينر المباشرة -

سننتفهام فنن  بنندانتها تتمنننز األسننئلة ينننر المباشننرة بعنندم وجننود لكلمننات لال
ف   وعدم وجود عالمات لالستفهام عند نهانتها. وتصاب األسئلة ينر المباشرة



 54 

 

اتهنا نهنا خبرننة ، بننمنا هن  فن  الحقنقنة تحمنل فن  طن  بأعبارات وجمل توح
ف  معرفته. ونف  اللكثنر  األخصائ عما نريب معان  االستعالم واالستفسار 

نظرا ألنها تتنك الفرصة لكاملة للعمنل  ؛نن ه ا النوع من األسئلة األخصائنمن 
وفنمنا نلن  بعن  ف  التعبننر عنن نفسنه دون أن نشنعر بأننه محنل اسنتجواب . 

 ه ا النوع من األسئلة :عل  مثلة األ

 شعر من حدنثو بأننو يننر راضننة تمامنا عمنا أقندم علننه زوجنو منن أ
 الزواج  بأخر .

 مالكن لعب القمار مما جعلنو مندمن ا دفعتو الرتناد أأسبابد أن هناو الب
 علنها.

 .Forbidden Questions األسئلة المحظورة -
 ر ف  استخدامها. حننث هناو نوعنة من أخر  من األسئلة نوص  بالح

توصف ه ه األسئلة بلكونها محظورة لما تحمله ف  طناتها من معان  التجنرنك 
  هن ا الننوععلن  وفنما نل  بع  األمثلنة والتوبنخ واللوم والتأننب والمحالكمة. 

 من األسئلة :

 ا لنم تعمنل حسنابو لهن ا ت السبب فنما وصنلت إلننه حالتنو اآلن. لمناأن 
 ؟النوم

 عندما بدأت تشرب الخمر أول مرة ؟ أنن لكان عقلو 

فعل  الريم من لكمنة المعلومات الهائلة الت  نحصل علنها منن توجننه   
سننؤال نبنندأ بلكلمننة ) لمننا ا ( ، إال أن المعننن  النن أ تنطننوأ علنننه هنن ه الصنننغة 
االستفهامنة ندل عل  الفعل المشنن المسنتحق للعقناب بصنورة عامنة حتن  وإن 

ند استخدامه لها .وهنا فال نجد العمنل أمامه إال أن ع األخصائ لكان ال نقصده 
عل مضاد لحمانة نفسه مما نعتقد بأنه ننال منه، مما نعوق نتصرف تلقائنا برد ف

 والعمنل. األخصائ قامة عالقة األلفة بنن إ
 فننة المواجهة : -6

عنندما نرنند أن  األخصائ تعتبر فننة المواجهة وسنلة فعالة نستخدمها   
ؤننة أمام ما نخفنه من أفلكار وأفعال، مما نجعله ألكثر قدرة عل  ر نضع العمنل

خرنن. ونفضل استخدام هن ه الفنننة فن  المرحلنة نفسه وسلولكه مثلما نراهما اآل
 الوسط  من المقابلة عندما تدعم الثقة وتصبك هناو عالقة تقبل بنن الطرفنن.
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 مستونات المواجهة . -
ث حنننول المسنننتونات المثلننن  جرننننت العدنننند منننن الدراسنننات والبحنننوأ  

وفنمنا نلن  عندد منن النفسن .  األخصنائ للمواجهة الت  نملكن أن ننتقل خاللهنا 
 ه ه المستونات الت  توصلت إلنها ه ه الدراسات :

 : نتمنز ه ا المستو  بنأن المعنالج نتصنف بالسنلبنة التامنة المستو  األول   
، والت   وأفعاله عمنلف  تعامله مع لكل المتناقضات الت  تبدو بنن أقوال ال

تبرز واضحة ف  لكالمه وسلولكه. ومن ثم نطمئن إلنه العمنل فنسترسل ف  
 عرضها تلقائنا وعفونا.

 :  سنلبنة بدرجنة نتمنز ه ا المستو  بأن المعالج نتصنف بال المستو  الثان
وأفعاله  يلب المتناقضات الت  تبدو بنن أقوال العمنللكبنرة ف  تعامله مع أ

نتصف تعامله مع قلنل من هن ه  نفسه بتجاهلها. وف  الوقتبحنث نتظاهر 
التناقضات لما لها من أهمنة خاصة باإلنجابنة نوعا ما ، حنث نرلكز علنها 
ونلفننت نظننر العمنننل إلنهننا دون تحامننل ، مشنننرا  بنن لو إلنن  عنندم تقبلننه لهننا 

 صراحة.

 : عنا منانتمنز ه ا المستو  بأن المعالج نتمنز بالسنلبنة نو المستو  الثالث   
وأفعالنه  ف  تعامله مع القلنل من المتناقضات الت  تبندو بننن أقنوال العمننل

والسنننما إ ا لكانننت ال تمثننل بطبنعتهننا جانبننا لكبنننرا مننن األهمنننة، فنتجاهلهننا 
يلب نتعامل المعالج مع أنفسه مؤقتا عل  أال ننساها فنما بعد . وف  الوقت 

منن اإلنجابننة. حننث نرلكنز  منها بدرجنة لكبننرة مهمةالتناقضات والسنما ال
علنها ونشنر إلنها بطرنقة ينر مباشرة تتمنز بالتلمنك، و لنو بسنبب لكثنرة 

 التناقضات وتعددها.

 : نتمنننز هنن ا المسننتو  بننأن المعننالج نتصننف باإلنجابنننة  المسننتو  الرابننع
وأفعالنه  المطلقة ف  تعامله مع لكل المتناقضات الت  تبدو بنن أقوال العمنل

وال نتجاهنل أأ منهنا. ونسنتخدم المعنالج فنننة المواجهنة علن  ، فال نهملها 
حة التامنة. وبننا  علننه ننر  اه ا المستو  بطرنقة مباشرة متمنزة بالصنر

ال زننف فننه ، محناوال  أن نمنارس سنلولكه بمنا  العمنل نفسه بشلكل صادق 
 نتفق مع مشاعره وأفلكاره .

 : مننز بالتحندأ فن  نتمننز هن ا المسنتو  بنأن المعنالج نت المستو  الخنامس
 أفعالننه العمنننل مهمننا تلكنننتعاملننه مننع أنننة تناقضننات تظهننر فنن  أقننوال أو 

 بساطتها.
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 حول المواجهة . مهمةاعتبارات  

نجب عل  المعنالج أال نسنتخدم هن ه الفنننة إال بعند أن ُتبنن  عالقنة إنسناننة  -0
 مهننة بننه وبنن العمنل .

والن أ فننة المواجهنة،  المالئم الستخدامنجب عل  المعالج أن نوفر الجو   -6
نتمنز بالتعاطف الوجدان  مع حالة العمنل ال أ نعان  منها  متقبال للكل ما 

 نقوله العمنل وللكل ما نبدنه من مالحظات أو تلمنحات حول تناقضاته.

نجب عل  المعالج أن نتدرج بالعمننل عبنر المسنتونات سنابقة الن لكر ، فنال  -3
 نفاجئه بالمواجهة دون تمهند لها.

 ا : فننات رد الفعل .   ثانن
 فننة الصمت. -0

دم علنن  المعننالج الجننند، واللكننف  فنن  عملننه أن ننندرو متنن  ولكنننف نسننتخ
هنداف المقابلنة. وقند ت، حت  نسنتثمر خصائصنها فن  تحقننق أفننة الصمنجب 

إلن  قنمنة الصنمت فن   Brammer & Shostromأشنار برامنر وشوسنتروم 
 نقاط محددة ه  :

 الصمت نجعل العمنل نتلكلم. -0

 الصمت نسمك للعمنل بالتفلكنر وتحقنق االستبصار الداخل  بنفسه. -6

 الصمت نبطئ سرعة جرنان المقابلة. -3

 الصمت نحترم خصائص العمال  االنطوائننن. -4

وال   أن نلتننزم الصننمت عننندما نتحنندث العمنننل األخصننائ ونجننب علنن  
أن  أنضنا  ثنا  حدنثه حت  ال نخرجه عنن إطنار تفلكننره ، ونجنب علننه أنقاطعه 

نحترم صمته ، فنصمت إ ا صمت، وأن نلكون صبورا عل  صنمته  وأال نبندو 
علنننه أنننة عالمننات للضنننق نتنجننة لنن لو، وال نبننادر بدفعننه علنن  اللكننالم قبننل أن 
نلكون مسنتعدا لنه وقبنل أن نرتنب أفلكناره. وفن  حالنة إطالنة فتنرة الصنمت عنن 

  إلكمنال منا لكنان المعقول وفقا لتقدنر المعالج فنملكنه أن نتدخل لحث العمنل عل
 ف  إحراجه. نقوله دون أن نتسبب

 فننة اإلنصات .  -6

خر لفننة الصمت عل  الريم من إنها تعتبر فننه اإلنصات ه  الوجه اآل
تختلف عنها ف  الهدف والمضمون. ه ا وتلكمن األهمنة األول  لفننة اإلنصات 

الج والعمنل عل  ف  أنها وسنلة فعالة ف  تحقنق الفهم المتبادل بنن لكل من المع
نشنعر بمند  ، ألننه حد سوا   لكما تحقق الشعور بالرضا والسعادة لد  العمننل

 تقبله من المعالج وتقبل ما نقوله ، وما نفلكر فنه ، ومد  احترام شخصنته.
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أن  المعنالج النفسن  ونتطلب اإلنصات الجند المتمننز بنالعمق الشندند منن
حداث الت  ندل  بها حت  نملكنه ربط األرا عل  التنبؤ ، فق ، قادنلكون متسع األ

أن نقولننه قنندرة علنن  التنبننؤ بمننا نملكننن ع ، ولمنحننه الالعمنننل مننع بعضننها الننب
 عنه. اإلفصاحنعجز عن  العمنل  والتعرف عل  ما نخفنه خلف لكلماته ، أو

 فننة إعادة العبارات. -3

عادة العبارات بتلكنرار المضنمون األساسن  لتواصنل العمننل تتمنز فننة إ
فظنن  مننع المعننالج ، متضننمنة المعننن  اللكلنن  لعباراتننه إن لننم تلكننن متضننمنة الل

ه الفننة بألكثر من طرنقنة  فنإن ملكاننة استخدام ه من إ . وبالريمنفسها اللكلمات
همها جمنعا تلو الت  تتمنز بتلكرار عبارات العمنل لكمنا هن   وتردنند لكلماتهنا أ

ه ومننا نبنندو منننه ، مننا نقولننبنندون تغننننر ممننا نجعلهننا مثننل الصنند  النن أ نعلكننس 
 ننه ما قاله  األمر ال أ نجعله ننظر إل  نفسنه برؤننة ألكثنر عمقنا فن  فنسمع بأ

عنادة العبنارات تعتبنر تندعنمنا لمراجعة ما نقوله. لكما أن فنننة إ محاولة إنجابنة
 عملنا وتطبنقنا لفننة اإلنصات حت  أنها تؤلكد للعمنل مد  اهتمام المعالج به. 

 .اإلنضاحفننة   -4

بمثابننة تغ نننة مرتجعننة مباشننرة مننن جانننب المعننالج  اإلنضنناحفننننة ر تعتبنن
للعمنننل  لتوضنننك بعنن  النقنناط التنن  قنند تلكننون يامضننة وينننر مفهومننة فنن  

هن ه الفنننة بشنلكل فعنال  تن  تندور بننهمنا خنالل المقابلنة. والسنتخدامالمناقشة ال
تمنل أو التن  نح ،أن نبتعد لكل البعد عن اللكلمنات الصنعبة    نجب عل  المعالج

أن نلكون لها ألكثر من معن  وأن نستخدم التفسنر ألأ جنز  منن المناقشنة لكلمنا 
 دعت الضرورة إل   لو.

 الشروط األساسنة الواجب توافرها ف  المقابلة .

دة إ ا ما توافر فنها شنرطان ة أخر  تلكون جننالمقابلة لكأأ أداة تشخنص
 . Credibility والمصداقنة أو الصدق Reliabilityان هما : الثبات رئنس

وتتمنننز المقابلننة بالثبننات إ ا اتفننق شخصننان نقومننان بننإجرا  المقابلننة مننع 
هن ا معلومات الت  نحصالن علنه منن ف  الف  أوقات مختلفة ، نفسه الشخص 
نفننس نن فنن  الوصننول إلنن  األخصننائن. ولكلمننا زاد التشننابه بنننن نفسننه الشننخص

مقابلة.ولهن ا نسنتخلص دل  لو عل  ارتفناع ثبنات الالنتائج الخاصة بمرن  ، 
و ألكثر ممن قاموا بالمقابلنة أ اثنننحلكام المقابلة عن طرنق االرتباط بنن أ ثبات

 .نفسه الشخص
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منا وضنعت  داة ) المقابلنة ( علن  قنناسأما الصندق فنشننر إلن  قندرة األ
. وتعتبنر مشنلكلة صندق المقابلنة ألكثنر تعقنندا  منن ثباتهنا وتلكنون وتقندنره لقناسه

لة منهنننا تنطبنننق بالفعنننل علننن   ا لكاننننت المعلومنننات المحصنننالمقابلنننة صنننادقة إ
وترتبط بنفس المعلومنات التن  حصنلنا علنهنا منن المنرن  بوسنائل المرن ، 

وتبنن الدراسات أن صدق أخر  مثل المالحظة واالختبارات النفسنة األخر . 
 :قابلة نتوقف عل  شرط متعددة منهاالم

المقابلنة ، والمعلومننات طبنعنة المنر  ، والهنندف منن المقابلنة ، وشننلكل 
 مقابلة ومد  تدرنبهم الت  تهدف إل  الوصول إلنها ، ومهارة القائمنن بال

  (.033:  6118عسلكر   ؛) إبراهنم 

 ثالثا:االختبارات النفسنة ومقاننس الشخصنة.

إلن    حنن تتحول المهمة الت  نستخدمها الباحثون ف  المالحظنة العلمننة
ننا نطلق علنها فن  هن ه الحالنة مصنطلك ننن فإوقف عل  درجة عالنة من التقم

 .Testاختبار 
فن   فقد والكب نشأة علنم الننفس اإللكلنننلكن  اسنتخدام االختبنارات النفسننة

المجال التطبنق ، ولكانت ومازالت االختبارات النفسنة اإللكلنننلكنة أهم الوسنائل 
  نننع وسنائل التقنونم األخننرالنفسنن . وهن  مثنل جم األخصنائ التن  نسنتخدمها 

ها ، لكما أنها تؤدأ إل  مشنالكل متعنددة إ ا استخدام أحسنفادة منها إ ا نملكن اإل
 (.6111عبد هللا ، ، ولم نحسن تفسنر نتائجها ) سئ استخدامهاأ

ولعننل أشننهر تعننرنفنن لالختبننار همننا تعرنننف انسننتازأ بأنننه " مقننناس 
 موضوع  مقنن لعننة من السلوو "، وتعرنف لكرونباخ بأننه " طرنقنة منظمنة

 (.040: 0990صادق ، ، أبو حطب ثر" ) بنن سلوو شخصنن أو ألك للمقارنة
     للحصننول علنن  عننننة مننن سننلوو الفننرد واالختبننار السنننلكولوج  هننو أداة

وطرنقنة التطبننق  ،ومواد االختبار ،ف  موقف معنن من حنث ظروف التطبنق
 ،سننلوب مقنننن منننظمن بنن لو جمننع بنانننات عننن السننلوو فنن  أوالتصننحنك، فنننملك

ف المننادة التنن  تجمننع عننن و لننو بعلكننس المقابلننة والمالحظننة اللتنننن قنند تختلنن
  وباختالف ظروفهما األخصائ ختالف طرنقهما با

 (. 014:  0996 ملنلكة ،) 
ونمثل االسنتخدام اإللكلنننلكن  لالختبنارات المحنو الحقنقن  للتحندأ الن أ 

دأ المترتبنة تقوم علنه فلسفة القناس النفس  ، والممارسات عل  المستو  الفنر
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   واألدوات والمعالجنات التن  ابتلكنرت األسنالنبوالناتجنة عنن   ه الفلسنفةعل  ه
 ف  إطارها.

اإللكلنننلكنننن   األخصننننائ وهننننناو مسننننتوننن متننننوازننن نتحننننرو فنهمننننا 
 ونواجههما بنن لحظة وأخر  وهو ف  موقف االختبار:

 المستو  األول : هو المستو  الخاص أو " التخصص  ". -0

ن الفننرد فنننه محننور الدراسننة ، ونسننتخدم تعبنننر تخصصنن  والنن أ نلكننو
وسننمات ، لوصننف المعلومننات فنن  هنن ا المسننتو  النن أ نتعلننق بأحننداث خاصننة 

 نوعنة فرندة لد  الشخص.
 المستو  الثان  : هو المستو  العام أو " التعمنم  ". -6

وفنه نلكون الجمهور العام هو محور الدراسة. ونلكون الهدف النهائ  لنه 
 تعمنمات ال نتعنن بالضرورة أن تنطبق تماما  عل  فرد محدد. الحصول عل 

 األسئلة اإللكلنننلكنة .

اإللكلنننلكن ، سنوا  منن  األخصنائ تتضمن أسئلة اإلحالة الت  توجه إلن  
نن أو من الهنئات المختلفنة مثنل المدرسنة ، أو المعهند ، أو جهنة األطبا  النفسن

إلن  بعن   أحناناباإلضافة  –ت العمل مطالب محددة نتعنن استخدام االختبارا
 ومن أهم ه ه المطالب:للوفا  بها ،  –األخر   األسالنب

   تحدننند مسننتو  قاعنندأ مننن المعلومننات عننن الفننرد ، ونهنندف هنن ا المطلننب -0
إل  التعرف عل  وضع الفرد ف  فترة مبلكرة، وتفند ه ه المعلومات بصفة 

 خاصة ف  المقارنات الت  تجر  بعد انتها  العالج .

 قننم حالة المرن  بعد العالج ، لتحدند ما إ ا لكان قد تحسن أم ال.ت  -6

تخطنننط وتوجنننه التنندخل العالجنن  ، وهننو الهنندف األساسنن  مننن الفحننص   -3
 اإللكلنننلك  وحنث نتم ه ا التخطنط عادة قبل بد  العالج .

تشخنص مشلكالت المنرن  ، وقند نلكنون الفحنص التشخنصن  ضنرورنا    -4
جالت الفنرد ، أو لتحدنند وتصنننف أعنرا  ألهداف عملنة أو الستنفا  سن

 و متداخلة .أ ينر واضحة

ه إلنن  وعننادة مننا تصنناب هنن ه المطالننب فنن  شننلكل أسننئلة مباشننرة توجنن
 (.   231- 269: 6111فرج ،  اإللكلنننلك  ) األخصائ 
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 محلكات االختنار بنن االختبارات :   
اننس توافر لإللكلنننلك  مجموعة متنوعة ومتعددة من االختبنارات والمقنن

ن نقننول أن بعنن  حسننب متطلبنات الموقننف، وال نسنتطنع إلالختننار مننن بننهنا 
 ات استخدام إلكلنننلك  وبعضنها اآلخنر بعنند عنن هن ا االسنتخدام ،  االختبارات

فلكننل اختبننار نملكننن اعتبنناره اختبننارا إلكلنننلكنننا بننالمعن  الحرفنن  لللكلمننة مننا دام 
بنأخر  لمعرفنة ننواح   ف  مساعدة األفراد وتحلنل أدائهنم بصنورة أو نستخدم

 القوة أو الضعف فنه.
ختنار االختبار المناسب فأنه ُنهتدأ بعندد منن المحلكنات منهنا تقندنره وال

    إلملكاننة إسهام االختبار ف  اإلجابة عن األسئلة التن  نواجههنا مصندر اإلحالنة
ملنلكة ،  ) لد  اإللكلنننلك  عن العمنل أو ف  اختبار صدق االنطباع التشخنص 

0996  :018 .) 
وسننه  ،لجننس المفحنوص ا  لك لو نتحتم أن نلكون االختبار المختار مناسنب

   واالجتمناع  وحالتنه الجسنمنة، بحننثومستواه الن هن ، والثقناف ، والتعلنمن ، 
ال تختلف ه ه الخصائص عن خصائص المجموعة الت  قننن علنهنا االختبنار، 

   نندرب علننه التندرنب اللكناف لكما نجب عل  اإللكلنننلك  أال نسنتخدم اختبنارا لنم 
 ف  التطبنق والتصحنك والتفسنر.

وقنند نلكننون محننو االختنننار فنن  بعنن  الموقننف ، الوقننت المتنناح أمننام   
 ا  اإللكلنننلك  ف  المؤسسة الت  نعمل فنها ، فنختار االختبنار الن أ نسنتغرق وقتن

 .نفسه أقل إ ا لكان نحقق الغر 
وتنوفر المعناننر  ،وصندقهه، لمحلكنات الختننار االختبنار : ثباتنومن أهم ا

 المالئمة الستخدامه :

 ثبات االختبار :  

أو   نتنجنة اختننار معننن لفقنرات ؛نرتبط ثبات االختبنار بأخطنا  القنناس
أو نتنجنة عوامنل  ،أو المصنحك ،أو سلوو الفناحص، لعننة السلوو الملكونة له 

 و عوامل دخنلة.، أالصدفة
 ه المعان  :ولثبات االختبار ألكثر من معن ، ومن ه 

 أعننندعننادة االختبننار، أأ مقنندار ثبننات الدرجننة علنن  االختبننار إ ا بننات إث -أ
، ونقدر عن طرنق حساب معامنل االرتبناط أنفسهم األشخاصتطبنقه عل  

 بنن الدرجات ف  التطبنق األول والدرجات ف  التطبنق الثان .
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ن ثبات الصور المتلكافئنة ، ونقندر عنن طرننق حسناب معامنل االرتبناط بنن -ب
     نفسنه الدرجات عل  صورتنن متلكنافئتنن منن االختبنار تطبقنان فن  الوقنت

 أو عل  فترات مختلفة.

طرننق ونقدر عن امل التجانس بنن نصف  االختبار، الثبات النصف  أو مع -ج
 نصف  االختبار. حساب معامل االرتباط بنن

 -معامنننننل تجنننننانس فقنننننرات االختبنننننار، ونقننننندر بواسنننننطة معادلنننننة لكنننننودر -د
 اردسون.رنتش

لكد من ثبات االختبار أمر أساس  لالطمئنان عل  صنحة اسنتخدام والتأ    
االختبار وتطبنقه ف  التشخنص. وف  االختبارات الت  تزداد فنها أهمنة منران 

، نلكون منن الضنرورأ اإلسقاطنةبخاصة ف  االختبارات الفردنة والفاحص، و
فننراد المسننتخدمنن فنن  وعنندد األ لثبننات المقصننود وطرنقننة تحدننندهتحدننند نننوع ا
، و لو ألن لكل نوع من الثبات له وظنفة معننة ، لكما أن وعددهم  تقدنر الثبات

قندنر ثبنات اختبنارات السنرعة ) بع  األنواع مثل الثبات النصف  ال تصلك لت
 (. 000:  0996ملنلكة ، 

 صدق االختبار : 

ن فنإ االختبنار فعنال منا أعند لقناسنه ؟ لن لو هنل نقننس نتمثل ف  السؤال:
االختبار ال أ ننقصه الصندق ال نملكنن االعتمناد علننه فن  التشنخنص والتنبنؤ، 

دا  علن  االختبنار من وجنود عالقنة بقندر معننن بننن األ ألن  لو نتطلب التألكد
حسنناب الصنندق بتعنندد أنواعننه،  أسننالنببنننن السننلوو فنن  المسننتقبل. وتتعنندد و

 ومنها:
فحنننص لمضنننمون ونقننندر عنننن طرننننق  صننندق المحتنننو  أو المضنننمون : -أ

و لو لتحدنند درجنة تغطنتنه لعنننة ممثلنة منن السنلوو المطلنوب  ،االختبار
 قناسه.

ف    أأ درجة فعالنة االختبار ف  التنبؤ عن سلوو معنن الصدق التنبؤأ : -ب
  المستقبل، فتندرس العالقنة بننن درجنات االختبنار وأدا  المفحوصننن علن

 ترة ونسم  المحو.مقناس مباشر نحصل علنه بعد تطبنق االختبار بف

ونصلك ه ا النوع منن الصندق فن  تشنخنص الموقنف  الصدق التالزم  :  -ج
الل االرتبننناط بننننن درجنننات االختبنننار، الحنننال  ونحصنننل علننننه منننن خننن

والمؤشرات عل  المحو الت  نحصل علنها وقت تطبننق االختبنار تقرنبنا ، 
مثل متوسنطات التقندنرات التن  نحصنل علنهنا الطلبنة فن  مرحلنة دراسننة 

 معننة.
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" نملكننن القننول إن االختبننار نقنننس  ونعننن  إلنن  أأ منند  صنندق المرلكننب : -د
مرلكبا نظرنا  "، أو سمة مثل ال لكا  الوجندان ، القلنق. ونتطلنب إثبنات هن ا 
النوع من الصدق ، أن تجمنع معلومنات منن مصنادر مختلفنة  بقصند إلقنا  
الضننو  علنن  طبنعننة السننمة ، والظننروف التنن  تننؤثر فنن  نموهننا. ونعتبننر 

شننمولنة ، بننل إنننه نشننمل األنننواع الثالثننة دق المرلكننب ألكثننر األنننواع صنن
 خر .األ

 معاننر االختبار:

 شنابهالت   إ ا لكان التشخنص ف  معناه العرن  نعن  اللكشف عنن أوجنه
سننونا  مننن سننونا  أو ينننر األأو االخننتالف بنننن الفننرد وينننره مننن األفننراد األ

لحصننول علننه مننن معنناننر مجموعتنه العمرنننة أو الحضنارنة، وهنن ا مننا نملكنن ا
 ه ه المعاننر:ـوفنما نل  تعرنف باالختبار. 

إ ا اسننتطاع مفحننوص أن نعننرف تعرنفننا صننحنحا عشننرنن مفننردة فنن  
اختبننار المفننردات اللفظنننة، وحصننل علنن  درجننة واحنندة عننن لكننل مفننردة وفقننا 

تسناوأ   Raw Scoreلنمإ ج التصحنك  فإنه نلكون قد حصل عل  درجنة خنام
 مجموع المفردات ف  االختبار أربعنن، قلنا أنه حصنل علن عشرنن، فإ ا لكان 

. وال تمدنا الدرجة  Percentage Scoreمن الدرجة : النسبة المئونة  51%
من المعلومات فن  العمنل اإللكلنننلكن ،   الخام وال النسبة المئونة إال بالقلنل جدا  

وهو منا و لو لعجزها عن تحدند موقنع الفنرد منن المجموعنة التن  تقارننه بهنا.
نشننار إلنننه بالمعنناننر: وهنن  تمثننل فنن  االختبننارات السنننلكولوجنة أدا  مجموعننة 

 ممثلة ه  مجموعة التقننن عل  االختبار.
منحن  توزنع درجنات عنننة التقنننن، وب لو نملكن تحدند موقع الفرد ف  

ونتم  لو عن طرنق تحونل الدرجة الخام إل  مقنناس نسنب ، ومنن خنالل هن ه 
مقارننة أدائنه علن   أنضنا  نملكنن مقارننة أدا  الفنرد بغننره ، و الدرجات المحولة

عننندد منننن االختبنننارات . وأهنننم األننننواع المعروفنننة منننن هننن ه الننندرجات هننن  : 
     الدرجات العمرنة  والمئنننات ، والدرجات المعنارنة .

وف  لكل الحاالت نجب عل  اإللكلنننلك  أن نتعرف عل  خصائص عنننة 
المعنننن ، فنننال نلكتفننن  بمجننرد معرفنننة عننننوان  وخصنننائص االختبنننار ، التقننننن

 االختبار و لو قبل استخدامه.
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 العوامل المؤثرة ف  نتائج االختبارات النفسنة .
هناو العدند من العوامل الت  قد تنؤثر فن  النتنائج التن  نحصنل علنهنا   

 ومن ه ه العوامل نجد :من خالل تطبنقه لالختبارات،  ،األخصائ 
ثننننا  التطبننننق، إ  ننبغننن  أن نتألكننند والنفسننننة أحالنننة المنننرن  الصنننحنة   -0

من أن المرن  فن  حالنة صنحنة ونفسننة جنندة قبنل البند  فن   األخصائ 
 التطبنق .

ثننا  التطبننق ة الفرد ال أ نطبق علننه االختبنار، ومند  اسنتجابته أشخصن -6
لطبنعنة األسنئلة علنه منن أسنئلة، واسنتنعابه  لما نلق  انتباههباإلضافة إل  

 األخصنائ .حنث تتأثر النتائج الت  نحصنل علنهنا وفهمها  علنه الت  تلق 
بشخصنننة المننرن  ، فهننناو بعنن  األفننراد نسننتجنبون بشننلكل  لنن  علنن  

أو نحننناول النننبع  أن نظهنننر  ،األسنننئلة أو تخضنننع اسنننتجاباتهم للتخمننننن
 . األخصائ بصورة مقبولة أمام 

 مهمنةنلة نظرة المرض  إل  االختبارات النفسنة، فهنناو منن نعتبرهنا وسن -3
لللكشف عن جوانب شخصنته ، وهنناو منن نعتبرهنا وسننلة تسنتخدم ضنده 

النفسن  دور  األخصنائ وهناو من نعتبرها عدنمة الفائدة. وهنا نقنع علن  
هام فن  توضننك الهندف منن هن ه االختبنارات لننتملكن منن الحصنول علن  

 تعاون المرن  .

باه المنرن  ف  تطبنق االختبار وقدرته عل  ج ب انت األخصائ مهارة 
، قامنة عالقنة جنندة بمرنضنه األدا  الجند، وقدرته لكن لو علن  إ وتشجنعه عل 

وتقبله له ولسلولكناته خالل موقف التطبنق، ولكنل هن ه العوامنل وينرهنا تنؤدأ 
 إل  تقبل المرن  إلجرا  مثل تلو االختبارات.

 أنواع االختبارات التشخنصنة.

فن  المواقنف اإللكلنننلكننة علن  تقسم االختبارات الت  تشننع اسنتخدامها   
بنننارات. وهننن  تشنننمل أسننناس الوظنننائف التننن  نفتنننر  أن تقنسنننها هننن ه االخت

مننننن الوظننننائف أو الخصننننائص: الوظننننائف ال هنننننننة   مجمننننوعتنن رئنسننننتنن
 (.  017: 0999عبد الوهاب ،  ؛وخصائص الشخصنة )صالح الدنن 

 اختبارات الوظائف ال هننة.  

والقندرة علن  التجرنند ،لخاصنة والن الكرة ومنها ال لكا  واالسنتعدادات ا  
وفنمنا نلن  عنر  والقدرات األدائننة. ، وتشمل ه ه الوظائف القدرات اللفظنة 
 مختصر أللكثر ه ه االختبارات شنوعا:
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 بلفنو ل لكا  الراشدنن :-مقناس ولكسلر -0
نعتبننر هنن ا المقننناس مننن أشننهر مقنناننس النن لكا  اسننتخداما فنن  المننندان    

بب قدرته عل  تقدنر نسبة ال لكا  للفرد ، فضال عن بع  اإللكلنننلك ، و لو بس
االضطراب العقل . وقد وضنعه دافنند  أنماطاالستخدامات الحدنثة له اللكتشاف 

 .0955عام  ولكسلر
قناننس فرعننة لفظ  ) ونتلكون منن سنتة م ونتلكون المقناس من جزئنن :

رقنام ادة األعنإالعام ، واالسنتدالل الحسناب  ، و : المعلومات العامة ، والفهمه 
والمتشابهات ، والمفردات(، وجز  أدائ ) ونحتوأ عل  خمسة مقاننس فرعنة 

شننا  ورسنوم الملكعبنات ، ه  : ترتنب الصور ، وتلكمنل الصنور ،وتجمننع األ
 رقام(.ورموز األ

ونعطنن  االختبننار ثننالث نسننب للنن لكا  هنن  ، نسننبة  لكننا  لفظنن  ، ونسننبة 
نسننبة النن لكا  فنن  تشننخنص حنناالت  لكننا  عملنن  ، ونسننبة  لكننا  لكلنننة. وتعنننن 

الضعف العقل  وباإلضافة إل   لو فهناو محناوالت ناجحنة بنننت أن المقنناس 
نملكننن أن نسننتخدم فنن  تشننخنص بعنن  االضننطرابات النفسنننة والعقلنننة وتمننننز 

 بعضها عن البع  األخر.

 استخدام مقناس ولكسلر ف  المجاالت اإللكلنننلكنة .

لفظنننة والعملنننة مؤشننرا  تشخنصننا هامننا   نعتبننر الفننرق بنننن نسننبة النن لكا  ال
درجة أو ألكثر لكنان  لنو  64فإ ا زادت نسبة ال لكا  اللفظ  عن العمل  بمقدار 

األجزا  النمن  منن  ف  عالمة عل  وجود اضطراب عقل  مرتبط بوجود تلف
المخ. أما زنادة نسبة ال لكا  العمل  عن اللفظ  فه  تعتبر بدورها مؤشرا هاما 

 عضوأ مرتبط بتلف ف  المناطق النسر  من المخ.  عل  وجود  هان
لك لو نساعد تحلنل نمط توزنع الدرجات عل  المقاننس الفرعنة ، أو منا 

علنن  اللكشننف عننن طبنعننة تنظنننم  Scatter Analysisنسننم  بتحلنننل التشننتت 

وظائف الشخصنة. لكما أن المقارنة بنن البنود عل  لكنل مقنناس بمفنرده ال نقنل 
بتحلنننل التشننتت الننداخل   األسننلوبلكلنننلكنن ، ونسننم  هنن ا أهمنننة للتشننخنص اإل

للمقننناس فنظننرا ألن البنننود مرتبننة ترتنبننا تصنناعدنا بحسننب الصننعوبة فننإن مننن 
المتوقع أن ننجك الشخص ف  اإلجابة عن البنود إل  درجة معننة نفشنل بعندها 

أن بعن  األفنراد نفشنل فن   أحنانناف  اإلجابة عن البنود التالنة ، وللكن نحدث 
أو أن نت بن ب أداؤه بننن  د سهلة وننجك ف  إجابة بننود أصنعبإلجابة عن بنوا
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البنود، ومن المعتقد أن مثل ه ه الظاهرة تشنع فن  حناالت القلنق، أو قند تلكنون 
 (. 0921ملنلكة، ) مؤشرا الضطرابات ألكثر خطوة مثل التلف العضوأ 

 بنننه الصورة الرابعة : -مقناس ستانفورد -6
حننث قنام بإعندادها ثورنندنو  0982للمقناس عام صدرت ه ه الصورة 

وهننناجن وسننناتلر.وتعتبر هننن ه الصنننورة تطنننورا جوهرننننا فننن  قنننناس القننندرات 
المعرفنننة. ونتمثننل نمننو ج تنظنننم القنندرات المعرفنننة فنن  الصننورة الرابعننة مننن 

تلننه  ،علن ف  المستو  األ gبنننه ف  عامل االستدالل العام –مقنال ستانفورد 
والقندرات  مل عرنضة ه  : القدرات المتبلنورة،ن  ثالثة عواف  المستو  الثا

ونتلكون المسنتو  الثالنث منن ثالثنة السائلة التحلنلنة ، وال الكرة قصنرة المد . 
االستدالل اللفظ  واالستدالل اللكمن ، واالسنتدالل  مجاالت ألكثر تخصصا ه :

المجنننردل البصنننرأ. وننننندرج تحنننت هننن ه المجننناالت خمسنننة عشنننر اختبنننارا 
 نا.تخصص

فنندرج تحت االستدالل اللفظن  ) اختبنار المفنردات ،والفهم،والسنخافات 
والعالقنننات اللفظننننة( ، وتنننندرج تحنننت االسنننتدالل اللكمننن  ) االختبنننار اللكمننن ، 

ل المجنردل البصنرأ فتنندرج ، وبنا  المعادالت، أما االسنتدال اإلعدادوسالسل 
ثن  وقطع الورق(، اختبارات تحلنل النمط ، والنسخ ، والمصفوفات ، وتحته )

وأخنننرا تننندرج تحننت النن الكرة قصنننرة المنند  اختبننارات ) تنن لكر نمننط الخننرز ، 
 (. 0998ملنلكة ،  ) رقام (لجمل، وت لكر األشنا   وإعادة األوت لكر ا

وأربع ، وب لو نملكن الحصول عل  خمس عشرة درجة عمرنة معنارنة 
لكبننة لكلنننة، ، فضننال عننن درجننة مردرجننات عمرنننة معنارنننة للمجنناالت األربعننة

 وب لو نملكن رسم صفحة نفسنة .

 استخدام مقناس بنننه ف  المجاالت اإللكلنننلكنة .
   نعتبر اللكثنرون أن تطبنق المقناس هو ف  حد  اته مقابلنة إلكلنننلكننة،  لنو  -0

الت  تؤدأ إل  صعوبته فن  التطبننق وضنرورة المنران نفسها أن العوامل 
ممتننازة لخلننق التفاعننل بنننن  المتعمننق فنن  تطبنقننه ، هنن  التنن  تجعلننه أداة

 الفاحص والمفحوص.

فن   التشتت: قند نرجنع التشنتت فن  الصنفحة النفسننة للمقنناس إلن  عوامنل -6
مثل انخفا  ثبات الفقرات، انخفا  االرتباطات بننهنا ، وللكنن  ،المقناس

 األخصنائ قد نرجع التشتت إلن  خصنائص المفحنوص ، وهنو منا نحناول 
 التشخنص.اإللكلنننلك  اإلفادة منه ف  
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ن ه فن  حالنة المرضن  السننلكناترنن، فنإهناو من الندالئل منا نشننر إلن  أنن -3
الدرجة عل  المفردات نتعننن اعتبارهنا مقناسنا للمسنتو  النوظنف  السنابق 

 عل  اإلصابة.

نعط  التفاوت بننن مسنتو  المفنردات ومسنتو  األدا  علن  االختبنارات   -4
وث بننننابلكوو وقنننند لكشننننفت بحنننن Efficiencyاألخننننر  معامننننل اللكفننننا ة 

Babcock  عننننن وجننننود معننننامالت لكفننننا ة سننننالبة مرتفعننننة فنننن  حنننناالت

 االضطرابات المخنة العضونة.

 بنننه الصورة الخامسة : -مقناس ستانفورد -3
اختبارات  فرعننة، تتجمنع  01نتلكون المقناس ف  صورته الخامسة من 

 تشمل:مع بعضها لتلكون عددا  من التقدنرات ، 
ونتلكون منن  اختبنارأ تحدنند  : ارنِة المختصِرةِمقناس نسبة ّ لكاِ  البط -0

 -سالسل الموضوعات ل المصفوفات والمفردات -المسار
ونتلكننون مننن الخمسننة اختبننارات  ِمقننناس نسننبة الننّ لكاِ  ينننر اللفظنننة : -6

 الفرعنة ينر اللفظنة . 

ونتلكنون منن الخمسنة اختبنارات الفرعننة  مقناس نسبة ال لكا  اللفظننة : -3
  .اللكلنة للمقناس اللفظنة ال لكا 

ويننر  وهن  نناتج جمنع المجنالنن اللفظن  نسبة ال لكا  اللكلنة للمقناس : -4
 اللفظ  أو المؤشرات العاملنة الخمسة.

 التغنرات والتحسننات ف  الصورة الخامسة :

) االسننتدالل ضننمن الصننورة الخامسننة ، خمسننة عوامننلتت عامننل إضنناف  : -0
المعالجننة البصننرنة الملكاننننة والنن الكرة السننائل المعرفننة، االسننتدالل اللكمنن ، 

 بدال  من أربعة عوامل ف  الصورة الرابعة. العاملة (
احتفظنننت الصنننورة الخامسنننة بالعدنننند منننن اللعنننب  منننواد محببنننة لألطفنننال: -6

واألدوات الملونة الموجودة ف  الصور السابقة ، و لو للمساعدة ف  ج ب 
 لكرة.الصغار وتقننم الطفولة المب األطفالانتباه 

ة فنن   تسننتخدم نصننف االختبننارات الفرعننن تعزنننز المحتننو  ينننر اللفظنن : -3
لفظننة لالختبنار. وتغّطن  نسنبة الن لكا  يننر الصورة الخامسة طرنقة ينر 

 اللفظنة لكّل العوامل المعرفنة الخمسة الرئنسنة .
أضنفت فقرات جدندة لقناس األدا  الوظنف  المنخف   زنادة سعة المقناس: -4

 وهبة العالنة جدا. جدا والم
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 ج اتوجنند أنننواع الفقننرات وإجاباتهننا، ونمنن تعزنننز االسننتفادة مننن االختبننار: -5
التصحنك وعوامل المقناس جنبا إل  جنب ف  لكتنبات الفقرات والتعلنمنات 

 ولكراسة تسجنل اإلجابة، لتسهنل االستخدام اإللكلنننلك . 
اس سنتانفورد بننننه: تسمك التعدنالت الت  أجرنت علن  مقنن القناس الممتد: -2

الصورة الخامسة بقناس صادق لقندرات المسنننن. وتتننك المعناننر الحالننة 
سننة فمنا فنوق،  85بإجرا  مقارنات عل  أساس العمنر منن سننتنن وحتن  

 فنمتد مد  المقناس فترة الحناة لكاملة.

 استخدامات المقناس :  

 هقنن نسنننتخدم فننن  تشنننخنص حننناالت العجنننز االرتقنننائ  لألطفنننال، والمنننرا
 والبالغنن 

  التقنننننم اإللكلنننلكننن  والننوروسننننلكولوج ، والبحنننث عنننن القننندرات، تقنننننم
 الطفولة المبلكرة والتقدنرات النفسنة التربونة 

  تقدنم معلومات للتدخالت إلعداد الخطنط العائلننة الفردننة للصنغار الخطنط
التربونننة الفردنننة  لألطفننال فنن  سننن المدرسننة، التقننننم المهننن   للمننراهقنن 

، والمعالجنننة وانتقنننائهم  والتغنننننر المهنننن  للراشننندنن وتصنننننف المنننوظفنن
 الننوروسنلكولوجنة للراشدنن . 

  .نملكن استخدام المقناس ف  السناقات الشرعنة 
  لكما نستخدم المقناس حالنا ف  تشخنص حاالت اإلعاقة العقلننة ،صنعوبات

ضننافة إلنن  الصننغار باإل األطفننالالننتعلّم، والتننأخر المعرفنن  االرتقننائ  فنن   
 تسلكنن الطالب الموهوبنن عقلنا ف  البرامج المدرسنة. 

 .المتابعةاختبار المصفوفات  -4
نعننند هننن ا االختبنننار واحننندا  منننن أشنننهر اختبنننارات الننن لكا  المتحنننرر منننن 

فنن  برنطاننننا. ونتننألف  0938سنننة  Ravenالتننأثنرات الثقافنننة. وضننعه رافننن 
فقنرة: رسنم أو  06لكنل مجموعنة تتلكنون منن  ؛المقناس من خمنس مجموعنات 

تصمنم هندس  ح ف منه جنز  ، وعلن  المفحنوص أن نختنار الجنز  النناقص 
وتعتبر الدرجة اللكلنة عل  المقناس مؤشرا بنن ستة أو ثماننة بدائل معطاة. من 

 عل  ال لكا  أو القدرة العقلنة العامة للفرد.
لكل العننادأ وهننو نصننلك للكننل ، الشنن أشننلكالن ثالثننة ونتلكننون االختبننار منن

سنوات وضنعاف العقنول،  5من سن  لألطفالوالشلكل الملون ونصلك  ماراألع
 عاما. 00 األفراد ال نن نتجاوز عمرهموالشلكل المتقدم ونستخدم مع 

 اختبار الرسم لجودانف وهارنس . -5
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لكاختبنار للن لكا  . ولنم  0962أعدت جودانف مقناس رسم الشخص عام 
رجننل علنن  قطعننة مننن نلكننن االختبننار بصننورته األولنن  نتطلننب ألكثننر مننن رسننم 

سننم اختبننار للمقننناس با ظهننر تعنندنل جدننند 0923م الننورق األبننن  . وفنن  عننا
عمارا  تبدأ من الطفولة حت  المراهقة، بحنث نغط  أوهارنس  الرسم لجودانف
 مرأة.صورة ال أنضا  أن نرسم الطفل  لجدندونتطلب التعدنل ا

فقننرة  73عنندت اسننتمارة خاصننة تشننتمل علنن  ولتصننحنك هنن ا المقننناس أ
دات التنن  تننرد فنن  رسننم أأ الرسننم ، ونملكننن تسننجنل المفننر فنن  نملكننن توافرهننا

 ج التصنحنك ، وتحسنب الدرجنة اللكلننة فن  االختبنار مفحوص باالسنتعانة بنمنا
 بعد العالمات الت  نسجلها المصحك.

 اختبارات قناس االضطراب ف  الوظائف العقلنة .

ده علنن  التمننننز بنننن اإللكلنننلكنن  إلنن  مقنناننس تسنناع األخصننائ نحتنناج   
وتوجد مجموعة من االختبارات والمقاننس وال هان الوظنف .  العضوأال هان 

 : الت  تساعده عل   لو ن لكر منها
 اختبار بندر جشطالت ) للضبط الحرلك  (. -0

الهندسنننة البسنننطة التنن   شننلكالمننن مجموعننة األ نتلكننون هنن ه االختبننار  
غنة المسنناهمة فنن  وامننل الصنننابتلكرهننا علمننا  مدرسننة الجشننطالت لدراسننة الع

أأ العوامل المساهمة ف  تفسنر مجموعنة المنبهنات علن  أنهنا  اإلدراو الحس 
 شلكالبتعدنل ه ه األ  L.Bandarصن  إدرالكنة متلكاملة .فقد قامت لورنتا بندر

المسئولة عن االنضباط الحرلك  ف  إعادة لدراسة العوامل الوراثنة والعضونة 
 و بدون دقة .بدقة أ شلكالرسم ه ه األ

هندسننة بسننطة ) مثنل دائنرة متصنلة  أشنلكالونتلكون االختبار من تسعة 
علن  قطعنة ورق  شلكالبمربع( ، نطلب فنها من الشخص أن نعند رسم ه ه األ

 بعد النظر إل  لكل شلكل بمفرده .
ونتطلب تفسنر الدرجات االنتباه إل  عدد من الخصائص والمؤشنرات   

حجننام إن لكانننت أصننغر أم هننا الشنخص مثننل : األرسننوم التنن  ننتجفنن  ال مهمنةال
ألكبر من الشلكل الرئنس  ، المسافة بنن الرسمتنن ، وموضع الرسم هل هو ف  
وسط الصفحة أم ف  أحد األرلكان، وتندونر محنور الرسنم، والقندرة علن  رسنم 

 .الزوانا الحادة ، والتقاطع بنن الخطوط...الخ
أننننواع الننن هان النننوظنف  ن للتمنننننز بنننن مهمنننةونعتبنننر المقنننناس أداة    

وربما نلكون من ألكثنر االختبنارات شننوعا لتقندنر التلنف العضنوأ. والعضوأ 
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منن  وقد تبنن بشلكل عام أن المصابنن بناألمرا  ال هانننة نتنجنة لتلنف أجنزا 
خطنا  اإلدرالكننة فن  رسنومهم األطنول وتشننع المخ عادة منا نسنتغرقون وقتنا أ

قناطع بننن الخطنوط، وتجزئنة الشنلكل مثنل : صنعوبات الت  الدالة علن  التندهور
ونقص التنأزر  أو مفلكلكا  ، وإعادة الرسم عدة مرات ، بحنث نبدو الرسم ناقصا

 (. 023:  6118الحرلك  ) إبراهنم ، عسلكر  

 اختبار توصنل الحلقات .

. ونتلكنون 0944نشر ه ا االختبار أساسا من قبل الجن  األمرنلك  عام 
من مجموعة من الدوائر ف  لكنل منهنا رقنم نبندأ  من شلكلنن، الشلكل أ : ونتلكون

رقامها، ثنم من الشخص أن نصل الدوائر بترتنب أ( ونتطلب 65( إل  )0من )
ة منن نحسب زمن االنتها  من  لو بالثوان . والشنلكل ب ونتلكنون منن مجموعن

رقننام ، وبعضننها األخننر نشننتمل علنن  حننروف النندوائر بعضننها نحتننوأ علنن  أ
من الشخص وصل الدوائر بترتننب  نلكون المطلوبو K إل   Aأبجدنة تبدأ من

 ونحسب الزمن ل لو .معا  ، رقام والحروف األ
والدرجة اللكلنة للمقناس هن  عبنارة عنن مجمنوع النزمن الن أ نسنتغرقه 

  .المفحوص للقنام بالعملنة عل  الشلكلنن أ ، ب معا  

 .شخصنةاختبارات ال

حننان إلن  معرفنة النفس  اإللكلنننلكن  فن  لكثننر منن األ األخصائ نحتاج 
الجوانننب االنفعننال  والدافعنننة للحنناالت ، وهنننا نلجننأ إلنن  اسننتخدام اختبننارات 

وبننالريم مننن وجننود العدننند مننن اختبننارات الشخصنننة فإنننه نملكننن الشخصنننة. 
 تقسنمها إل  :
 .اإلسقاطنة األسالنب -6 نات الشخصنةاستبنا -0

 استبنانات الشخصنة. -0
لت  تعط  للفرد أو مجموعة منن االستبنان هو مجموعة من األسئلة ا   

بهنندف الحصننول علنن  بعنن  الحقننائق فننراد لإلجابننة عنهننا بطرنقننة معننننة، األ
وانفعاالتنه فن  الماضن  والحاضنر. عن شخصنته، وسماته الرئنسنة،  ئنسنةالر

 من استبنانات الشخصنة ن لكر منها : وهناو العدند 
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 .MMPI وجهاختبار الشخصنة المتعدد األ
المعروفننة لنننا فنن   ختبننار مننن أضننخم اختبننارات الشخصنننةعتبننر هنن ا االن

سنؤال وضنعها العالمنان هاثناوأ ومنالكننل   522إ  نتلكون منن الوقت الراهن. 
Hathaway & McNelly .من جامعة مننسوتا األمرنلكنة 

ونهدف ه ا االختبار إل  تصننف الفرد بحسب إجابتنه  الدرجات عل ع 
نشنتمل علنهنا االختبنار، وهن  عشنرة  إل  فئنات االضنطراب السننلكناترنة التن 

مقنناننس فرعنننة نطلننق علنهننا المقنناننس اإللكلنننلكنننة وهنن  : تننوهم المننر  ، 
والهنسننننترنا واالنحننننراف السنننننلكوبات  ، والنننن لكورة لاالنوثننننة ،  وااللكتئنننناب،

والبارانونا  والسنلكاثنننا ، والفصام  والهوس الخفنف ، واالنطوا  االجتماع . 
اننس صنندق لقننناس اتجنناه المفحننوص نحننو االختبننار باإلضننافة إلنن  أربعننة مقنن

وهن ه المقناننس هن : اللكن ب  وعندم  وتحدند مد  صدقه أو لك به ف  اإلجابنات
 اإلجابة ، والخطأ أو التواتر ، والتصحنك.

      وقنند جمننع المؤلفننان األمرنلكنننان بنننود المقننناس مننن خننالل الرجننوع   
لكلنننلكننننة ، وإلننن  خبرتهمنننا  إلننن  اختبنننارات الشخصننننة السنننابقة، والتقنننارنر اإل

 (.0975الشخصنة ) ملنلكة ، 

 االستخدامات اإللكلنننلكنة لالختبار :

للتنبؤ بفئات  أعدتاالختبار قد  انتضمنهلما لكانت المقاننس الفرعنة الت  
التشننخنص اإللكلنننلكنن  المعروفننة، فننإن االسننتخدامات المبلكننرة لالختبننار لكانننت 

حنده ، بحننث إ ا ارتفعنت الدرجنة  تعن  بنالنظر إلن  درجنات لكنل مقنناس علن 
علنه لكان من المملكن التنبؤ بوجود االضطراب ال أ نقنسه هن ا المقنناس، للكنن 

عل  درجنات  عصان األمر لنس به ه البساطة ، فقد نحصل شخص عادأ أو 
 عل  مقناس الفصام، له ا تم النظر إل  الشنلكل اللكلن  أو أنمناط تنوزأ مرتفع 

ة متمننانزة نملكننن رئنسنن أنمنناطأن هننناو ثالثننة  وهلكنن ا تبننننجمنننع المقنناننس ، 
 تفسنرها عل  النحو التال :

   النمط العصاب  أو ما نسم  بالثنالوث العصناب  : ونشننر إلن  االرتفناع -أ
 ف  مقاننس ثالثة ه  توهم المر ، وااللكتئاب ،والهنسترنا.

و الثننالوث النن هان  : فنشنننر إلنن  االرتفنناع فنن  أمننا النننمط النن هان  أ -ب
 نس ثالثة ه  الفصام ، والبارانونا ،و الهوس الخفنف.مقان
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أمننا االضننطرابات السننلولكنة أو الجنننوح: فتتمثننل فنن  ارتفنناع النندرجات  -ج
عل  مقناننس االنحنراف السننلكوبات  ، والفصنام ، والهنوس الخفننف، 

 مع احتمال ارتفاع الدرجة عل  مقناس ال لكورة لاألنوثة .
وجنه المتعندد األ ختبنار الشخصننةاه ا وقد تم إعنداد صنورة منقحنة منن 

MMPI – 2  وتضننم هنن ه النسننخة عننددا مننن المقنناننس الجدننندة التنن  نملكننن
استخراجها من بنود االختبار مثل : مقناس إسنا ة اسنتخدام المنواد والمشنلكالت 
األسرنة ، والعجز الوظنف  ف  العمل ، واضطرابات األلكل واضطراب الهونة 

 لنة  والعدائنة. وسنطرة والمسؤوالقلق ، وال  الجنسنة ، واللكبت
 . EPQاستبنان انزنو للشخصنة  -6

نهنا ف  علم النفس اإللكلنننلك  من حننث إتقوم ه ه األداة بدور أساس     
تمننز العصابننن عن العادننن وعن ال هانننن.ونعتبر استبنان انزنو  اعد ف تس

إلن  فباإلضنافة ، EPIللشخصنة هو صورة متطورة الختبار انزنو للشخصنة 
اننس العصننابنة واالنبسنناط واللكنن ب التنن  نتضننمنها الشننلكل المبلكننر، نحتننوأ مقنن

مقننناس إضنناف   االسنتبنان علنن  مقنناس لقننناس بعنند ال هانننة، لكمننا نشننتمل علن 
فنن  التنبننؤ بالحنناالت ، وإ ا األشننخاصجرامنن  فنن  الشخصنننة، نسنناعد للبعنند اإل

فنن  الشخصنننة  السنننلكوباتنة والجننناح . ونشنننر مصننطلك " ال هاننننة " إلنن  بعنند
ما وجند بدرجنة عالننة دل  لنو إلن  القابلننة لتطنونر نوجد بدرجات متفاوتة ف  

 االضطراب النفس  ، وإملكاننة التحول إل  السلوو ال هان .
   ومنخفضنة ،لك لو فإن من نحصل عل  درجات مرتفعة ف  العصنابنة   

ه ه الفئة التطبنع ، وتضم العصاب  المنطوأ نتمنز بأنه سهل  أأف  االنبساط 
ن بعصاب القلق والمخاوف المرضنة ، وااللكتئاب والوسواس القهنرأ المصابن

، وهؤال  نحتناجون لننوع مختلنف منن العنالج. أمنا منن نحصنل علن  درجنات 
ف  العصابنة ومرتفعة ف  االنبساط أأ العصاب  المنبسط فهو شنخص  مرتفعة

لهسنتنرنا ، نصعب تطبنعنه ، وننطنوأ تحنت فئنة العصناب  المنبسنط عصناب ا
 .( 0989 انزنو ، ؛) انزنو  وبع  حاالت االضطراب السنلكوبات 

 : اإلسقاطنة األسالنب -6

نر  النبع  أن اسنتبنانات الشخصننة والمقناننس الموضنوعنة ال تصنل 
الشعورنة، وترلكز عل  السمات السطحنة واالتجاهات الشعورنة لإل  الدوافع ا

تصننمنم مننا نسننم  باالختبننارات  لنن ات تتجننه إاالهتمامننبعنن  ، ومننن ثننم بنندأت 
 . Projective Tests اإلسقاطنة
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الدفاعنة المعروفة الت  الكتشفها  األسالنبسقاط نشنر إل  أحد ومفهوم اإل
فروننند ، وهننو نشنننر إلنن  هننروب الفننرد مننن النندوافع ينننر المقبولننة لدنننه مثننل 

خنرنن أو الجنسنة نحو اآلخنرنن بعزوهنا إلن  اآل، االتجاهات السلبنة العدواننة 
 واتهم. وال نختلف مفهوم االسقاط فن  اختبنارات الشخصننة لكثننرا عنن  لنو ، 

هن  إنهنا ال تحناول قنناس الشخصننة  اإلسنقاطنةفالخاصنة المننزة لالختبنارات 
ومتغنراتها بأسئلة مباشرة ، بل تقدم للفرد منبهات يامضة ينر محددة المعنالم 

ونطلننب مننن ، الناقصننة (  أو الجمننل شننلكال) مثننل : بقننع الحبننر والصننور ، واأل
أو أن نلكتننب قصننة  أو أن نتخنننل مننا ننندور بنننن  الشننخص أن نصننف مننا نننر  

جنننب عننن هنن ه أن الشننخص النن أ ن   فنن  الصننورة. ومننن المتوقننع األشننخاص
لطبنعتهننننا ينننننر المحننننددة سنسننننقط مشنننناعره واهتماماتننننه  االختبننننارات نظننننرا  

ه ا باإلضنافة إلن   خصنة عل  ه ه المثنرات الغامضة.الالشعورنة ومنوله الش
 ممنزات أخر  له ه االختبارات ن لكر منها :

سنتجابته بالطرنقنة التن  سنوف تفسنر بهنا ا واع عادة ما نلكون الفرد ينر  -0
ولنن لو فإنننه نلكشننف عننن نفسننه بسننهولة، وال تتننأثر اسننتجابته بالمريوبنننة 

 . االجتماعنة

ترسننم  وللكنهننا، جزئنننات فنن  الشخصنننة اإلسننقاطنةال تقنننس االختبننارات  -6
 صورة لكلنة للشخصنة .

   أو خطنأ ، وللكنهنا تفسنر ا  ال تقدر اسنتجابات الفنرد منن حننث لكونهنا صنواب -3
إلسننقاطات  علنن  اعتبننار أنهننا، مننن ناحنننة دالالتهننا علنن  شخصنننة الفننرد 

 (. 695: 0999عبد الوهاب ، ؛صالح  لمشاعره وريباته )
ضنوعنة  بطرنقنة مو اإلسنقاطنة األسالنبمن  ومن المملكن تصحنك لكثنر

خنر  ، فإننه علن  ع  ممنزاتها. وفن  بعن  الحناالت األوللكننا ب لو نفقدها ب
فسنرها نتطلب قدرا  ن تنة فإالريم من الوصول إل  الدرجات بطرنقة موضوع

 حلكام ال اتنة.لكبنرا  من األ
 اإلسنقاطنة شننوعا فن  المجنال اإللكلنننلكن ،ومن ألكثر أنواع االختبنارات 

ختبار رسم المنزل والشنجرة والشنخص ، واختبنار اختبار تفهم الموضوع ، وا
  ومن ه ه االختبارات :تلكملة الجمل  واختبار بقع الحبر لرورشاخ. 



 73 

 

 
 Thematic Apperception Test اختبار تفهم الموضوع -0

 0935عنام  Murray. وضنعه منورا  TATونرمنز لنه اختصنارا بنـ  
، ثنم اتضنحت  سنونا رة فن  دراسنة التخننل لند  مفحوصننن أواستخدم ألول م

 بعد  لو اإلملكاننات اإللكلنننلكنة لالختبار.
بنضننا  دون صننور، ونسننتخدم  احنندهابطاقننة  30نتلكننون االختبننار مننن   

بطاقة بالنسبة للمفحوص الواحد وتستبدل بع  البطاقات بغنرها فن   61منها 
أو لكبنار السنن، ونسنتخدم بعن  اإللكلنننلكنننن صنورا  األطفنالأو   اإلنناثحالة 

 شنخاصأل ا  وقد طبعت عل  لكل بطاقة صوربطاقات منتقاه (.  01)  مختصرة
اقات عل  الشخص واحدة بعند ف  مواقف اجتماعنة مختلفة، حنث تعر  البط

ونطلنننب مننننه أن نحلكننن  قصنننة عنننن لكنننل صنننورة معروضنننة تصنننف  األخنننر 
لكما نراهم والمواقف الت  جمعتهم والمشاعر واألفلكار الت  تسننطر  األشخاص

لنهاننة أو الخاتمنة التن  اعره الشخصننة نحنو لكنل مننهم واعل  لكنل مننهم، ومشن
ا  مننن أنماطننلنهننا. وعلنن  الننريم مننن أن اللكثنننر مننن الصننور تثنننر سننننتهون إ

ن نحو الوالندنن أو نحنو السنلطة ( فنإ االتجاهات ) بع  الصور تثنر اتجاهات
 تنوعات لكبنرة ف  موضوعات القصة ومحتواها. أنضا  هناو 

ف  اختبار تفهم الموضوع ، للكنن الطرنقنة وتتعدد طرق تفسنر القصص 
  األصلنة لموراأ تهدف إل  تحلنل دقننق للكنل جملنة فن  لكنل قصنة وتقندر علن

ة ، والندوافع الالشنعورنة لظهنور عندد منن الحاجنات الرئنسن 5:  0 مقناس من
نجاز، والحب ...الخ . لكن لو ننتم تقندنر هن ه الحاجنات واإلمثل الحاجة لألمان  

هنا بالنسنبة للحاجنات تنأو أسنتمرارها ، وتواترهنا وأهم  شندتهامن حننث  أنضا  
 األخر  ف  الشخصنة.

 . اختبار روتر لتلكمنل الجمل -6
 ونمثل اختبنار روتنرتوافقه.ونختلف ه ا النوع من االختبارات عن تفهم 

Rotter  .وفننه نعطن  الشنخص عنددا  للجمل من االختبارات اإلسقاطنة الفظنة
 من الجمل الناقصة مثل :

 .أشعر........................ 

 ............... أيضب عندما 

 ........................... أب 
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ونطلب من المفحوص أن نقوم بإلكمالها وفقا للتداعنات الت  تثنرها بدانة 

   جملة ناقصة ، نطلب من المفحوص 41الجملة المقدمة . ونتلكون االختبار من 
حساسنناته. ونصننحك االختبننار وفقننا أن نقننوم بإلكمالهننا معبننرا  عننن مشنناعره وإ

درجات، وتتحدد درجنة المفحنوص علن  البنند بمند  تعبننر  7:  0لمقناس من 
عن توافقه أو عدم توافقه ، ونتضمن دلنل االختبار نما ج للجمنل    بقنة الجملة

المختلفنننة والتقننندنرات التننن  نحصنننل علنهنننا لكنننل نمنننو ج. ومجمنننوع درجنننات 
الموضنوع ورورشناخ فن  أننه عنن درجنة المفحوص عل  بنود االختبار تعبنر 

ينر متعدد الملكوننات وال نحتناج إلن  تقندنر  اتن  منن الباحنث سنوا  لتصنننف 
 اإلجابة أو تفسنرها.
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 الثالثالفصل 

 تلكامل المعلومات اإللكلنننلكنة ولكتابة التقرنر النفس 

بعننند أن نتنننوافر لألخصنننائ  النفسننن  اإللكلنننلكننن  معلومنننات وفننننرة عنننن 
جمعها من خالل مالحظاته لسنلولكه ، وتسناؤالته  واالختبنارات مرنضه أملكنه 

أن نعننر  هنن ه المعلومننات فنن   األخصننائ النفسنننة  والسننجالت . نبقنن  أمننام 
صننورة مفننندة للفرنننق العالجنن  أو األسننرة أو المؤسسننات العالجنننة األخننر . 

التقرنننر  باسننمهنن ه المعلومننات  األخصننائ وتسننم  الطرنقننة التنن  نعننر  بهننا 
ن الحالة. وه  عملنة لنست سهلة ألنها تتضمن اختننارات وقنرارات النفس  ع
عن المعلومنات التن  سنعرضنها أو تلنو التن  سننتجاهلها  األخصائ من جانب 
 (.617:  6118عسلكر ،  ؛ )إبراهنم
قبل لكتابة التقرنر بنأن نننظم المعلومنات  األخصائ وله ا نجب أن نبدأ   

ن خنالل منناهج التشنخنص والتقنننم المشتتة الت  تجمعت لدنه عنن المنرن  من
النفسنن  أنننه مننن الضننرورأ أن نفحننص  األخصننائ المختلفننة. ولنن لو قنند نجنند 

المعلومننات المتجمعننة لدنننه ونعننند فحصننها ووزنهننا بعنانننة قبننل أن نصننل إلنن  
 نتائجه النهائنة وقبل أن نصوب خالصة أحلكامه عن الحالة .

أو الشننخص النن أ هنن ا ونختلننف التقرنننر ومحتوناتننه بنناختالف الجهننة   
سوف نوجه إلنه ومد  قدرته عل  فهم ما نشتمله  لو التقرنر، ل لو ننبغن  أن 

 عند لكتابة التقرنر النهائ  الجهة الت  سوف تطلع علنه. األخصائ  نراع 
من التقارنر اإللكلنننلكنة : التقرنر ال أ  أشلكالونملكن التمننز بنن ثالثة   

تلكز علن  نتنائج االختبنارات ، والتقرننر نرتلكز عل  نظرنة ، والتقرنر ال أ نر
الموجه نحو المشلكلة. أما التقرنر األول فهو ال أ نعتمد عل  نظرنة معننة فن  
التشخنص )مثل نظرنة التحلنل النفس  (. وعل  النريم منن أن هن ا الننوع منن 

ا لكان موجها لشخص مخنتص) لكمحلنل نفسن  منثال ( التقارنر قد نلكون مفندا إ 
لكون بغنر  ات قنمة وينر مفهومة إ ا وجهت إل  عامة الناس ، نها عادة ما تفإ

إضافة إل  أنهنا تضنع المنادة العلمننة فن  قوالنب جامندة أملتهنا هن ه النظرننة أو 
تلو. أما التقارنر الت  ترتلكز عل  نتائج االختبارات فه  ألكثر التقارنر شننوعا 

اها وتفسنرها ، ، إ  أنها تعر  نتائج االختبارات الت  طبقت وترلكز عل  معن
منننن اسنننتجابات  نمنننا جوتوصنننناته بتقننندنم   را ه األخصنننائ وعنننادة منننا نننندعم 

إال أن الصعوبة هنا تلكمن ف  أن نتنائج االختبنارات  –المرن  ف  لكل اختبار 
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توضننك  األخصنائ األمنر الن أ نسنتوجب منن  -ما تتعار  مع بعضها أحنانا
 .عار  وتفسنره حت  ال نربو القارذه ا الت

 ؛النوع الثالنث والموجنه نحنو المشنلكلة فهنو بنال شنو ألكثرهنا فائندة أما   
إال أن المشنلكلة الوحنندة هننا هن   -ألنه نجنب بشلكل مباشر عن أسئلة المرن 

النفسنن  فنن  فهمننه ألوجننه السننلوو  األخصننائ ن هنن ا التقرنننر نحنند مننن عطننا  أ
 ادأ ،الزنن  لو ألنه نحصره ف  اإلجابة عنن أسنئلة محنددة بعننهنا )، المختلفة 
0987  :73 .) 

 األخصنائ والواقع أنه ال نوجد قالنب جامند أو عناصنر محنددة نسننر    
وفقا لها عند لكتابته للتقرنر اإللكلنننلك  ، فالخبرة والممارسة المهننة ننمنان لد  

وبنريم  لنو هنناو عندة سلوبه الخناص فن  لكتابنة هن ه التقنارنر، أ لكل أخصائ 
 تها عند لكتابة التقارنر  النفسنة :مراعا األخصائ مالحظات نتعنن عل  

السننع  مننن أجننل الوضننوح واالختصننار، فننالتقرنر المننوجز والواضننك  .0
 قناعا وفائدة.إألكثر 

 أجعل التقرنر نخاطب مباشرة الجهة الت  حولت المرن  . .6
قنندم بعنن  النمننا ج مننن اسننتجابات المننرن  واالختبننارات لتوضنننك  .3

 وتدعنم توصناتو. أرائو 
 ل  أسئلة المرن  أو من حوله.أجعل التقرنر نرلكز ع .4
اعترف بالشو وعدم الوضوح إ ا لكان هناو شو أو يمو ،  لنو أن  .5

نتنننائج االختبنننارات قننند تنننناق  منننع بعضنننها النننبع  ، وتجاهنننل هننن ا 
 التناق  ال نخدم المرن  بل قد نؤدأ إل  إرباو القارذ .

نن نمنلنون إلن  العبنارات األخصنائنتجنب التأثنر ال ات ، فهناو بعن   .2
جعنل عبنارات منن  لنو ا والت  تتسم بالعمومننة، وللكنن بندال   ،امضةالغ

 التقرنر مرتبطة بالمرن  .
 ح ر التفسنرات المبال  فنها للمعلومات الت  حصلت علنها.ا .7

، وبشلكل عام البند أن نتضنمن التقرننر النفسن  مجموعنة منن النقناط األساسننة 
 ه  :
 ولنة الخاصة بالفرد .البنانات األ وال :أ 
  حالة اإلجابة عنها .الت  نطلب مصدر اإل األشنا  :ثاننا 
 : البنانننننات اإللكلنننلكنننننة الخاصننننة بشننننلكو  المننننرن  وتارنخننننه  ثالثننننا

 المرض .
 : التارنخ األسرأ . رابعا 
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 : ونشننتمل علنن  البنانننات التنن  التننارنخ الشخصنن  للمننرن ،  خامسننا
 والمهننة  االجتماعنةو، تخص المرن  وحناته الشخصنة 

 : ص النفس .الفح سادسا 
 : الخالصة والتوصنات . سابعا 

 
 وفنما نل  عر  له ه النقاط والمعلومات الت  نجب أن تشتمل علنها :

 الخاصة بالفرد : األولنةالبنانات أوال : 

وه  عبارة عن البنانات األولنة الخاصة بنالمرن ، وعنادة منا تلكنون   
ن المملكننن أن تلنو البناننات موجنودة فن  بطاقننة دخنول المنرن  للمستشنف  ومن

 من ملفه.  األخصائ نأخ ها 

 عنها : اإلجابة الحالةثاننا : األشنا  الت  نطلب مصدر 

لفرعنننة التنن  مننن  المنننالد وحتنن  الوقننت الننراهن. وفنمننا نلنن  الجوانننب ا
مشلكالت إلكلنننلكنة نطلب نلكتب التقرنر عادة بهدف اإلجابة عل    تشتمل علنها:

فن  الفرننق  أعضنا ن هنؤال  ، سوا  لكا من األخصائ  اإلجابة عنها اآلخرون
، أو قاض  محلكمة ، أو مدنر مدرسة ، أو هنئة تعلنمنة. له ا نجب أن العالج 

نرننند مننن التقرنننر السننؤال الرئنسنن  أو المشننلكلة التنن   تتضننمن الفقننرة األولنن 
 وفنما نل  نما ج للكنفنة صناية ه ه الفقرة : .مصدر اإلحالة اإلجابة عنها

 ن قبننل الطبنننب النفسنن  لتحدننند الصننعوبات االنفعالنننة أحنننل المننرن  منن
 والفلكرنة ومصادرها لدنه .

 . نهدف التقرنر لتقدنر المصادر الرئنسنة المساهمة ف  مشلكالته 
 التقرننننر لتحدنننند أنجنننك األسنننالنب العالجننننة التننن  تصنننلك منننع هننن ا  نهننندف

 ف  الوقت الحال  . المرن 
  العقلنة بهدف البحث العلم  أحنل المرن  لتطبنق بطارنة من االختبارات

. 
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 البنانات اإللكلنننلكنة الخاصة بشلكو  المرن  وتارنخه المرض : : ثالثا

ونتضننمن  لننو الجننز  بنانننات تفصنننلنة عننن شننلكو  المننرن  الحالنننة 
بألفاظه نفسها من حنث بدانتها ، ومدتها ، والظنروف المصناحبة لها.باإلضنافة 

ولكننننف اسنننتجاب المنننرن   إلننن  المعلومنننات الخاصنننة بتارنخنننه المرضننن  ،
ه ا وترجع أهمنة تلو المعلومات ف  أنها تساعد األخصائ   للعالجات السابقة.

عل  ترجمة لكل ما نشلكو منه المرن  إل  أعرا  مرضنة محددة ، وبالتال  
وهنن ه البنانننات تشننتمل تسنناعده علنن  وضننع تشننخنص مبنندئ  لحالننة المننرن . 

 :عل 
   الشلكو  الحالنة لكما ن لكرها المرن. 
 .  لكنف ومت  بدأت الشلكو 
 . ما ه  الظروف المصاحبة لظهور الشلكو 
 . ما ال أ ترتب عل  شلكو  المرن 
 ." مسار الشلكو  من المر  الحال  " نتزاند ، نتناقص ، ثابت 
 . العالج الحال  ال أ نخضع له المرن 
 .هل سبق أن عانا المرن  من أأ اضطرابات نفسنة أو عقلنة 
 ا  ، واستجابة المرن  للعالجات السابقة.لكنف تم عالج ه ه األمر 

 رابعا : التارنخ األسرأ :

نتضمن ه ا الجانب بعن  البناننات الخاصنة بحنناة المنرن ، وظروفنه 
األسنننرنة وعالقتنننه بنننأفراد أسنننرته سنننوا  قبنننل المنننر  أو حالننننا . وتفنننند هننن ه 

 فهن  تسناعد األخصنائ  فن  تلكنونن فلكنرة ؛ف  العدند منن الننواح   المعلومات
عننن أسننرة المننرن  وعالقاتننه بهننم ، والتعننرف علنن  األمننرا  الوراثنننة فنن  
األسرة ، أنضا  تساعد ف  معرفة مد  مساعدة أفراد األسنرة للمنرن  وتقنبلهم 

 وه ه البنانات تشتمل عل  :له، األمر ال أ نساعد ف  تحسن حالته. 
 .من نعن  المرن  معهم 

 .عالقة المرن  بالوالدنن قبل المر  وبعده 
 القة المرن  بأشقائه قبل المر  وبعده.ع 
 وصف المرن  لألب من حننث ) عمنره ، مهنتنه ، سنماته الشخصننة 

 عالقته بالمرن ....(.
   وصف المرن  لألم من حنث ) عمرها ، مهنتها ، سماتها الشخصننة

 عالقتها بالمرن ....(.



 79 

 

  وصف المرن  ألشقائه منن حننث ) عنددهم ، ترتنبنه بنننهم ، وظنفنة
 ، عالقتهم بالمرن  ....(. لكل منهم

  التغنننرات الجوهرنننة التنن  حنندثت فنن  األسننرة ) مثننل الوفنناة ، طننالق
 ،حوادث (.

 .) دور المرن  داخل األسرة ) االبن المدلل ، الملكروه 
 .األمرا  النفسنة أو العقلنة الموجودة داخل األسرة 

 خامسا : التارنخ الشخص  :

نفس ، نظرا  ألنه نتضمن البنانات نعد ه ا الجز  أساسنا ف  التقرنر ال   
 : التفصنلنة عن المرن 

ثنننا  الحمننل  تضننمن بنانننات عننن حالننة األم أوت مرحلننة مننا قبننل المنننالد : .0
 والريبة ف  الجننن .

 لكطبنعتننهتمل علنن  البنانننات الخاصننة بننالمرن ، وتشنن مرحلننة الطفولننة : .6
عننننف ( ، مننا هنن  مشننلكالت المننرن  فنن  هنن ه  –) هننادذ  وهننو طفننل

ة  األمننرا  التنن  تعننر  لهننا ، نظننرة المننرن  لفتننرة الطفولننة المرحلنن
 بشلكل عام .

عمننر المننرن  ، مننا هنن  مشننلكالت المننرن  فنن  هنن ه  مرحلننة التعلنننم : .2
نن والرفناق ،  خننر المرحلنة  عالقنات المنرن  داخننل المدرسنة بالمدرسن

 . لنهامرحلة دراسنة وصل إ
العمنل  عند بدانةاألعمال الت  زاولها المرن  ، عمره  التارنخ المهن  : .0

تننرو  أسننباب، توافننق المننرن  مننع هنن ه األعمننال ، عالقاتننه بزمالئننه ، 
 العمل ، ما ه  مشلكالت المرن  ف  ه ه المرحلة .

عمنر المنرن  عنند البلنوب ، والمشنلكالت المصناحبة لنه  النمو الجنس  : .4
 لكنفنة التعبنر عن الجنس بعد البلوب ، ما ه  مشلكالت المرن  الجنسنة 

 خر.لجنس اآلعالقته با
، لكنفنه اختنار الزوجة أو الزوج  مت  تزوج المرن   الزواج واألسرة : .2

العالقات مع الزوجة ، التفناعالت منع الزوجنة واألوالد ، دور المنرن  
 داخل األسرة ، موقف الزوجة من المر  الحال  للمرن  .

) سماته فلكرة المرن  عن نفسه  بعده :شخصنة المرن  قبل المر  و .5
 ه ، طموحاته.....ألخ (.، منول
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 سادسا :الفحص النفس :
نحتنوأ هن ا الجاننب علن  العدنند منن  ،االنتباه: مثل  ،لعملنات المعرفنةا

الوظائف الت  تساعد ف  وضع تشخنص للحالة ، ونشنتمل علن  المظهنر العنام 
للمرن  من حنث البنننان الجسندأ ، وحالنة المالبنس ومند  اهتمامنه بنفسنه ، 

ه  ومالحظات األخصائ  ،واالختبارات النفسنة الت  تم تطبنقها وتعبنرات الوج
ونتائجها.  وال نهتم األخصائ  فقط فن  تطبننق االختبنارات النفسننة بتلنو التن  

 واضطرابات  ،واإلدراو تهتم بتقننم جوانب الشخصنة، بل نهتم أنضا  بتقننم

 سابعا : الخالصة والتوصنات :

من   ةالنقاط الرئنس األخصائ نلخص  رنرف  ه ا الجز  األخنر من التق
  نقاط أساسنة ه  : وله ا نتضمن ه ا الجز  أربعاته. التقرنر ونجل توصن

 رجك ، والتنبؤ ، والتوصناتص المالخالصة  التشخن. 
وفنن  الخالصننة تلكفنن  عبننارات قلنلننة ملكثفننة تعلكننس وبسننرعة المعلومننات 

ص فنملكن أن نلكون فن  الضرورنة والجوانب األساسنة ف  الحالة . أما التشخن
ومستندا إل  ، مع استخدم عبارات ترجنحنة، شلكل التشخنصات الطبنة الشائعة 
نة ، للتألكد من تطابق التشخنص ال أ توصنل دلنل تصننف االضطرابات النفس

 لنه مع محلكات تشخنص االضطرابات النفسنة .إ
  ألننه نحتناج إلن ؛جنزا  الصنعبة فن  التقرننرمنن األ أما عنن التنبنؤ فهنو

التنبنؤ الجنند .  بع  النقناط التن  تسناعد فن  قدرات حلكم جندة ، باإلضافة إل 
، وتسناعد وتأت  بعد  لو التوصنات الت  من الضنرورأ أن تلكنون متخصصنة

وعلن  رسنم خطنة عالجننة عل  التعامل الجنند منع الحالنة،  ننخرف  إرشاد اآل
، ومتسننقة مننع أن تلكننون مرتبطننة بواقننع الحالننة وظروفهننا  ناجحننة ، لهنن ا نجننب

 من دراسته للحالة . األخصائ النتائج الت  استخلصها 
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 نمو ج 

 للتقرنر النفس 

فنما نل  نمو ج نوضك لكنفنة لكتابة التقرنر النفس  للحالة المرضننة .    
عنند    األخصائ وننبغ  أن نؤلكد عل  أن ه ا النمو ج مجرد مثال نستعنن به 

عندنل فننه أو حن ف أو إضنافة أننة فقنرات لكتابته لتقرنر الحالة ومنن المملكنن الت
 عادة ترتنبها.و إأخر  أ

 ولنة : البنانات األ

   .)  ص ( سم :اال
 .سنة 68 السن:       . لكر    النوع :
       .المطرنة   السلكن :

 .دبلوم تجارة المستو  التعلنم  :
 .بنا  عامل المهنة :    .ينر متزوج  : االجتماعنةالحالة 
 الشلكو  : 

الواحنند منن  عننارف  ،ن النندننا سننودا  فنن  عنننن  مفننن  فاننندةحاسننس إ  
نه أحسن حاجة الواحد نموت علشان نرتناح ،من  عنارف أننام أننا من  نعمل إ
لت، نتحر مرة قبل لكندة وللكنن فشنألكل مفن  نفس ألأ حاجة ، حاولت أ عارف

أنا دانما  فاشل ومفن  حاجة أنجك فنها أبندا  ، عناوز أرتناح ننا دلكتنور أننا من  
روح أنننام لكننونس ألكننل لكننونس أ ؛رجننع زأ األول نفسنن  أ !عننارف حصننل إنننه

 نارنت تساعدن  . ،للشغل
حننار بنندأت الشننلكو  الحالنننة مننن  حننوال  سننتة أشننهر، أعقبهننا محاولننة انت

 هل بضرورة ال هاب للمستشف .فاشلة، وبعد  لو نصحه بع  األصدقا  واأل
لكلته بعند وفناة تضك أن المرن  بندأ نعنان  منن مشنومن خالل المقابلة ا

الوالد وشعوره بالمسئولنة تجاه أفراد أسنرته ، باإلضنافة إلن  أننه ال نعمنل منن  
إال علنن  فتننرات متقطعننة نظننرا  لطبنعننة الحرفننة التنن  نعمننل بهننا،   طونلننةفتننرة 
المننرن  مننن تلننو المشننلكلة إلنن  الحنند النن أ دفعننه إلنن  القنننام  زدادت معاننناةوا

أأ أدونة ولم ن هب لطلب العالج ف  أأ  بمحاولة انتحار. ولم نتناول المرن 
اتضننك أن  ملكننان  خننر . ومننن خننالل مناقشننة المننرن  فنن  تارنخننه المرضنن 

من أأ أمرا  مشابهة سو  معاناتنه منن بعن   المرن  لم نسبق له المعاناة
 األمرا  العضونة التقلندنة .
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أمننا عننن التننارنخ االسننرأ فقنند  لكننر المننرن  أنننه لكننان نعننن  مننع أفننراد 
، ولكانت عالقاته بهنم طنبنة ، شقائه الثالثة ملكونة من الوالد والوالدة وأته الأسر

وال نشوبها أأ اضطرابات. والده لكنان نعمنل فن  إحند  الشنرلكات اإلنتاجننة ) 
بنائننه نعنناملهم بحننب ا  حننرنص علنن  مصننلحة أحنوننن ا  عامننل نسنننج (  لكننان والنند

ة مننزل ال وعطف ، توف  من  تسعة أشهر تقرنبا ف  حنادث تصنادم. واألم ربن
ه شنقا  فهنو ألكبنرهم ولنتها مسنامحة عطوفنة ، أمنا الثالثنة أتهتم إال بشئون أسر
فن  مراحنل التعلننم وأخنت واحندة هن  التن  تلننه فن    ثننانثالثة  خرنن منهم ا

عننن دور المننرن  داخننل األسننرة الترتنننب، ال تعمننل ومقنمننة معهننم بننالمنزل. و
ن بشنلكل لنات األسنرة وللكنننه لكنان نسناعد الوالند فن  تحمنل بعن  مسنئونقول إ

صبك نشعر بأنه المسئول الوحند عنهم، وأن علنه أن محدود أما بعد وفاته فقد أ
بالريم من أنه ال نعمل ف  وظنفة دائمة. ال نوجد تارنخ ، نلب  لكل احتناجاتهم 

 للمر  النفس  داخل األسرة أو العائلة .
 أما عن التارنخ الشخص  للمرن  فهو لكما نل  : 

لكان ، لمرن  لكانت عادنة ال توجد بها أأ مشلكالت ينر عادنة طفولة ا
مطنع لوالدننه واألسنرة لكلهنا تحبنه . بندأ الدراسنة فن   ،مدلل إل  حد لكبنر طفال  

نة وللكنه تعثر ف  عداد، ثم أنتقل إل  اإلسن السادسة  وأنه  المرحلة االبتدائنة 
حننق بننالتعلنم عنندادأ ألكثننر مننن مننرة ) رسننب مننرتنن ( ، والتالصننف الثالننث اإل

التجننارأ وحصننل علنن  شننهادة النندبلوم. ال ننن لكر المننرن  أأ مشننلكالت خننالل 
عدادننة ، إال أن ف  ترو المدرسة ف  المرحلنة اإل تهمرحلة الدراسة سو  ريب

، نهنن  المننرن  الخدمننة العسننلكرنة ة رفضننت  لننو . بعنند نهانننة التعلنننم أاألسننر
أسننرته وتلكننونن نفسننه وبعنندها بنندأ فنن  البحننث عننن وظنفننة تملكنننه مننن مسنناعدة 

قاربنه ة حلكومنة فلجأ إل  العمل مع أحد اللزواج ، وفشل ف  العثور عل  وظنف
عننن عملننه ونسننع  إلنن   بنننا ، والمننرن  بصننفة عامننة ينننر را فنن  مهنننة ال

 الحصول عل  عمل نتناسب مع مؤهله .
 05 وفنما نتعلق بالنمو الجنس  ن لكر المرن  أن البلنوب لكنان فن  سنن 

أأ مشلكالت تتعلق بتلو الناحنة ، ونعبر المرن  عن الجننس  عاما ولم نحدث
، لننس لنه تجنارب ومستمر علنهنا إلن  اآلن ، من خالل ممارسة العادة السرنة 

دندة فن  النزواج ، وللكنن نظنرا  لسنو  أحوالنه خر ولدننه ريبنة شنمع الجنس اآل
نننه قبننل   مثننل هنن ه الخطننوة. وننن لكر المننرن  إقنندام علننالمادنننة ال نسننتطع اإل

 لمر  الحال  لكان :ا
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وضننناعه فائنننل، ونسنننع  قننندر اإلملكنننان لتحسننننن أنبسنناط  ، منننرح ، متا
وتتمثننل معظمهنا فن  الحصننول علن  عمنل مناسننب ، المادننة. طموحاتنه لكثننرة 

 والزواج ، لنست لدنه هوانات ، وملتزم دنننا إل  حد ما .
صنبك المنرن  نمننل إلن  الوحندة ، متشنائم ، سنهل أما بع  المنر  أ

ن ننننة وعنندم اللكفننا ة . ونننر  نفسننه اآلة  لدنننه مشنناعر اإلحسنناس بالدواالسننتثار
 عل  أنه شخص فاشل، عاجز ، ال نستطنع تحمل المسئولنة.

 من خالل الفحص النفس  اتضك ما نل  :

مننر طونننل القامننة ينننر مهننتم بمظهننره، المننرن  شنناب فنن  مقتبننل الع  
. حرلكتننه  بدرجننة متوسننطة األخصننائ تعبنننرات وجهننه حزننننة ، متعنناون مننع 

بطنئننة ومحنندودة  اللكننالم قلنننل ونبننرة الصننوت ضننعنفة وحزننننة . ينننر منتبننه 
وس وال ونشنننرد  هننننه بسنننهولة  مستبصنننر بالزمنننان والملكنننان ، ال توجننند هنننال

فنن  التفلكنننر ، وانفعاالتننه بصننفة عامننة تتسننم   تتوجنند اضننطرابا ضننالالت ، ال
، وتسننطر علننه الحرلكنة  وبنط  وقلة األلكنل، بالحزن، نعن  من صعوبة النوم 

 فلكرة الدوننة والشعور بالنأس والعجز.

 وقد تم تطبنق مجموعة من االختبارات ه  : 

  اختبار بنو لاللكتئاب لمعرفة مد  معاناه المرن  من أعرا  االلكتئاب 
درجننة ، وتشنننر إلنن  أن المننرن  نعننان  مننن  08وقنند حصننل المننرن  علنن  

وجنننه شخصننننة المتعننندد األتطبنننق اختبنننار الالكتئنناب بدرجنننة شننندندة . لكمنننا تنننم 
أن المرن  نعان  من االلكتئناب العصناب ، وقند جنا ت تلنو   وأظهرت النتائج

، النتائج متفقة مع ما  لكره المرن  من أعرا  باإلضافة إل  الفحص النفس 
جرننننت معنننه ، واسنننتنادا  إلننن  الننندلنل التشخنصننن  ، وبناننننات المقابلنننة التننن  أ

 لكتئاب العصاب .من اال فالمرن  من المرجك أنه نعان  
النفسن  نوصن  باسنتخدام  األخصنائ أما الخطة العالجنة المقترحة فنإن 

باإلضننافة إلنن  العننالج المعرفنن  لكأنسننب الوسننائل  ،العننالج الفننردأ التنندعنم 
ف  المرحلة األول ، ونل   لو محاولة إشراو المنرن  فن  برننامج  العالجنة 

ملكاننة تحسن الحالة إ صائ األختنبؤ بمسار الحالة نر  وعن العالج جماع . 
المرضننننة لعننندم وجنننود تنننارنخ وراثننن  ، والتوجنننه إلننن  العنننالج بعننند ظهنننور 

 أنضنا  المرضنة بفترة قصنرة ،وسالمة لكافة الفحوصات األخنر ، و األعرا 
 وتغنر حالته والرجوع إل  ما لكان علنه سابقا .، لريبة المرن  ف  المساعدة 
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  تشخنص االضطرابات النفسنة:  الثان الفصل 
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 األولالفصل 

 تصننف االضطرابات النفسنة     

تتفنناوت أسننس تصننننف االضننطرابات النفسنننة والعقلنننة بتفنناوت التلكننونن 
وتعن  لكلمنة التصنننف الطبنب النفس .  المنهج  ، واإلطار الفلسف  للباحث أو

Classification .ونشنر تصننف االضنطرابات  حرفنا  تمننز الشئ أو تعنننه

عل  أساس خواص مشنترلكة بننن تخفن  عدد الظواهر وتحدندها،النفسنة إل  
بحنننث نسننهل إخضنناع الظننواهر المنفننردة  لقننواننن  ،مفننرادات الصنننف الواحنند

 معها. تسهل فهمها والتعامل  ،عامة
والمنطق ورا  التصننف لنس إطالق المسمنات بنن هن ا عصناب  و او 

فإن علنه أوال أن ، هان   وإنما إ ا لكان عمل اإللكلنننلك  البحث ورا  اختالل ما
نسنننتطنع التعنننرف علننن  هننن ا الخلنننل وعزلنننه وتفرقتنننه بطرنقنننة منننا عنننن بقننننة 

 (. 37:  0996 ، عسلكر ؛سالمة  )  ختالالت األخر الا

 التارنخ  للتصننف ف  السنلكوباثولوجنة : التطور

باألمرا  العقلننة ومحناوالت تصنننفها منن  بند  الحضنارة  االهتمامبد  
وتظهر بع  الفئات مثل الهوس والمالنخولنا فن  لكنل التصنننفات تقرنبنا بند ا  

قبنننل المننننالد ( مفهنننوم  421 - 377منننن هنبنننوقراط ، فقننند أدخنننل هنبنننوقراط )
ح بع  التصننفات ومنها: اضطرابات عقلننة حنادة المر  السنلكناترأ واقتر

أو ال نصاحبها خوف ، اضطرابات مزمنة دون حم  )مالنخولننا (،  نصاحبها
 هنسترنا  انحراف الملبس .

 ( لكنان نعتقنند أن لكنل االضننطرابات العقلنننة  0223-0264وقبنل سننندنهام )
تنشننأ مننن عملنننة باثولوجنننة مفننردة ،وللكننن سننندنهام لكننان نعتقنند أن هننناو 
اضطرابات عدندة للكنل منهنا مسنار معننن. وقندم الطبننب الفرنسن  بننننل) 

( تصننفا لالضنطرابات العقلننة إلن : هنوس  مالنخولننا ،  0862 -0745
وقبننل القننرن العشننرنن لكانننت لكننل  .Idiotism،وعتننه  Dementiaخننرف 

المنننر  العقلننن  الوحنننند  Insanityالتصنننننفات تقتصنننر علننن  الجننننون 
ه ه التصننفات نقنوم بهنا أطبنا  وفالسنفة ولنسنوا المعروف حننئ ، ولكانت 

متخصصنننن فنن  االضننطرابات العقلنننة. وحننوال  منتصننف القننرن العاشننر 
بدأت تقام مؤسسات لرعانة مرض  العقنول ممنا سنمك بقندر منن مالحظنة 

 (.25: 0997مسار المر  ) لونس ملنلكة، 

 



 86 

 

وتعددت نظم التصننف إلن  الحند الن أ دعنا إلن  ضنرورة االتفناق علن  
 ،شننراف علنن  هنن ه المهمننةاإل 0885عننام  ظننام موحنند. وقنند عهنند إلنن  مورنننلن

فئننة .وقنند توجننت محنناوالت  00إلنن  إقننرار نظننام تصننننف  مننن انتهننت والتنن 
التنن  ( و0962 -0885 التصنننف فنن  القننرن التاسننع عشننر بأعمننال لكننرنبلنن )

صبحت أساسا لنظم التصنننف التالننة، فقند اهنتم بمسنار المنر  وبناألعرا  أ
اب، االلكتئن -بتة الممنزة ف  ه ا المسار واقتنرح فئنات منهنا : جننون الهنوسالثا

ومنز بنننه وبننن البارانوننا، واسنتخدم مفناهنم   لكما أدخل مفهوم الخرف المبلكر
 العصاب السنلكولوج  األصل والشخصنة السنلكوباتنة . 

مصننطلك الخنرف المبلكنر إلن  الفصننام  Bleulerوبعند فتنرة يننر بلنلننر 
مثل انفصاما بنن الحناة العقلنة والحناة االنفعالنة للمنرن . أمنا فن  نظرا ألنه ن

الوالنننات المتحنندة األمرنلكنننة ، فقنند تطننورت نظننم التصننننف إلنن  أن توصننلت 
إلنن  نظننام قننائم علنن  أسنناس نظننام  0907الجمعنننة السنننلكاترنة األمرنلكنننة عننام 

 .0220عام   لكرنبلنن وحت  مراجعته

 وظائف التصننف :

 عددا من الوظائف منها :نحدد التصننف 

 اختزال األوصاف السلولكنة. .0

توحنننند مصنننطلحات نفتنننر  اتسنننامها بالثبنننات، وتنسننننر التواصنننل بننننن  .6
بصرف النظر عن توجهاتهم ، وف  الممارسات  ،اإللكلنننلكننن ف  البحوث 

 النظرنة، وبقصد تحسنن فهم المرن .

  نسنر البحنثممنا نواسنتعادتها تنسنر جمع وتخزنن المعلومنات اإللكلنننلكننة  .3
وهننو مننا نسننهم فنن  عننن المعلومننات المرتبطننة بننأيرا  معننننة أو ينرهننا 

 مهمة التشخنص والتنبؤ والعالج.  تنسنر

فن    التصننف أساس  للبحث األبندنمولوج ) الوبائننات( لتحدنند الفنروق  .4
تواتر االضطرابات العقلنة عبر الثقافات واألعراق والطبقنات االقتصنادنة 

 لفة.المخت االجتماعنة–

بنن المرض  السنلكناترننن بحننث  المهمةوصف أوجه التشابه واالختالف  .5
تؤدأ معرفة التشخنص إل  معرفة األعرا  التن  نحتمنل ظهورهنا لند  
 المرن ، وللكن نشترط لتحقنق لكفا ة ه ه الوظنفة التجانس داخل الفئة.

  ملنلكنة)  الئمنة للسننلكوباثولوجنةتوفنر مفاهنم أساسننة لصنناية نظرننات م .2
0997  :58.) 
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 األسس الت  نقوم علنها التصننف :

 للك  نلكون لعملنة التصننف أأ جدو  ت لكر ننبغ  ما نل  :
أال تقوم ه ه العملنة عل  مجرد تأمالت نظرنة، وإنما نجب أن تستند علن   -0

 حقائق موضوعنة ، لكما نجب تعرنفها إجرائنا.
علومنات تتعلنق بنالموقف ننبغ  أن نمند التصنننف األخصنائ  اإللكلنننلكن  بم -6

 اإللكلنننلك  ، لكما نلكون له ه المعلومات فائدة تنبؤنة.
الن نن  األشنخاصولننس ب ،ننبغ  أن نلكون التصننف خاصا  باالختالل نفسه -3

نعانون من ه ه االختالالت ، لكأن نقول هن ا عصناب  و لنو  هنان ...الخ. 
ائن لنه تفنرده  لو ألن عملنة إلصاق المسمنات ه  عملنة مهننة، فالفرد لكن

ولكنانننه الخنناص النن أ ال نملكننن أن نسنناوأ مننا ظهننر علنننه مننن اضننطراب 
 (. 39:  0996 عسلكر  ؛سالمة )

 الدلنل التشخنص  واالحصائ  لالضطرابات العقلنة :

بالوالننننات المتحننندة " الننندلنل  APAاعننندت رابطنننة األطبنننا  النفسنننننن 
 Diagnostic andالتشخنصننن  واإلحصنننائ  لالضنننطرابات العقلننننة " 

Statistical Manual for Mental Disorders  والمعنروف اختصنارا

متنأثرا بالمراجعنة الثامننة  0928عنام   . DSM . والن أ حنل محلنه .DSMبنـ
 International Classification ofللتصنننننف الننندول  لألمنننرا  

Diseases ICD-8))  والصنادر مننن منظمننة الصنحة العالمنننةWHO و لننو ،
 ومات بنن البالد المختلفة.لتنسنر تبادل المعل

 0981إلن  عنام  0928ظنل مسنتخدما منن عنام  .DSM ونظنرا ألن    
صندار الثالنث إلفإنه خضع لبحوث عدندة وللنقد، األمر ال أ أد  إلن  ظهنور ا

وهنو عندد ألكبنر  ،فئنة 625، وال أ اشنتمل علن  0981عام  DSMمن الدلنل 
فئنة.  018فئنة واألول  086الندلنل الثنان  والن أ احتنو  علن  من عدد فئنات 

ونسننتخدم النندلنل الثالننث محلكننات تشخنصنننة ألكثننر تحدننندا ووضننوحا ، ونطبننق 
وقنند قامننت الجمعنننة الضننرورنة للتشننخنص. قواعنند محننددة علنن  األعننرا  

، ولكان السنلكاترنة األمرنلكنة بمراجعة وتنقنك لكتابها التشخنص  ألكثر من مرة 
 , TR-صن  الرابنع المراجنع خر ه ه المراجعات وأحندثها هنو الندلنل التشخن 

2004)VDSM-  وال أ نمتاز باستخدام نظام متعدد المحاور ف  التشخنص )
Multi-Axial Diagnosis : نشتمل عل  خمسة محاور ه 
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 :ة لكاالضنننطرابات الضنننطرابات السننننلكناترنة الرئنسنننونشنننمل ا المحنننور
 العضونة العقلنة ، والعقلنة.

 :ئنة واضطرابات الشخصنة.فنشمل االضطرابات االرتقا أما المحور 

 :فنتنك لإللكلنننلك  أن نحدد ما إ ا لكان العمنل نعان  من منر   والمحور
ورام المخ...النننخ لنننه عالقنننة و أعضنننوأ لكالفشنننل اللكلنننوأ أو اللكبننندأ أ

 باضطراب الشخصنة واختاللها.

 ونسنناعد المحننورV ،اإللكلنننلكنن  فنن  تحدننند : وجننود ضننوايط شنندندة جنندا
نننننة والبنئنننننة التنننن  نملكننننن أن تسننننهم فنننن  التننننوترات النفسنننننة االجتماع

االضطرابات واالختالالت لد  األفراد ، و لو منن خنالل مقنناس تقندنر 
 من ثمان نقاط تتراوح من 

 .تغنر العمل وتتمثل الدرجات الوسط  عل  ه ا المقناس ف  الوالدنن :. 

  المحور أماV:   لنبننن أعلن   ؛ تقنننم شنامل لنألدا  النوظنف فنشتمل عل
ه ا  خالل االثن  عشر شهرا السابقة السلوو التلكنف  اإلنجاب درجة من 

باسنتخدام  Vعلن  المحنور ونملكن القنام بتسجنل األدا  الوظنف  الشنامل 
 Global Assessment of (GAF) التقننم الشامل لسلّم األدا  الوظنف 

Functioning .ونشمل إجرا  تدرنج GAF  انتقا  قنمنة وحنندة تعلكنس
سنننتو  األدا  الننوظنف  الشننامل للشننخص. ونمتلنننو علنن  نحننو أفضننل م

 جننزئنن: GAF وصننف لكننل مجننال مننن مجنناالت النقنناط العشننرة فنن  سننلم
لكمنا  أما الثان  فنغط  األدا  النوظنف نغط  الجز  األول شدة العر ، 

 نل  :
 90- 011  ،أدا  وظنفننن  أعلننن  فننن  مجنننال واسنننع منننن األنشنننطة

امهنننا، نسنننع  إلننننه مشنننلكالت الحنننناة ال تبننندو أبننندا  أننننه قننند أفلنننت زم
 اآلخرون لصفاته اإلنجابنة العدندة. ال أعرا .

 80-91  األعننرا  يائبننة أو فنن  حنندها األدننن  )مثننال، قلننق خفنننف
   قبل امتحان ما(، أدا  وظنف  جند عل  لكافة الصعد، ُمهتّم ومنخنرط
فنن  مجننال واسننع مننن األنشننطة، مننؤثر اجتماعنننا ، ُمشننبع )مسننرور( 

او منننا هنننو ألكثنننر منننن مشنننلكالت أو بشنننلكل عنننام بالحنننناة، لننننس هنننن
 خر(.انشغاالت نومنة )مثال، جدال مع أفراد العائلة بنن الحنن واأل

 70-81  إ ا لكانت األعرا  موجنودة فهن  عنابرة وهن  ارتلكاسنات
نملكن توقعها عل  شدة نفسنة اجتماعنة )مثال، صعوبة الترلكنز بعند 

دا  جدال عائل (، لنس هناو ما هو ألكثر من اخنتالل طفننف فن  األ
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الوظنف  االجتماع  أو المهنن  أو المدرسن  )مثنال، تقصننر مؤقنت 
 ف  الواجب المدرس (.

 20-71   بعنن  األعننرا  الخفنفننة )مثننال، مننزاج منننخف  وأرق
خفننننف( أو بعننن  الصنننعوبة فننن  األدا  النننوظنف  االجتمننناع  أو 
المهنننن  أو المدرسننن  )مثنننال، التسنننّرب منننن المدرسنننة بننننن الحننننن 

ن المننزل( وللكنن بصنورة عامنة نقنوم بنأدا  واآلخر، أو سنرقة ضنم
 وظنف  جند نوعا  ما، ونقنم بع  العالقات الشخصنة اإلنجابنة.

 50-21    أعننرا  متوسننطة )مثننال، وجنندان مسننطك ومواربننة فنن
( أو صنعوبة متوسنطة فن  األدا  النوظنف  أحناننااللكالم نوبات هلنع 

عات مع االجتماع  أو المهن  أو المدرس  )مثال، قلة أصدقا ، نزا
 األقران أو زمال  العمل(.

 40-51   أعرا  خطنرة )مثال، تفلكنر انتحارأ، طقوس وسواسنة
  شنندندة سننرقات متلكننررة للمحننالت التجارنننة( أو أأ اخننتالل خطنننر
ف  األدا  الوظنف  االجتماع  أو المهن  أو المدرسن  )مثنال، عندم 

 وجود أصدقا ، عدم القدرة عل  االحتفاظ بعمل(.
 30-41   االخننتالل فنن  اختبننار الواقننع أو التواصننل )مثننال،  بعنن

ينر منطق  أو يام  أو ينر مالئم( أو اختالل لكبنر  أحنانااللكالم 
مثنل العمنل أو المدرسنة أو العالقنات العائلننة أو ، ف  عدة مجناالت 

أو التفلكننر أو المنزاج )مثنال  لنو، رجنل ملكتئنب نتحاشن   المحالكمة
عننن العمننل؛ وطفننل لكثنننرا  مننا  ونهمننل العائلننة وعنناجز األصنندقا  

فنن  البنننت، ونفشننل فنن   معاننندنضننرب مننن هننم أصننغر منننه عمننرا ، 
 المدرسة(.

 60-31  أو اخنننتالل  هنننالوس،أثر لكثننننرا  باألوهنننام أو الالسنننلوو نتننن
، نتصننرف أحنانننافنن  التواصننل أو المحالكمننة )مننثال ، متفلكننو  خطنننر
ا  ينننر مناسننب بوضننوح، انشننغال انتحننارأ( أو عجننز األد بشننلكل

ف  لكافة المجناالت تقرنبنا  )منثال ، نبقن  فن  السنرنر طنوال  الوظنف 
 أو ال أصدقا (. أو ال بنت النوم، ال عمل

 00-61  وجنود خطنورة معنننة إللحناق اإل   بالن ات أو بنناآلخرنن   
)مثال محاوالت انتحارنة دون توقع واضك للمنوت، عننف متلكنرر، 

اظ عل  حد أدن  منن النظافنة ف  الحف أحناناإثارة هوسنة( أو نخفق 
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  الشخصنننة )مثننل، الننتلطخ بننالبراز( أو اخننتالل فاضننك فنن  التواصننل
 )مفلكو بصورة لكبنرة أو صامت(.

 0-01خطورة دائمنة إللحناق إ   شندند بالن ات أو بناآلخرنن )مثنال  
أو عجز دائم ف  الحفاظ عل  الحد األدن  من النظافة  عنف معاود( 

 مع توقع واضك للموت. الشخصنة أو عمل انتحارأ جدأ
 معلومات ينر لكافنة. صفر 

 المعاننر المحددة لالضطرابات النفسنة والعقلنة:

توجد ثالثة معاننر أساسنة نسنتخدمها المتخصصنون فن  الصنحة العقلننة 

 لتحدند االضطراب النفس  والعقل  ، وتتمثل ه ه المعاننر ف  :

 الشعور بعدم الراحة . -0
 دم القدرة.الشعور بالعجز أو ع -6
 االنحراف عن المجتمع. -3

ة الثالثة نملكن أن تتزاند بدرجة لكبنرة ف  المعاننر الرئنسولكل من ه ه    
     اللكم أو اللكنف. لكما أن لكل منها نتضمن عددا لكبنرا منن األعنرا  والحناالت.
  وأأ انحراف أو إنزعاج نملكن أن نتحدد باعتباره ينر سوأ إ ا ما لكان العجز

  األدا  موجنودا  ، وهن ا التلنف نملكنن الحلكنم علننه بننا  علن  األدا  أو التلف ف
الشائع لآلخنرنن أو بننا  علن  التوقنع اللكنامن أو الن ات  الخناص بنالفرد )فانند ، 

6110 :60.) 
 المحلكات التشخنصنة لبع  االضطرابات النفسنة والعقلنة: 

 سننوف نعتمننند فننن  هننن ا الجنننز  علنن  التصنننننفات النننواردة فننن  الننندلنل    
 :.و لو لكما نل  DSM –Vالتشخنص  واالحصائ  الرابع

 Neuroses العصاب
نعتبننر تصننننف االضننطرابات العقلنننة إلنن  عصنناب و هننان مننن أقنندم    

ها شننوعا. والعصنابنون بشنلكل عنام أشنخاص تسنهل إثنارتهم التصننفات وألكثر
بعنن   أحناننناوالشننعور بننالنقص... وتسنننطر علنننهم حاسنننس اللكآبننة وتننتمللكهم أ
صننابة بنناألمرا  النن أ ال مبننرر لننه مننن اإلابات المحننددة لكننالخوف االضننطر
أو مننننن بعنننن  الموضننننوعات التنننن  ال تثنننننر بطبنعتهننننا الخننننوف.    الجسنننمنة

والعصنننابنون نسنننتطنعون عنننادة أن نواصنننلوا نشننناطهم وعملهنننم بنننالريم منننن 
 إحساسهم الظاهر بالعجز والتقنند.
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 :وتتضمن األعصبة العدند من االضطرابات النفسنة أهمها
 اضطرابات القلق. -0
 اضطرابات المزاج. -6

 :  Anxiety Disorders  أوال : اضطرابات القلق
نعتبننر اضننطراب القلننق مننن االضننطرابات االنفعالنننة التنن  تنندخل فنن      

 أحد لوازم الوجنود البشنرأ، إ و دائرة العصاب، وهو جز  من الحناة البشرنة
نزنند  لننات العمنل النفسن  حننن و ن القلق بمثابة الحرص والريبة ف  الحنناة.إ

ننتابها شعور يام  بنالخطر أو التهدنند. وهنو علن  النقنن  منن االلكتئناب إ  
تتزانننند فننن  حننناالت االلكتئننناب  لننننات العمنننل التننن  تهننندد حنننناة الفنننرد النفسننننة 

 (.51: 6118عسلكر ،   ؛)إبراهنم  االجتماعنةو
منن  رللكثنن لمسنببةالشنائعة واالقلق من ألكثنر الحناالت الوجدانننة   ونعد   

من   % 5( أن القلق نصنب نحو  61:  0988 المشلكالت. فقد أورد)شنهان ،
  80وأيلب المصابنن به .منهم  تقرنبا  إل  درجة العجز % 0السلكان ونصنب 

، النندمنك  ؛) عبنند الخننالق  مننن النسننا  فنن  سنننوات القنندرة علنن  اإلنجنناب  %
فغالبنا  . ( Edelmann , 1995 : 1) مان لوريم  لو لكما نشنر انند (. 6116

 : فمصنطلحات مثنللكمنا نعلكنس معنان  متعنددة .  ما نستخدم بشلكل يننر محندد
   .الخوف ، والفوبنا والعصابنة يالبا ما تستخدم بالتبادل مع بعضها البع 

م 0994عنام  APAالجمعنة األمرنلكننة للطنب النفسن   ونعتبر تعرنف    
إل  القلق بأنه " خوف أو توتر ننبنع  شارتأألكثر تعرنفات القلق شنوعا ، حنث 

من توقع خطر ما نلكون مصدره مجهوال  إل  درجة لكبنرة، ونعد مصدره لك لو 
غنرات الفسنولوجنة من الت والخوف عدد ينر واضك. ونصاحب لكل من القلق 

 (. 6114األنصارأ ،  )  "
(  (DSM-ӀV, 1994حصائ  الرابعورد الدلنل التشخنص  واإلولقد أ   
 لعدند من االضطرابات تحت زملة اضطرابات القلق عل  النحو التال  :ا
 : Panic Attack :نوبة ال عر أو الهلع ( 0

وتبدو المظاهر اإللكلنننلكنة له ه النوبنة فن  شنلكل خنوف شندند أو حالنة     
مصحوبة بأربعة إل  ثالثة عشنر عرضنا بندننا  أو معرفننا.  ، من عدم االرتناح
ال روة ف  خنالل عشنر  حت  تصل إل ، وتنمو بسرعة ، د وتفاجئ النوبة الفر

 حساس بالغضب واالستنا  وحاجة ملحة للهرب.ئق، ويالبا ما نصاحبها إدقا
النن نن نشننلكون مننن حالننة النن عر نصننفون خننوفهم بصننورة  األشننخاصو   

ن السننطرة أو نصنابون بسنلكتة ونفقندو  ونعتقندون بنأنهم سنوف نموتنون شدندة
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ون بالجنون ، وتلكون لدنهم الريبنة الملحنة فن  تالشن  هن ه أو ربما نصاب قلبنة
 من نوبة ال عر. الهجمة الشرسة

  ونملكننن حنندوث نوبننة النن عر مننع العدننند مننن اضننطرابات القلننق مثننل :   
لنن ا   .دمةلمحنندودة ، اضننطراب مننا بعنند الصننالخننوف االجتمنناع ، المخنناوف ا

تها أو إنهنا أحند أعنرا  ف  االعتبار لكنون هن ه النوبنة قائمنة بن ا  ننبغ  األخ 
 اضطرابات القلق األخر .

 معاننر تشخنص نوبة ال عر : 

   حننث تنمنو أربعنة، طور منفصل من الخوف الشدند أو عدم االرتناح    
 لتصل إل  ال روة خالل عشرة دقائق : اآلتنة أو ألكثر من األعرا 

 خفقان أو تزاند سرعة القلب. -0

 تصبب العرق . -6
 رتجاف.ارتعا  أو ا -3
 إحساسات بقصر النفس أو االختناق. -4
 .ختناقشعور باال -5
 .صدرنة أو عدم ارتناح  مال  -2
 .اوجاع ف  البطن يثنان أو -7
 أو عدم الثبات . راإلحساس بالدوا -8
)أن نلكنننون  نننننةفقننندان اآلتبننندد الواقنننع )إحساسنننات بتبننندل الواقنننع( أو  -9

 الشخص منفصال  عن  اته(.
 دان السنطرة أو الجنون.خوف من فقال -01
 خوف من الموت.ال -00
 التنمنل أو بالوخز.والشعور بالخدر والحس  تشو  -06
 DSM-V)الشعور بالبرد والقشعرنرة أو الحرارة الزائدة المتهنجة  -03

, 1994 ). 
 :  Agoraphobiaجورافوبنا (مالكن الواسعة ) اال( الخوف من األ6
ن األمالكن الواسعة ف  الشعور بنالقلق للخوف م نتمثل المظهر الرئنس    

الشنندند مننن أن نلكننون الشننخص فنن  ملكننان أو موقننف نصننعب علنن  الشننخص 
ملكاننة المساعدة ينر متاحنة إ ا منا حندثت لنه نوبنة إالهروب منه، أو أن تلكون 

أو إ ا طاردته مخاوف طارئة . وه ا القلق سندفع صاحبه إل  تجنب أن  ، عر
مالكن . ونشمل تجنب أن نلكون وحنندا  خنارج ألو انلكون ف  مثل ه ه المواقف أ
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، أو السفر بالسنارة أو االتنوبنس ، أو وسط زحام من الناس  أو داخله ،المنزل
مننن علنن  لكننوبرأ أو الصننعود باألسانسنننر) المصننعد(.  أو الطننائرة أو المننرور

وللكننهم نتحملنون خبنرة  ،نسنتطنعون التعبننر عنن مخناوفهم األشنخاصوبع  
وبع  األفراد قادرون عل  التغلب علن   ع الخوف الشدند مع توق، المخاوف 

الن نن نتجنبنون  األشنخاصه ه المواقف عندما نلكوننون فن  صنحبة  خنرنن . و
ه ه المواقف المقلقة أو المخنفة نحرمون أنفسهم من القدرة عل  السفر والعمنل 

 والواجبات المفروضة علنهم خارج المنزل.

 معاننر تشخنص االجورافوبنا :

قد نلكون الهروب منهنا  موقفأو  ملكانلق من أن نلكون الشخص ف  الق .0
المواقنف  فن  يننر متاحنةتلكنون المسناعدة  أنأو ، صعبا  )أو ُمحرجنا ( 

صننب الفننرد بنوبنة  عننر. ا منا أإ يننر متوقعننة التن  تحندث فنهننا أمنور 
منالكن المفتوحنة تتضنمن خصنائص متجمعنة منن المواقنف ومخاوف األ
أن نجند نفسننه أو ، رد وحننندا خنارج المننزلأن نلكنون الفن    التن  تشنمل

ضمن حشد أو ف  صف أو عل  جسر أو نسافر ف  حافلة أو قطنار أو 
 سنارة.

 ، ن المواقنف التن  نتجنبهنا الفنرد تلكنون مشنلكلة لمحننة أو مثننرة للقلنقإ .6
والخوف من مطاردة نوبة  عر أو أعرا  مشابهة لنوبات ال عر الت  

 ساعدة.صحاب أو مرافقنن للموجود أتتطلب 
ن القلق أو المخاوف الدافعة للتجنب ال تعد من االضنطرابات العقلننة وإ .3

مثنننال: تجننننب محننندود لمواقنننف ) االجتماعننننةاألخنننر  ، مثنننل الفوبننننا 
االرتباو (، واضطراب ما بعد الصدمة ) مثال :  اجتماعنة للخوف من

دندة ( أو اضننننطراب قلننننق تجنننننب االثننننارة المرتبطننننة بالضننننغوط الشنننن
 ال: تجنب ترو المنزل واالقارب (.) مثاالنفصال

 : Panic Disorders( اضطراب ال عر او الفزع 3
معنناودة هجمننات أو  زع هنن ن المالمننك التشخنصنننة الضننطراب الفننإ  

ملكاننة حندوثها منرة أخنر  شغال مستمر إلن، نتبعها انوبات  عر ينر متوقعة 
أو حندوث  ،لمدة شهر علن  األقنل منع القلنق المنزعج علن  توابنع هن ه النوبنات

تغنر ف  السنلوو نتنجنة هن ه النوبنات وال تلكنون نوبنات الن عر فن  هن ه الحالنة 
نتنجة لتاثنر تعاط  أنة عقاقنر أو مواد مؤثرة نفسنا ) مثل التسمم باللكفاننن( أو 

    .مثل زنادة إفراز الغدة الدرقنة نتنجة لحالة طبنة عامة
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وتحدث نوبات ال عر لد  هؤال  األفراد ال نن نعانون اضنطراب الفنزع 
وللكن بصورة موقفنة لكما تحدث بصورة يننر موقفننة، فعلن  سنبنل المثنال: قند 

سنبوع( ) قند تحندث منرة فن  األنعان  بع  األفراد تلكرارها بصورة متوسنطة
فن  وقنت منا، و خنرون قند نعنانون بصنورة دورننة قصننرة وقد تأت  لكل شهر 

ن وبشنننلكل عنننام فنننإنومننننا ولمننندة اسنننبوع، وقننند تسنننتمر النوبنننات لعننندة شنننهور. 
ال نن نعانون من اضطراب ال عر معرضون لنوبات من ال عر ف   األشخاص

 أأ وقت من أوقات حدوث االضطراب.

 مفتوحة:مالكن الص اضطراب الفزع بدون الخوف من األمعاننر تشخن
 .6،  0لكل من  -أ

 معاودة ظهور نوبات  عر ينر متوقعة. -0 
 اثننننة واحدة عل  األقل عل  مندار شنهر أو ألكثنر لواحند أو حدوث نوب -6 

 من اآلت :
 القلق لحدوثها أو توقعها. -أ
االنزعننناج علننن  منننا نعقنننب النوبنننة منننن نتنننائج )مثنننل: فقننندان  -ب

 ن توقع الجنون(.صابة بنوبة قلبنة ، الخوف مالسنطرة  اإل
 تغنر ف  السلوو مرتبط بالنوبة. -جـ

 مالكن المفتوحة.ناب االجورافوبنا أو الخوف من األي -3
أو نتنجننة لتننأثنر أنننة  ،ال تعنود نوبننة النن عر إلنن  سننبب سنننلكولوج  مباشننر -4

و بسبب حالنة طبننة المخدرات، أو األدونة النفسنة( أ مواد أخر  ) مثل:
 دة الدرقنة.عامة مثل زنادة إفراز الغ

ال تعنند هنن ه النوبننة لكعننر  الضننطرابات نفسنننة أخننر  ) مثننل : الفوبنننا  -5
 ، أو الفوبنا المحددة، أو اضطراب الوسواس القهرأ (.االجتماعنة

 .Simple Phobia  ( الفوبنا المحدودة ) أو المخاوف البسنطة(4

نحصناره له ا الننوع منن اضنطراب القلنق فن  ا نتمثل المظهر الرئنس   
لكون القلق محددا  بموضوع ما أو موقف ما وال أ نستدع  حالة من القلنق  ف 
خنن  هنن ا الخننوف شننلكل النن عر أو باشننر للتعننر  لموضننوع الخننوف ،وقنند نأالم

ونتمثننل القلننق فنن  هنن ه    ال نشننخص علنن  أنننه اضننطراب فننزع.  الفننزع وللكنننه
، الحاالت ف  الخوف من األ   مثل الخوف من تحطم الطنائرة إ ا سنافر فنهنا 

نارته إ ا قادهننا. ونجننب أن تتضننمن أو الخننوف مننن أن نصنندم أحنند المننارة بسنن
شلكال الخوف البسنطة قلق الفنرد  منن فقندان السننطرة أو الن عر  أو االصنابة أ

 باألعنا  واأليما .
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 معاننر تشخنص الفوبنا البسنطة :
ظهور الخوف الواضك بصورة زائندة أو يننر معقولنة ، نتنجنة لموضنوع  .0

 د ) مثل الطنران ، الحنوان ، رؤنة الدم(.أو موقف محد
وللكنن بصنورة ، ظهور أعرا  الخوف الت  قد تتشابه منع نوبنات الن عر  .6

قد نظهنر فن  صنورة  األطفالأو عابرة، مع مالحظة أن القلق ف   موقفنة 
ندة ، أو التسننمر، أو التشننبث ) االرتمننا  فنن  صننراخ ، نوبننة يضننب شنند

 مساو به بشدة(.أحضان الغنر واإل
ون الفرد مدرلكا  ألن خوفه ينر معقول أو زائد عنن الحند، منع مالحظنة نلك .3

 نملكن أن نغنب ه ا المعنار. األطفاللد       أنه
تجنننب الموقننف المسننتدع  للخننوف مننع حالننة شنندندة مننن القلننق أو الشننعور  .4

 بالمحنة.
تواجه ه ه المواقف الفرد فن  حناتنه النومننة واعمالنه ودراسنته ونشناطاته  .5

 تلكون لدنه حالة االرتباو لتوقع الخوف. أو االجتماعنة
شنهر ة عشرة نلكنون طنور الخنوف لمندة سنتة ألد  األفراد تحت سن الثامن .2

 عل  األقل.
 خر. قلق الناتجة مرتبطة باضطراب قلق  ال تعد المخاوف وأعرا  ال .7

 نماط محددة من المخاوف:أ
 .الخوف من الحنوانات 

  :المرتفعنات ، العواصنف  الخوف من الموضوعات البنئنة الطبنعننة مثنل
 الما .

   الخوف الموقف  مثل: الخوف منن المواقنف التن  قند تنؤدأ إلن  الصندمة
 التقزز، أو العدو ، وف  الطفولة : الخوف من االصوات العالنة.

 
 .Social Phobia( الخوف االجتماع  5

هننو الخننوف مننن الوقننوع محننل مالحظننة مننن األخننرنن ممننا نننؤدأ إلنن    
العامنة  االجتماعننة، وعنادة منا نصناحب المخناوف تماعننةاالجتجنب المواقنف 

تقننم  ات  منخف  وخوف من النقد. وقد نظهر عل  شلكل شلكو  منن احتقنان 
الوجه أو رعشة بالند ، أو يثنان أو ريبة شدندة ف  التبول، ونلكنون المنرن  

ور مقتنعا أن واحدة من هن ه المظناهر الثانوننة هن  مشنلكلته األساسننة وقند تتطن
 (.033: 0998علكاشة، ا  إل  نوبات هلع )األعر
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وتشتمل المظاهر التشخنصنة عل  الحساسنة الزائدة لالنتقاد أو التقننم    
السلب  أو الرف ، صعوبة تولكند الن ات ، وانخفنا  تقندنر الن ات أو الشنعور 

ة بالتقننمننات ينننر بالدوننننة، ويالبننا مننا نشننعر المصننابون بالمخنناوف المرضننن
نن ولننو لكننان لمجننرد االختبننار. وربمننا تلكننون مهنناراتهم خننرالمباشننرة مننن اآل

ناقصنة وعندم القندرة علن  التواصنل البصنرأ منع وجنود عالمنات  االجتماعنة
 ملحوظة عل  القلق مثل: برودة الندنن ، واالرتجاف، مع الصوت المتحشرج.

 معاننر تشخنص الخوف االجتماع :
أو   ماعنننةاالجتخنوف واضنك ومسننتدنم منن موقننف أو ألكثنر مننن المواقنف  .0

. نخناف الشنخص منن  فن  جماعنة األدا  أو اإلنجناز طلبالمواقف الت  تت
أنه سنتصرف بطرنقة )أو نبدأ أعراضا  قلقنة( سنتلكون م لنة أو محرجنة. 

دالئننل علنن  مقنندرة إقامننة عالقننات  األطفننالمالحظنة: نجننب أن نلكننون عننند 
حندث المألوفنن ونجنب أن ن األشخاصاجتماعنة بما نتناسب مع العمر مع 

الطفنل منع أقراننه ولننس فقنط فن  عالقاتنه منع  فنها تجمعنالقلق ف  مواقع 
 راشدنن.ال
نثنر التعر  للموقف االجتماع  القلق بشلكل دائم تقرنبا ، وال أ قند نتخن   .6

ننر عننن القلننق لنند  نوبننات النن عر شننلكالأحنند أ  األطفننال. مالحظننة: قنند ُنعبن
أو االنلكمنا  ،جمند أو الت،ورات الغضنب ثنأو  ،صرخ والرجفة والتجمندبال

 مع الناس الغربا . االجتماعنةواالنسحاب من المواقف 
نلكنون هن ا  ندرو الشخص أن خوفه مبال  فنه وينر معقنول. مالحظنة: قند .3

 .األطفاليائبا  عند  معنارال
تحمله  الت  أو الت  نخاف منها الشخص االجتماعنةنجرأ تجنب المواقف  .4

 . لق الشدند أو المحنة واالرتباومالكن مع القعل  الوجود ف  مثل ه ه األ
حنناة بشنلكل بنارز فن   االجتماعنةنؤثر التجنب أو توقع القلق ف  المواقف  .5

  من حنث األدا  الوظنف  المهن  )األلكنادنم ( أو االجتمناع  الفرد النومنة
 .وتوقعه اإلصابة بالخوف من الوجود ف  جماعة، االجتماعنةأو العالقات 

  ن طور الخوف ننبغن فإسنة،  06أعمارهم عن تلكون المدة لد  ممن تقل  .2
 أشهر عل  األقل. 2أن نلكون 

   يننر نناتج عنن عوامنل نفسننة مباشنرةالخنوف أو التجننب  ننبغ  أن نلكون .7
 لمادة )سو  استخدام عقار، تناول دوا ( أو عن حالة طبنة عامة أو تعاط 
)مثنننل   خنننرأ د منننن األعنننرا  المرتبطنننة باضنننطرابات نفسننننةوال نعننن

أو اضننطراب قلننق  جورافوبنننامننع أو بنندون رهنناب األ النن عر اضننطراب
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أو اضطراب تشوه شلكل الجسد أو اضنطراب ارتقنائ  شنامل أو  االنفصال
 (.نةاضطراب الشخصنة الفصام

فن   خنر، فنإن الخنوف إ ا لكان هناو حالة طبنة عامة أو اضطراب عقلن   .8
أو   لتأتنأةال نلكنون الخنوف بسنبب ا :ال نلكون مرتبطا  به، مثنال (0)المعنار

 بروز اضطرابات األلكل.ف  دا  بارلكنسون أو  رتعا اال
   ) منع األخن  االجتماعنةونتحدد عموما إ ا لكان الخوف نشمل لكل المواقف  .9

 ف  االعتبار تشخنص اضطراب الشخصنة االنزوائنة (.
  Obsessive-Compulsive Disorder. ( اضطراب الوسواس القهرأ 2

ة الضنننطراب الوسنننواس القهنننرأ فننن  تلكنننرار نسنننتتسنننم المظننناهر الرئ     
والتنن  تلكننون ، القهرنننة واالننندفاعات المرضنننة  األفعننالحنندوث الوسنناوس أو 

) بمعن  تأخ  ألكثر من ساعة فن  الننوم( أو  مفرطة بحنث تستغرق وقتا طونال
نشننطة المعتنادة ، وفنن  ، مننع تعطنل واضننك فن  األتسنبب المضننانقة واالرتبناو 
 لفرد أن ندرو أن هن ه الوسناوس واألفعنالستطنع ابع  مواقف االضطراب ن
 وينر معقولة. القهرنة المرضنة مفرطة

أو لتعناط  أننة  ، نفسننة مباشنرة أسبابوال نعود ه ا االضطراب إل      
 مواد لها تأثنر نفس  أو لكنتنجة لحالة طبنة عامة.

أ وتسنطر أفلكار معننة تمنل إل  تلكرار حدوثها بشلكل إجبارأ أو قهر    
حول موضوع معنن، مثل فلكرة الق ارة والدفاع عنها بقهر االيتسال المتلكنرر. 
أو فلكرة أن الباب لنس مغلقا عل  الريم من إيالقه وتلكرار  لو. أو االنزعاج 
 المتلكرر حول صعوبات الحناة مثل الدخل المادأ والعمل ومشلكالت المدرسة.

 معاننر تشخنص اضطراب الوسواس القهرأ:
، 3، 6، 0 المحنددة وفقنا للبننود قهرننةال األفعالوساوس أو ال أأ من وجود  -أ

 :اآلتنة 4
الت  لكان قد مر بها الفرد ف   صوروال لقهورأو ا تلكرار حدوث األفلكار -0

صننورة ينننر مالئمننة ب سننابق اضننطرابأأ فنن  وقننت مننا أثنننا  خبراتننه 
 .واالرتباو ققللل وتلكون مسببة 

 لنننن ر مجننننرد انشننننغاالت علنسننننت األفلكننننار أو االننننندفاعات أو الصننننو -6
 الحناة الواقعنة. تمشالكال

بأفلكنار أو أفعنال  لكبتها أو إبطالهناأو  شخص إنلكار ه ه األمورنحاول ال -3
 أخر .
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األفلكننننار أو القهرنننننة )  األفعننننالالوسنننناوس و هنننن ه أن فننننردننننندرو ال -4
،  (نتاج عقلهتأت  من داخله )أأ  ( أو الصور الوسواسنة   االندفاعات

 األفلكار. سمن الخارج لكما ف  يرلنست مفروضة  علنه و

  لكما نل  : 6، 0المحددة لكما ف  البندنن  القهرنة األفعال -
( أو أفعننال المسننرف  سننلولكنات متلكننررة )مثننل، يسننل الننندنن، الترتنننب -0

، تلكننرار اللكلمننات بصننمت( والتنن  القهننرأ ، العنند الصننالةعقلنننة )مثل،
لقواعنند  ، أو وفقننا   بصننورة قهرنننة ألدائهننا منندفوع هنشننعر المننرن  أننن

 ننبغ  تطبنقها بصرامة.

أو   رتبنناوالعقلنننة إلنن  منننع أو تقلنننل اال األفعننالتهنندف السننلولكنات أو  -6
بمثابننة محنناوالت البطننال  هنن ه السننلولكناتوتلكننون ؛حننداث المفزعننة األ

  الوسواسنة وللكن بصورة مسرفة. األفعالأو  األفلكار
  فعالنه مبنال  فنهناأن أندرو الفرد ف  وقت ما أثنا  طور الوسوسة القهرنة  -ب

 .األطفالوينر معقولة مع مالحظة يناب ه ا اإلدراو لد  
نسننبب اضننطراب الوسننواس القهننرأ نوعننا مننن االرتبنناو والمحنننة ) نأخنن   -جننـ

الفننرد النومنننة وأدائننه  اعة نومنننا ( أو تتعننار  مننع أنشننطةمننن سنن ألكثننر
 .االجتماعنةالوظنف  والدراس  وعالقاته 

   ننة منواد أو عقناقنرنفسنة مباشرة لتعناط  أ أسبابإل  ال نعود االضطراب  -د
أو لحاالت طبنة عامة، وبخاصة إ ا : صناحب نقنص فن  االستبصنار، إ ا 
لننم ننندرو الشننخص خننالل حنندوث االضننطراب أن افعالننه القهرنننة مفرطننة 

 وينر معقولة.
  Post-traumatic Stress Disorder.( اضطراب اللكرب التال  للصدمة 7
ا االضطراب لكرد فعل متأخر أو ممتد زمننا لحدث أو اجهاد نظهر ه     

 أ طننابع نحمننل صننفة التهدننند أو اللكارثننة االسننتثنائنة، وننتظننر منننه أن نحنندث 
الضننطراب مننا بعنند الصنندمة أو  المظهننر الننرئنسضنننقا عامننا ألأ شننخص. و

هننو تطننور األعننرا  المصنناحبة ألنننة صنندمة عننفننة وقعننت  عصنناب الصنندمة
أو التهدننننند  ،نننننره المننننوت أو الجننننرح أو اإل   المننننؤلموسننننببت لغ ،للشننننخص

أو بمجنرد هن ه المواقنف الصنادمة أو حتن  مشناهدة ، باالصابة بعاهنة جسنمنة 
عضننا  ات ونتائجهننا والسننماع بإصننابة أحنند أالتعننرف علنن  مثننل هنن ه الصنندم

 األسرة وما إل   لو.
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وننبغنن  أن تتضننمن اسننتجابة الفننرد لألحننداث علنن  الشننعور بننالخوف     
متضمنة التفلكو والتوتر والخبل  األطفالشدند والعجز أو الهلع ، وتلكون لد  ال

أو الهناج ونل   لو منل الشخص لتجننب أننة مواقنف مثننرة لموقنف الصندمة، 
وإ ا ما ت لكر الفرد ه ه األحنداث أو أثننرت  لكرناتهنا فتظهنر أعنرا  الخنوف 

ن شهر ، وأن ننبغ  أن نستمر أللكثر م والقلق واالضطراب. والعر  الرئنس
والعمنننل  االجتماعننننةأو ارتبالكنننا فننن  الوظنننائف   نشنننلكل هننن ا العنننر  محننننة
 والنشاطات المهمة للشخص. 

 معاننر تشخنص اضطراب اللكرب التال  للصدمة:
 لكلٍّ مما نل :مع وجود  صادمتعرُّ  الشخص لحادث  -أ

تؤدأ إلن  اث دحأحادث أو  تعرضه ألأأو  تههداشمأو  معانشة الفرد -0
؛ أو تهدند السالمة االصابة الشدندةتهدندا  بالموت أو الفعلنا  أو  تموال

 اآلخرنن. بدن أو بدنهالجسدنة ل
أو  أن تلكننون اسننتجابة الشننخص قنند تضننمنت الخننوف الشنندند أو العجننز -6

رتبناو فن  صنورة ا األطفنالقد نعبنر عن  لو عنند  مالحظة:. رعبال
 .حرلك  مع هناج

 من الطرق التالنة:بطرنقة )أو ألكثر(  دمةنعاد معانشة الخبرة الصا -ب
أو  ، بمننا فنن   لننو الصننور أو األفلكننارالصننادم لحنندثمعانشننة ا معنناودة -0

الصنغار لعنب تلكنرارأ  األطفنالقد نحندث عنند  مالحظة:اإلدرالكات. 
 .صدمةُنعبنر من خالله عن مواضنع أو نواح  ال

   األطفنالد عنن مالحظنة:الحندث.  المزعجة عن حالممعاودة حدوث األ -6
 قد نلكون هناو أحالم مخنفة بدون التعرف عل  محتواها.

نعننناود الحننندوث  دث الصنننادمالتصنننرف أو الشنننعور لكمنننا لنننو أن الحننن -3
اإلحساس بأنه نعن  األحداث مرة أخر  ، مع االوهنام  )ونشمل  لو 

والهننالوس واألحننداث االنشننقاقنة  ات الرجننع الصننورأ فنن  صننورة 
الصننغار إعننادة تمثنننل  األطفننالث عننند قنند نحنند مالحظننة: مننع(.واعنننة

 .األحداث الصادمة

عنند التعنر  إلشنارات أو  ،رتباو نفس  لمجرد ظهور مثننروث احد -4
 .صادمداخلنة أو خارجنة والت  ترمز أو تشابه أحد أوجه الحادث ال

   عودة الفعالنة النفسنة عند التعر  إلشارات داخلنة أو خارجنة ترمز -5
 .دث الصدم الحأو تشابه أحد أوجه 



 100 

 

خماد االستجابة صدمة وإمصاحبة لل مثنرات أنة تجنبالمنل الملك ل -جـ
ثالثة )أو بلكما نستدل عل   لو   -والت  لم تحدث صدمة من قبل -العامة
 :ما نل مألكثر( 

منننرتبط جهنننود لتجننننب األفلكنننار أو اإلحساسنننات أو األحادننننث البننن ل ال -0
 .بالصدمة

حت  الوجنوه البشنرنة التن  أو األمالكن أو جهود لتجنب األنشطة ال ب ل -6
 .ت لكر بالصدمة

 .أأ مظهر مهم من مظاهر الصدمةالعجز عن ت لكر  -3
الت  تدل عل  نشطة األأو المشارلكة الواضحنن ف   االهتمامانخفا    -4

 .الصدمة
 الشعور باالنفصال أو الغربة عن اآلخرنن. -5
علنن  معانشننة مشنناعر ال: عنندم القنندرة تضنننق المجننال الوجنندان  )مثنن  -2

 (.الحب
المستقبل )مثنال، ال نتوقنع أن نحصنل علن  مهننة أو التشاؤم المرتبط ب -7

أن نتنننزوج أو أن نلكنننون لدننننه أطفنننال أو أن نلكنننون لدننننه مننند  حنننناة 
 طبنع (.

    اثننن(، لكما نستدل علنها من صدمةلم تلكن موجودة قبل ال أعرا  )ظهور  -د
 مما نل :أو ألكثر(  )

 .بسهولةف  النوم  سترخا  أو الدخولصعوبة اال -0
 استثارة أو انفجارات يضب. -6
 صعوبة ترلكنز. -3
 .زنادة الح ر أو االحتراس -4
 .المبال  فنها لألمور المزعجة ستجابةالا -5

( ألكثننر مننن ب ، جننـ، دمنندة االضننطراب )األعننرا  فنن  المعنناننر تسننتمر  -هننـ
 شهر.

   االرتبنناو فنن  الوظننائفعالمننات إلكلنننلكنننة تنندل علنننسننبب االضننطراب  -و
 أخر  من األدا  الوظنف . مهمةأو مجاالت ،  ةأو المهنن االجتماعنة

 ستمر العر  لثالثة أشهر أو أقل إ ا ابة للصورة الحادة:بالنس حددونت
 قلنال .

 أشهر. 3إ ا لكانت مدة األعرا  ألكثر من  :ةمزمنوبالنسبة للصورة ال 
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)نشمل اضطراب القلنق الزائند  General Anxiety اماضطراب القلق الع( 8
 .ف  الطفولة(

المفننرط  ن المظهننر األساسنن  لتشننخنص حالننة القلننق العننام هنن  القلننقإ    
ونسننتمر علنن   ،و ترقبننه( ونحنندث أللكثننر مننن أنننام) توقننع الخننوف أ واالنزعنناج

األقننل لسننتة أشننهر علنن  عنندد مننن األحننداث أو االنشننطة نجنند الفننرد أنننه مننن 
 الصعوبة السنطرة علنها.

 ننر تشخنص حالة القلق العام:معا

 2لمندة  أللكثنر منن ننوم، قند نسنتمر( نحدث القلقتوقع ل) زعاجقلق زائد وان -أ 
أو األنشنطة )مثنل اإلنجناز فن   حنداثأشهر عل  األقل، حول عندد منن األ

 أو المدرسة(. العمل

 .ه ه المزعجاتنجد الشخص صعوبة ف  السنطرة عل   -ب
و ألكثنر( منن األعنرا  السنت التالننة )منع تواجند أ نصاحب القلنق ثالثنة ) -جـ

 بع  األعرا  عل  األقل أليلب الوقت لمدة الستة أشهر األخنرة(. 
 .األطفالنلكف  بند واحد عند  مالحظة:

 عدم االستقرار أو الشعور بالتقنند أو اللهفة. -0
 .أو االجهاد التعبب اإلحساس سهولة -6
 صعوبة الترلكنز أو فراب العقل. -3
 ستثارة.ا-4
 توتر عضل . -5
 وأ مننزعج اضننطراب النننوم )صننعوبة  النننوم أو البقننا  فنننه أو النننوم ال -2

 الالمشِبع(.
 ال ترتبط األعرا  بأنة اضطرابات قلق أخر  سبق عرضها. -د
 للوظنائفإللكلنننلكن  الواضنك و االنزعناج فن  االضنطراب انتسبب القلنق أ -هـ

  خر  من األدا  الوظنف .أ مهمةأو مجاالت  ةأو المهنن االجتماعنة
زننادة أو عن حالة طبنة عامة )مثل،  دوائ  تأثنرأ ال نعود االضطراب أل -و

أثنا  اضطراب مزاج أو اضنطراب  لكون حادثا  ( وال نافراز الغدة الدرقنة 
 .ةنمائن اتأو اضطراب    هان 

 : ثاننا : االضطرابات المزاجنة

    أقدم العصور ، وربما نلكونعرف اإلنسان االلكتئاب أو االنقبا  من    
   ننهأظنر إلن  االلكتئناب يالبنا  علن  أقدم اضطراب طب  مسجل. وعبر التارنخ نُ 
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ألكثننر االضننطرابات أو األمننرا  النفسنننة شنننوعا  فنن  لكننل الحضننارات ) عبنند 
(. ونعننود تننارنخ االلكتئنناب إلن  القننرن الرابننع عننندما أطلننق 6:  0990الخنالق  

سنم السنوداونة أو اللكآبنة بالمنالنلكولننا ) وهنو اال وقراط عل أبالطبنب النونان  
 .  ( Robbins , 1993 : 2 )   القدنم لاللكتئاب (

 ،ومثل معظم أنواع االضطراب ال نتألف االلكتئاب منن صنور متمننزة    
ونتندرج  ،بل نلكون اضطرابا  تدرنجنا  مستمرا  نبدأ بالحاالت القرنبة من السوا 

:  0993موس  ،    نتطلب العالج الطب  )حت  نصل إل  حاالت المر  الت
( . له ا نسنتخدم االلكتئناب لكمصنطلك منن قبنل العدنند منن األفنراد لوصنف  05
االنفعالنة عنندما نشنعرون بنالحزن ، ومنن ناحننة أخنر  نسنتخدم أنضنا  تهمحال

 حد أشلكال االضطرابات المزاجنةألكمصطلك نطلق عل  
 (  Ingram , 1994 : 113 ). 
ك االلكتئنناب لوصننف خبننرة وجداننننة  اتنننة قنند نطلننق ونسننتخدم مصننطل   

    و انفعالنة قد تلكون عرضا  الضطراب بدن  ، أو عقل مزاجنة أعلنها إما حالة 
أو اجتماع ، لكما نشنر إل  مجموعة أعرا  فسننولوجنة، سنلولكنة ومعرفننة، 

(. وتشننمل  016:  0996عسننلكر ،  ؛سننالمة)  إلنن  جانننب الخبننرة الوجداننننة
 اب عل  ما نل  :أعرا  االلكتئ

 األعرا  المزاجنة.-أ 
تدور األعرا  األولنة لاللكتئاب حول مشلكالت المزاج . وتشننر إلن      

التغنرات ف  مشاعر الفرد أو ف  سلولكه الظاهر ال أ نعز  بشلكل مباشر إلن  
، وحزنن ، ونأس  ويالبا  ملكتئب ومنقب حاالته الوجداننة، فنشنر الفرد بأنه 

الرشنندأ وينر محبوب)، ومرفو     ملكتئب بأنه منعزلما نشعر الشخص ال
لك لو قد ننعلكس الحزن بشلكل ملحنوظ علن  تعبننرات (  58:  6111 ئهوزمال

أخر  قد نبدو طبنعنا  لكاستجابة متوقعة لحدث ينر سار. للكنن   أحناناالوجه  و
 الحزن طونل المد  تحت أأ نوع من الظروف هو ما نحتاج إل  االنتباه إلنه

( Robbins , 1993 : 4)  . 
 لو أن شدة  ،وتتمنز ه ه األعرا  بظاهرة عامة ه  التغنر النهارأ    

وتتحسننن تنندرنجنا  أثنننا  النننوم حتنن  تقننل  ،األعننرا  تزننند فنن  فتننرة الصننباح 
 ، حدتها مسا  ، فنصحو المرن  وهو ف  حالة شدندة من االنقبنا  والضننق

لنهننار ، ثننم تقننل بعنند  لننو وااللكتئنناب  ونبنندأ فنن  التحسننن النننوع  فنن  وسننط ا
 ( . 323:  0998علكاشة ، المعاناة النفسنة ) تدرنجنا  
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   المتعنددة اتهمن نتائج دراس ( Beck , 1977 : 16- 21 )ونحدد بنو     
 فنما نل  :،  شخص الملكتئبعدة مظاهر انفعالنة نتسم بها ال

    المزاج المغتم . -0
 المشاعر السلبنة نحو ال ات . -6
 نوبات البلكا . -4    جر بالرضا أو االبتهافقدان الشعو -3
 شلل اإلرادة . -2    فقدان اإلحساس بالمرح . -5
 فقدان التعلق االنفعال  .  - 7

 األعرا  الدافعنة .  -ب 
حننث  ،شلكال السنلولكنة التن  تشننر إلن  التوجنه نحنو الهندف ألوتمثل ا    

، وقند نجند النبع   جناليالبا  من القصور ف  هن ا الم بوننعان  األفراد الملكتئ
 : Ingram , 1994 )عمنال الروتننننةألخنر صنعوبة شندندة فن  القننام بااآل

 ،والريبننة فنن  االنتحننار ، أنضننا فنن  شننلل نصنننب اإلرادة  . لكمننا تتمثننل(114
 . ( Beck , 1977 : 254 )  وتزاند الريبات االتلكالنة

 األعرا  البدننة .   -جـ 
ة التنن  قنند تصنناحب االلكتئنناب ، وتشننمل وتشنننر إلنن  التغنننرات الجسننمن    

   ات الجنسننة ، وسنرعة اإلجهناداالهتمامنالتغنرات ف  عادات النوم  والشنهنة و
( Beck , 1977 : 254 )  . 

وتعتبننر األعننرا  البدننننة مننن أهننم األعننرا  التنن  تمنننز االلكتئنناب     
بسنبب   . ونعتقد البع  أن هن ا االلكتئناب اضنطراب فسننولوج  أولن  ال هان

علكاشننة ، )ضننطراب الموصننالت العصننبنة فنن  مرالكننز االنفعننال فنن  النندماب ا
نننه لكلمننا شننعر الفننرد أحنند  الدراسننات توصننل إلنن  إوفنن    (. 327:  0998

وه ه ، بمستونات مرتفعة من المزاج االلكتئاب  ، لكلما تزاندت الشلكاو  البدننة 
ج االلكتئاب  فقد نسبب المزا، العالقة من الصعب أن نحدد فنها السبب والنتنجة 

ومن المحتمل أنضا أن نستجنب الشخص للشنلكاو  البدنننة ، المشلكالت البدننة 
 -:( Robbins , 1993  8 )    من خالل االلكتئاب

    األعرا  المعرفنة. –د 
منن الظناهرات المتنوعنة  ا  تتضمن األعنرا  المعرفننة لاللكتئناب عندد     

بها الفرد  اته ، واألسلوب ال أ الت  تعتمد ف  األساس عل  الطرنقة الت  نقنم 
ونفسننره ونقنندره. وتشننمل هنن ه الفئننة عننددا  مننن مجموعننات  نفهننم بننه عالمننه 

سننوا  فنن  نشننأته   ؛دوار مهمننة فنن  االلكتئناب أاألعنرا  المعرفنننة التنن  تقنوم بنن
 :وه  تطوره، أو ف  عالجه وتحسنهو
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  هاونقند إنخفا  تقدنر ال ات ، والتوقعات السلبنة ، ولكثنرة لنوم الن ات    
المبالغة ف  تقدنر المشلكالت ، وتشوه صورة الجسم ، ووعدم الحسم ، والتردد 

الرشنندأ  )وترلكننز االنتبناه ، صنعوبات فن  الن الكرة وبط  عملنات التفلكننر، و
 . (Beck , 1977 : 254 )؛  58: 6111   ئهوزمال

 أوال : االضطرابات االلكتئابنة :

 . Major Depressive Episode عظم نوبة االلكتئابنة ال( 0

وجننود خمسننة أعننرا  )أو ألكثننر( مننن األعننرا  التالنننة لمنندة أسننبوعنن،  -أ 
علن  أن نلكنون واحند منن والت  تمثنل تغننرا  عنن األدا  النوظنف  السنابق، 

 : ااألعرا  عل  األقل إم
 أو المتعة. االهتمامفقد  (6)   .مزاج منخف  ( 0)

لننة عنن حالنة طبننة عامنة أو : ال تّضمن األعرا  الناجمة بصورة جمالحظة
 .وساألوهام ينر المنسجمة مع المزاج أو الهال

ننر عنننه إمننا  اتنننا   -0      مننزاج منننخف  معظننم النننوم، لكننل نننوم تقرنبننا ، وُنعبن
خرنن )مثنل أن )مثل الشعور بالحزن أو بالفراب( أو نالَحظ من قبل اآل

 نبدو حزننا  دامعا (.
 المراهقنن مزاج مستثار.أو  األطفالنملكن أن نلكون عند  مالحظة:

أو االستمتاع ف  لكل األنشطة أو معظمهنا  االهتمامنخفا  واضك ف  ا -6
و لننو معظننم النننوم فنن  لكننل نننوم تقرنبننا ( )ونسننتدل علنن   لننو بالروانننة 

 أو بمالحظة اآلخرنن(.   ال اتنة
   وزن )مثل، التغنرال زنادةفقد وزن بارز بغناب الحمنة عن الطعام، أو  -3

ف  الشنهر( أو انخفنا  الشنهنة أو زنادتهنا،  %5ف  الوزن أللكثر من 
 لكل نوم تقرنبا .

ضع فن  الحسنبان، اإلخفناق فن  لكسنب النوزن المتوقنع، عنند  مالحظة:
 .األطفال
 أرق أو فرط نوم لكل نوم تقرنبا . -4
، لكنننل ننننوم تقرنبننا  )مالحنننظ منننن قبنننل التملمننلهننناج نفسننن  حرلكننن  أو  -5

 (. صنة بالتململ أو البطاآلخرنن ولنس مجرد أحاسنس شخ
 تعب أو فقد طاقة لكل نوم تقرنبا . -2
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    نعننندام القنمنننة أو شنننعور مفنننرط أو يننننر مناسنننب بالننن نباأحاسننننس ب -7
أو  قد نلكنون توهمننا ( لكنل ننوم تقرنبنا ، ولننس مجنرد لنوم الن ات )وال أ

 شعور بال نب للكونه مرنضا (.
  ، لكل نوم تقرنبا  انخفا  القدرة عل  التفلكنر أو الترلكنز، أو عدم الحسم -8

 )إما معّبر عنه  اتنا  أو مالَحظ من قبل اآلخرنن(.
 الموت )ولنس الخوف من الموت فقط(، أو تفلكننر انتحنارأ   التفلكنر ف  -9

 بدون خطة محددة، أو محاولة انتحار أو خطة محددة لالنتحار.
 ال تحقق األعرا  معاننر النوبة المختلطة. -ب
أو اخننتالال  فنن  األدا  االجتمنناع  أو  ضنننقحساسننا بالإتسننبب األعننرا   -جننـ

 أخر  من األدا  الوظنف . مهمةأو ف  مجاالت  المهن 
لوجنة مباشنننرة لمنننادة )مثنننل سنننو  سننننوال تننننجم األعنننرا  عنننن تنننأثنرات ف -د

الغندة استخدام عقار، تنناول دوا ( أو عنن حالنة طبننة عامنة )مثنل قصنور 
 (.الدرقنة

إ   ؛ن خالل الفقند، أأ، بعند فقند عزننزال ُتعلل األعرا  بصورة أفضل م -هـ
أو تتصف باختالل وظنفن  لكبننر أو ، تستمر األعرا  أللكثر من شهرنن 

انشننغال مرضنن  بانعنندام القنمننة أو تفلكنننر انتحننارأ أو أعننرا   هاننننة أو 
 نفس  حرلك . اختالل

 Dysthymic Disorder.  ( الدنسثنمنا ) عسر المزاج (6
الكتئابنة لكثنر مثل نوبة االلكتئناب العظمن    ا  ال تشمل الدنسثنمنا أعراض   

 (. 019: 6110فاند ، ألكثر لطفا  مع مزاج حزنن )  فه  شلكل
 وتشمل المعاننر التشخنصنة عل  ما نل  :

معظم النوم، ألكثر األننام، لمندة سننتنن علن  األقنل، لكمنا نسنتدل  حزننمزاج  -أ
 خرنن ل لو.علنه إما بالوصف ال ات  أو بمالحظة األ

    والمراهقنن مستثارا ، ونجب األطفالنملكن أن نلكون المزاج عند  ة:مالحظ
 أن تلكون المدة سنة عل  األقل.

 مما نل  :)أو ألكثر(  ظاهرتننوجود  -ب
 ضعف شهنة أو زنادة ف  األلكل.  -0
 أرق أو فرط نوم. -6
 انخفا  الطاقة أو تعب. -3
 انخفا  قنمة ال ات. -4
 خإ  القرارات.ضعف الترلكنز أو صعوبة ف  ات -5
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 مشاعر انعدام األمل )الالجدو (. -2
لم نخُل الشخص أثنا  فترة سنت  االضطراب )سنة واحدة بالنسبة لألطفال  -ج

لمندة تزنند  ب و أوالمراهقنن( أبدا  من األعرا  المدرجنة فن  المعننارنن 
 شهرنن متواصلنن. ل ع

لالضنطراب )سننة عدم وجود نوبة الكتئابننة جسننمة خنالل العنامنن األولننن  -د
واحدة بالنسبة لألطفنال والمنراهقنن(؛ أأ أننه ال نملكنن تعلننل االضنطراب 
بصنورة أفضنل منن خنالل اضننطراب الكتئناب  جسننم منزمن أو اضننطراب 

 الكتئاب  جسنم ف  حالة هدأة جزئنة.
قد تلكون هناو نوبة الكتئابنة جسنمة حدثت سابقا ، شرط أن تلكون ف  حالة  مالحظة:  

ود ألعننرا  أو عالمننات بننارزة طننوال شننهرنن( قبننل تننام )ال وجنن سننلكون
تطننور اضننطراب عسننر المننزاج. فضننال  عننن  لننو، وبعنند العننامنن األولنننن 
)عام واحد بالنسبة لألطفال والمراهقنن( من اضنطراب عسنر المنزاج، قند 
تضاف نوبات من االضنطراب االلكتئناب  الجسننم؛ وفن  حالنة لكهن ه نملكنن 

 نر نوبة الكتئابنة جسنمة.وضع لكال التشخنصنن إ ا تحققت معان
لم توجند أبندا  نوبنة هوسننة أو نوبنة مختلطنة أو نوبنة تحنت هوسننة، لكمنا لنم  -ه

 تتحقق أبدا  معاننر اضطراب المزاج الدورأ.
    ال نحدث االضطراب حصرا  أثنا  سنرد اضطراب  هان  منزمن لكالفصنام -و

 أو االضطراب التوهم .
وجنة مباشننرة لمننادة )مثننل سننو  ال تنننجم األعننرا  عننن تننأثنرات فسنننول -ز

 الغندة استخدام عقار، تنناول دوا ( أو عنن حالنة طبننة عامنة )مثنل قصنور
 الدرقنة(.

تسبب األعرا  ضائقة مهمة سرنرنا  أو اختالال  فن  األدا  االجتمناع  أو  -ح
 من األدا  الوظنف . مهمةالمهن  أو ف  مجاالت أخر  

د إ ا لكان:  حدِّ
 سنة. 60  قبل عمر إ ا لكان البد بد  مبلكر:
 سنة أو ألكثر. 60إ ا لكان البد  ف  عمر  بد  متأخر:
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 Bipolar Disorder. ثاننا : االضطرابات ثنائنة القطب

 I  Bipolar  Disorderاالضطراب ثنائ  القطب ( 0

هننو اضننطراب نتسننم بحنندوث نوبننة أو ألكثننر مننن الهننوس أو نوبنننات    
االلكتئناب واحدة أو ألكثر من نوبنات أنضا من مختلطة. وعادة ما نعان  األفراد 

 العظم . 
 Manic Episode هوسالنوبة  -

وضنك منا تلكنون فن  الجاننب االنفعنال  الهوس هو حالة مرضنة تبدو أ   
للشخصنة. والشخص ف  نوبة الهوس نلكون مناقضا تماما لنوبنة االلكتئناب منن 

والرضنننا عنننن الننننفس والسنننعادة  ،حننننث الشنننعور بالبهجنننة والنشننناط والسنننرور
بنننالظروف التننن  نعنشنننها، ونلكنننون نشننناطه الحرلكننن  والفلكنننرأ أنضنننا سنننرنعا 

خنر بسنرعة. منن موضنوع لموضنوع   ومتعجال، لكما نصرف انتباهه ونحولنه
لكنت حتن  التحلكم والضبط ونلكثنر ضنحلكه وإلقنا ه للن وعادة ما نفقد القدرة عل 

 (000: 6110فاند ، )       الب ذ منها دون حرج
حصننائ  الرابننع فالبنند مننن وجننود ثالثننة اإلووفقننا للنندلنل التشخنصنن     

 أعرا  أو ألكثر من األعرا  التالنة : 

 تضخم تقدنر ال ات أو عظمه. .0
سناعات  3انخفا  الحاجة إل  النوم )مثال ، الشعور بالراحة بعد ننوم  .6

 فقط(.
 ستمرار ف  اللكالم.ثرثرة ألكثر من المعتاد أو الضغط لال .3
 األفلكار. ضغطتطانر األفلكار أو  .4
   مهمنةأأ تحونل االنتباه بسهولة إل  مثننرات خارجننة يننر  )التشتت  .5

 أو لنست  ات صلة(.
أو  فن  العمنل أو فن  المدرسنة ،إما اجتماعننا   ازدناد النشاط الهادف ) .2

 نفس  حرلك . هناججنسنا ( أو 
نغمنناس المفننرط فنن  األنشننطة الممتعننة التنن  تحمننل إملكاننننة لكبنننرة اال .7

عملننات شنرا  أو طنن  جنسن  أو لعواقب مؤلمة )مثنل، إسنراف فن  
 استثمارات حمقا  ف  مجال األعمال(.

   تننأثنرات فسنننولوجنة مباشننرة لمننادة إلنن األعننرا    ترجننع الونجننب أ   
)مثل سو  اسنتخدام عقنار، تنناول دوا  أو معالجنة أخنر ( أو عنن حالنة طبننة 

 (.نةالدرقالغدة نشاط زنادة مثل  )   عامة
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 Mixed Episode  النوبة المختلطة -
   تحقُّننق معنناننر لكننلٍّ مننن النوبننة الهوسنننة والنوبننة االلكتئابنننة الجسنننمة .0

 )باستثنا  المدة( لكل نوم تقرنبا  ف  يضون أسبوع عل  األقل.
ف   واضحانلكون اضطراب المزاج من الشدة بما نلكف  لنسبب اختالال   .6

أو فنن  العالقننات مننع ، أو فنن  أنشننطة اجتماعنننة معتننادة ، األدا  المهننن  
خرنن، أو لمنع إلحاق اإل   بال ات أو باآل عالجأو لنتطلب ال    آلخرننا

 عندما نلكون هناو أعرا   هاننة.
ال تنجم األعرا  عن تأثنرات فسننولوجنة مباشنرة لمنادة )مثنل سنو   .3

استخدام عقار، أو تناول دوا  أو معالجة أخر ( أو عن حالة طبنة عامة 
 )مثل فرط نشاط الدرق(.

عدم تشنخنص النوبنات شنبه المختلطنة والناجمنة عنن المعالجنة  ننبغ  مالحظة:
الجسدنة )الحنونة( المضادة لاللكتئاب )مثل الدوا ، المعالجة بنالتخلنج 

 .اللكهربائ ، المعالجة الضوئنة( عل  أنها اضطراب ثنائ  القطب
 Cyclothymic Disorder ( السنلكلوثنمنا ) المزاج النواب (6
وفتنرات عدنندة ألعنرا   هنوس خفننفعنرا  وجود فتنرات عدنندة أل -0   

 ال تحقق معاننر نوبة الكتئابنة جسنمة لمدة سنتنن عل  األقل.  الكتئابنة
 والمراهقنن سنة عل  األقل. األطفالنجب أن تلكون المدة عند  مالحظة:

  والمراهقنن( لنم نخنُل الشنخص األطفالأثنا  فترة السنتنن )سنة واحدة عند  -6
 شهرنن متتالننن. ا لمدة تزند ع 0من أعرا  المعنار 

أو نوبننة هوسنننة أو نوبننة مختلطننة أثنننا   عظمنن ال وجننود لنوبننة الكتئابنننة  -3
 السنتنن األولننن من االضطراب.

من اضطراب  والمراهقنن( األطفالسنة واحدة عند  : بعد أول سنتنن )مالحظة
لنة المزاج الدورأ قد ُتضاف نوبات هوسنة أو مختلطة )فن  هن ه الحا

واضطراب المنزاج  Iنملكن تشخنص لكٍل من اضطراب ثنائ  القطب 

الدورأ( أو نوبات الكتئابننة جسننمة )فن  هن ه الحالنة نملكنن تشنخنص 
 واضطراب المزاج الدورأ(. IIلكل من اضطراب ثنائ  القطب 

بشلكل أفضل من خالل اضطراب الفصام  0علل األعرا  ف  المعنار ـُ ال ت -4
أو االضنطراب ، نسنت مترالكبنة علن  الفصنام الوجدان  وه ه األعنرا  ل

أو االضنطراب الن هان  يننر  ،أو االضنطراب التنوهم ،الفصام  الشلكل 
 خر.أالمحدد ف  ملكان 
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ال تنننجم األعننرا  عننن تننأثنرات فسنننولوجنة مباشننرة لمننادة )مثننل، سننو   -5
 استخدام عقنار، تنناول دوا ( أو عنن حالنة طبننة عامنة )مثنل، فنرط نشناط

 .الدرقنة( الغدة
تسبب األعرا  اختالال  فن  األدا  االجتمناع  أو المهنن  أو فن  مجناالت  -2

 من األدا  الوظنف . مهمةأخر  
 Psychoses ال هان

نتساو  عند اللكثنر من العامة لفنظ الجننون منع األمنرا  العقلننة، وهن ا 
خطننأ واضننك ألن لكلمننة الجنننون لنننس لهننا داللننة طبنننة واضننحة، وال نوجنند أأ 

لنفسنن  والعقلنن  نسننم  بننالجنون ، والجنننون لكلمننة عامننة ال مننر  فنن  الطننب ا
منا هنو منألوف منن تقالنند فن  السنلوو والتفلكننر بعنندا  ع ابتعن  سو  اضنطر

 المجتمع.
وتتمنز االضطرابات ال هاننة بعدة أعرا  تفرقها عنن االضنطرابات     

 العصابنة و لو لكما نل :
مننن إنطننوا    بعننندا عننن طبنعننة الفننرد، اضننطراب واضننك فنن  السننلوو  .0

بأشنا  بعندة عن طبنعتنه  االهتمام وأ ،انعزال  إهمال ف  ال ات والعمل
 األصلنة.

   تغنر ف  الشخصنة األصلنة ،والكتساب عنادات وتقالنند وسنلوو نختلنف .6
 عن الشخصنة األول .

 سلوب التعبنر عنه.تشو  ف  محتو  ومجر  التفلكنر وأ .3
 تغنر الوجدان عن السابق. .4
نننرف   أحنانننا  بعلتننه، فننال نشننعر بمرضننه، والمننرنعنندم استبصننار  .5

 العالج اعتقادا منه أنه ال نعان  من أأ مر .
 اضطراب ف  اإلدراو مع وجود الضالالت والهالوس. .2
 .طراب تفلكنرهالبعد عن الواقع والتعلق بحناة منشؤها اض .7

 (.648:  0998   ) علكاشة، 
لمننر  مننا نبنندأ ا أحناننناوال نلننزم وجننود لكننل هنن ه األعننرا  معننا  ، بننل 

بمجموعة واحدة من ه ه االضطرابات. ونجب أن نفرق بنن الن هان العضنوأ 
Organic   وال هان الوظنفFunctional  والفنرق بننهمنا نلكمنن أساسنا فن ،

مسببات المر  لد  لكل منهما. فف  حالة ال هان العضوأ نلكون االضنطراب 
النن هان  أو اصننابة عضننونة فنن  المننخ أو الجهنناز العصننب ، أمننا بسننبب اخننتالل

ن إنجاد سبب تشرنح    العقلنة الت  ال نستطنع حت  اآلالوظنف  فهو األمرا



 110 

 

ال نمننع منن وجنود اضنطراب لكنمننائ  فسننولوج  ال  أو باثولوج  لها، وللكنن
 .( 75:  6118عسلكر ،  ؛إبراهنم ) طنع العنن المجردة رؤنتهتست

 واالضطرابات ال هاننة األخر الفصام 
Schizophrenia and Other Psychotic Disorders    

 .Schizophrenia الفصام -أ
   لم نلكن مفهوم الفصام ) الشنزوفرنننا ( معروفا لند  األطبنا  النفسنننن    

لسونسنرأ هن ا االسنم لكبندنل الطبنب النفس  ا Bleulerإال عندما اقترح بلونر 
وهننو العتننه  0903عننام  Kraeplinخننر ابتلكننره مننن قبلننه لكننرنبلنن لمصننطلك  

لوصف مجموعة من األعرا  ال هانننة التن   Dementia praecoxالمبلكر 
نتمنننز صنناحبها بتنندهور فنن  وظننائف التفلكنننر، واإلدراو والمننزاج، والتنن  لكننان 
نر  أنها تظهر مبلكرا ف  فترة الشباب. وقد اعتر  علن  فلكنرة لكنرنبلنن بنأن 

 العته المبلكر هو  هان للشباب نقابل  هان الشنخوخة بنن المسننن .
ونخلط البع  خطأ بنن الفصام لكتعبنر عن تفلكنو وظنائف الشخصننة    

سننتنرنة المسننماه بانقسننام الشخصنننة . ومننا نجننب وبنننن مجموعننة األعننرا  اله
لكند علنه هنا أن منا نسنم  بتعندد الشخصننة نعتبنر منن أحند فئنات العصناب التأ

 ولنس ال هان ففنه ننتقمص الشنخص أدوارا مختلفنة ولنو أنهنا متناقضنة، وللكننه
 االجتماعننةنقوم بلكل منها بطرنقة منطقنة ومتماسنلكة ومتالئمنة منع المتطلبنات 

حنننث نعبننر االضننطراب عننن انفصننام  ،للنندور. بعلكننس مننا نحنندث فنن  الفصننام
رف الشننخص بطرنقننة مضننطربة وال الشخصنننة عننن متطلبننات الواقننع، فنتصنن

م مننع المعنناننر الخارجنننة ، لكمننا نتضننمن تفلكلكننا  فنن  وظننائف الشخصنننة تننتال 
 رالكنة واالنفعالنة والمعرفنة .اإلد
نتشنارا . وهن ا االضنطراب لفصام ألكثر االضطرابات ال هانننة اونعد ا   

نمزق العقنل ونصننب الشخصننة بالتصندع فتفقند بن لو التلكامنل والتناسنق الن أ 
واإلدرالكنة ، ولكان لكنل جاننب لكان نوائم جوانبها الفلكرنة واالنفعالنة والحرلكنة 

ومن هنا تبدو  ،ومستقل عن بقنة الجوانب األخر  ف  واد منفصل  صبكمنها أ
 (.0993وزمالؤه ، طه  )يرابة الشخصنة وش و ها 

 المظاهر اإللكلنننلكنة : 

نتمنننز بننأعرا   مختلفننة مننن الفصننام ولكننل شننلكل منهننا هننناو أشننلكال   
شلكال  لو خصائص عامة تجمع بنن ه ه األ عل  أن هناو معإلكلنننلكنة مستقلة 
 ا نل :فنمالمختلفة نجملها 
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   ، لكأن نعتقد المنرن  وجود ضالالت ال أساس لها من الصحة أو الواقع -0
خلننة تن اع علن  أن سلولكه تحلكمه قو  خارجننة عننه ، أو أن أفلكناره الدا

 خرنن بطرنقة ما.الهوا  أو تنقل لآل

خنر بسنبب إلن   : أأ التغننر منن موضنوع  اضنطراب فن  شنلكل التفلكننر -6
لكشف المرن  عن أأ وعن  لوجنود دون أن ن، التداع  لتفاصنل تافهة 

الفلكرة الت  نتحدث عنها.ومن مظناهر االضنطراب الفصنام   ف  تماسو
التجرننندات العامننة ، أو المنننل إلنن  العناننننة نحننو فن  شننلكل التفلكنننر المنننل 

 الشدندة.

فننن   االسنننتمرار: ونقصننند بهنننا العجنننز عنننن التفلكننننر اضنننطراب عملننننات -3
نة ال عالقة جوانب هامش موضوع واحد مع المنل إل  تشتت التفلكنر نحو

، وقنند نأخنن  اضننطراب عملنننات التفلكنننر شننلكل  لهننا بالموضننوع الننرئنس
 البط  ف  االستنتاجات أو االستجابة للمنبهات الخارجنة.

: نتخ  االضطراب الوجندان  لند  الفصنامننن شنلكلنن اضطراب الوجدان -4
 مستقلنن هما:

اجزا عننن : حنننث نبنندو المننرن  عنن الالألكتننراث أو تسننطك االنفعننال  -أ
 اختبار االنفعاالت القونة أو االستجابة االنفعالنة الشدندة .

 مة االنفعال للحوادث الخارجنة أو األفلكار الداخلنة.عدم مال  -ب

ف  الحرلكة : الجمود ف  المش  والتصلب  االضطرابات الحسنة الحرلكنة -5
نها تنتشنر فن  بعن  فئنات الفصنام، لكالفصنام من الخصائص الت  تبنن أ

 ون .اللكتات

لتنفنن  المشنروعات والنشناطات المتعنددة التن     قنراراتالعجز عن اتخا -2
نقترحهننا الفصننام ، و لننو ألن الفصننام  نشننعر بأنننه عنناجز عننن ضننبط 

 سلولكه.

أأ إحساسات حسنة ال أساس واقع  لهنا ومنهنا الهنالوس  وجود هالوس -7
 السمعنة.
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 المعاننر التشخنصنة :

   و ألكثر(، عل  أن نوجد لكل منهمنا لفتنرةمن األعرا  التالنة )أ اثنننوجود  -أ
 )أو أقل إ ا عولجت بنجاح(:من الوقت و لو خالل شهر عل  األقل 

 .ضالالت -0
 س.وهال -6
عندم أو  مسار الحندنث)مثال، الخروج المتلكرر عن  عدم اتساق الحدنث -3

 (.الترابط
 .واضكأو ينر منظم بشلكل  تخشب سلوو  -4
أو فقنند  Alogiaوجنندان أو ننندرة اللكننالم لا سننطحنة ، أأ:أعننرا  سننلبنة -5

 اإلرادة.
 ضنالالتإ ا لكانت ال أنلزم وجود عر  واحد فقط من المعنار  مالحظة:مع   

س مننن صننوت نسننتمر فنن  التعلنننق علنن  ويرنبننة أو إ ا تلكونننت الهننال
مننع  سننلوو الشننخص أو أفلكنناره، أو وجننود صننوتنن أو ألكثننر تتحننادث

 بعضها البع .
جتماع ل المهنن : خنالل فتنرة االضنطراب ومنن  ف  االخلل األدا  الوظن – ب

بداننته  فإن مجاال  أو ألكثر من مجاالت األدا  الوظنف  لكالعمل أو العالقات 
بنننن الشخصننننة أو الرعانننة ال اتننننة هنن  بصنننورة واضننحة دون المسنننتو  
المتحقنننق قبنننل النوبنننة )أو اإلخفننناق فننن  بلنننوب المسنننتو  المتوقنننع مننننه فننن  

أو اإلنجنناز األلكننادنم  أو المهننن  عننندما تلكننون   نةالعالقننات بنننن الشخصنن
 البدانة ف  الطفولة أو المراهقة(.

، عل  أن تشمل ستة أشهر عل  األقل نشترط استمرار تلو األعرا  لمدة -جـ
مرحلننة نشننطة منندتها شننهرا واحنندا علنن  األقننل ) أو أقننل إ ا مننا تننم عالجننه  

ا فن  المعننار أ سنوا  بنجاح ( وتلكون أعراضها ال هاننة ممننزة للفصنام لكمن
 صاحب  لو فترة أعرا  من رة أو متبقنة.

مننع مظنناهر   ضننطراب المزاجننالاسننتبعاد اضننطراب الفصننام الوجنندان  وا -د 
، أو نوبنة هنوس  ،عظمن ألنه لم تحدث نوبة الكتئابنة  (0)إماو لو   هاننة 

إ ا منا ( 6)أو  مرحلة النشطةأو نوبة مختلطة ف  وقت واحد مع أعرا  ال
نشنترط ، فنإن مندتها  مرحلنة النشنطةأثنا  أعنرا  ال نةنوبات مزاجحدثت 
 والمتبقنة. نشطةال نوباتقصنرة بالنسبة إل  مدة ال أن تلكون
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اسننتبعاد تننأثنر مننادةل حالننة طبنننة عامننة: لننم ننننجم االضننطراب عننن تننأثنرات  -ه
فسنولوجنة مباشرة لمادة )مثال، إسنا ة اسنتخدام عقنار، دوا ( أو عنن حالنة 

 ة.طبنة عام
الضننطراب توحندأ أو اضننطراب نمننائ  شننامل، فننإن  تننارنخإ ا لكنان ثمننة   -ز

بنارزة ال وسوالهنال ضنالالتال ال نضناف تشخنصنه إال إ ا وجندت الفصام 
 بنجاح(. تم عالجه أنضا لفترة شهر عل  األقل )أو أقل إ ا 

 األنواع الفرعنة للفصام :

   Paranoid  Schizophrenia الفصام البارانوأ -0
نعتبر ه ا النوع من ألكثنر أننواع الفصنام شنوعا.والمصناب بهنا الننوع    

نر  لدنه باإلضافة إل  أعرا  الفصام المعروفة بع  الضنالالت وبخاصنة 
سننتثارة د، لكمننا نتصننف هنن ا المننرن  بسننرعة االضننالالت العظمننة واالضننطها

ونمنننل إلنن  الشننو . ونقننع فنن  مشننلكالت لكثنننرة مننع الننناس متهمننا  إننناهم بننأنهم 
فن  العمنل وتصنبك حناتنه  االسنتمراردونه، وبتطور مرضه نعجنز عنن نضطه
 مفلكلكة. 

دوافعننه، إ  نفسننننن بنننن هنن ا ات المننرن  وونننربط بعنن  المحللنننن ال    
أن منلكنانزم االسنقاط نلعنب دورا لكبنننرا فن  هن ه الهن ا ات، فالمصنناب    ننرون

  الواقنع بالفصام البارانوأ وال أ نعتقد أن اآلخرنن نرندون قتلنه لننس  لنو فن
إال تعبنرا عن ريباته الداخلنة فن  القتنل والتندمنر. لكمنا نعنان  المنرن  يالبنا 

 (.302:  0981الزنادأ، بصرنة )  أحنانامن هلوسات سمعنة و

 المعاننر التشخنصنة :

سنننات سنننمعنة وهالوجنننود أو  منننن الضنننالالت أو ألكثنننر احننندبو نشنننغالاال   -أ
 متلكررة.

   )ينننر منننظم(، سننلوو مشننو  ق الحنندنثعنندم اتسننالنننس مننا نلنن  بننارزا :  -ب
 وجدان أو ينر مناسب.سطحنة ال، أو تخشب )ينر منظم( أو 

 Schizoaffective Disorder الفصام الوجدان  -6
وهننو نمننط مننن الفصننام النن أ تتننوافر فنننه أعننرا  الفصننام إلنن  جانننب    

شنف  والفصام الوجدان  ن التغنرات الواضحة ف  الحالة المزاجنة أو الوجداننة.
 تمنل إل  الظهور مرة أخر  ) بسرعة ألكبر من األنواع األخر  ، للكن نوباته

 (.053: 6110فاند، 
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 المعاننر التشخنصنة :

أو  عظمن نوجد خاللها، ف  وقت منا، إمنا نوبنة الكتئناب  مرضنة معننةفترة  -أ
نوبنة هوسنننة أو نوبننة مختلطننة تحنندث فنن  نفننس الوقننت مننع األعننرا  التنن  

 للفصام. أ نستوفنها المعنار
فن   ملكتئنبالمنزاج ال عظمن نجب أن تتضمن النوبة االلكتئابننة ال مالحظة:  

 .االلكتئاب العظنم
سات لمدة أسنبوعنن علن  األقنل ومن المر ، هل هانفس نوجد خالل الفترة -ب

 بغناب األعرا  المزاجنة البارزة.
  لكبننر معاننر النوبة المزاجنة فن  جنز نطبق علنهاتوجد األعرا  الت  ت -جـ

 من المدة اللكلنة للفترات الفعالة والمتبقنة من المر .
لوجنة مباشننرة لمننادة )مثننل سننو  سنننوال ننننجم االضننطراب عننن تننأثنرات ف -د

 استخدام عقار، أو دوا ( أو عن حالة طبنة عامة.

د النمط:  حدِّ

 :ن االضنطراب نوبنة هوسننة أو مختلطنةإ ا تضنم النمط ثنائ  القطنب      
 نة أو مختلطة ونوبات الكتئابنة(.أو نوبة هوس )
 : فقط. عظم إ ا تضمن االضطراب نوبات الكتئابنة  النمط االلكتئاب 

  Simple  Schizophrenia الفصام البسنط -3
وهنو منن أصنعب األننواع تشخنصنا، نظنرا لغنناب األعنرا  الشندندة     

ونتمننز  وصعوبة تفرقته عن بع  األنواع األخر  أو اضطرابات الشخصننة
 ت :باأل
سنننة ونزحننف بننبط  وتنندرنجنا حتنن  ننتهنن   61-05نبنندأ مبلكننرا بنننن  -0

 بتدهور مستمر ف  الشخصنة.
   نتمنز باضطرابات الوجدان واإلرادة ، وال نظهر أأ أعرا  لكتاتوننة -6

   أو ضالالت أو هالوس. ونحتمل وجنود بعن  االضنطرابات البسننطة
 التجرندأ. وضعف التفلكنر ،ف  التعبنر عن التفلكنر لكصعوبة الترلكنز

المندمننن والمجنرمنن وع بننن أقربنا  مرضن  الفصنام، وننتشر هن ا النن -3
 والمنحرفنن جنسنا، لكما أنه نلكثر بنن متوهم  العلل البدننة.

ونننندرة وجنننود هننن ا الننننوع فننن  النننبالد  ،ونظنننرا لصنننعوبة التشنننخنص    
واسننتبدله باضننطراب  ،الصننناعنة فقنند ألغنن  التصننننف األمرنلكنن  هنن ا النننوع

 .Schizo type lالمسم  بالطابع الفصام  الشخصنة 
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  Hebephrenic .المراهقننننة(–الهنبفرنننننن  )البلننننوب  الفصننننام -4

Schizophrenia    
  سننن المراهقننة ، نبنندأ هنن ا النننوع تنندرنجنا فنن  العننادة وفنن  األيلننب فنن   

 ونتمنز:ن لم نعالج ننته  بتدهور تام ف  الشخصنة حنث نزحف ببط  وإ
لكنننل األننننواع خاصنننة صنننعوبة الترلكننننز وعننندم تنننرابط اضنننطرابات التفلكننننر ب  

 .  األفلكار، وخلل ف  التفلكنر المجرد ، وهامشنة اإلجابة عل  األسئلة...الخ
 Undifferentiated  Schizophrenia ينر الممنزالفصام -5 

هنن  حنناالت  هاننننة تسننتوف  الشننروط العامننة للفصننام للكنهننا ال تنطبننق     
رة، وتعلكس بع  السمات الخاصة أللكثر من عل  أأ نوع من األنواع الم لكو

تشخنصننة دون بنروز واضنك ألأ مجموعنة منن الممننزات ال ،نوع واحد منهنا
 (.696: 0998علكاشة، لواحد منها بال ات )

وندل ه ا النوع علن  أن عملننة الفصنام رينم إزمانهنا لنم تسنتقر علن     
ا مننع بعضننهتمنننز نننوع  محنندد، ولكننأن لكننل أعننرا  األنننواع األخننر  تتواجنند 

 (. 692: 0977الرخاوأ،  ؛شاهنن ) البع  بنسب متقاربة

 المعاننر التشخنصنة :

 نطبننق علنننه األعننرا نمننط مننن الفصننام تلكننون فنننه األعننرا  التنن  ت   
مثنل وجنود الضنالالت والهنالوس وعندم اتسناق  أالمعننار  الموجودة ف  نفسها

أو  ، التخشننب  بننارانوأ ، أو، للكننن المعنناننر ال تفنن  متطلبننات النننمط الالحنندنث
 .ينر المنتظم

 Catatonic Schizophrenia. ) التخشب  ( اللكتاتون الفصام  -2
سنة، ونتمنز  41-61ونبدأ ف  سن متاخرة عن البسنط والمراهقة بنن     

وعادة ما نتحسن مع العنالج ، وأهنم أعراضنه األعنرا   ،باضطراب الحرلكة
ع أمنرا  نفسننة وعضنونة مع مالحظة أن ه ه األعرا  تظهر م ،اللكتاتوننة
 أخر .

 المعاننر التشخنصنة :
 ثنان عل  األقل مما نل :ا لكلنننلكنةنمط من الفصام نسنطر عل  صورته اإل

    التخشنب )ونشنمل  لنو المروننة الشنمعنة( فن  تجل الجمود الحرلك  لكما ن  -0
 أو ال هول.

 (. تأثر بمنبه خارج نبدون هدف وال  ووه )النشاط الحرلك  الزائد   -6
)وهن  مقاومننة ال ينر  لهننا للكنل التعلنمننات أو المحافظننة  السنلبنة الشنندندة -3

 .عل  َوْضعة متصلبة تعالكس لكافة محاوالت التحرنو(
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    وضننعنات  اتخننا  وضننعنة )اتخننايرابننة فنن  الحرلكننة اإلرادنننة لكمننا تتجلنن  ب -4
 يننننر مالئمنننة أو يرنبنننة إرادننننا ( حرلكنننات نمطننننة أو أسنننلوبنة بنننارزة أو

 .واضك ف  الوجهاشمئزاز 
 .تردند المرن  لما نقوله اآلخرون -5
 .Disorganised  Schizophrenia ظمتينر المنالفصام  -7

 نمط من الفصام نستوف  المعاننر التالنة:
 جمنع ما نل  بارز: -أ

 .عدم اتساق اللكالم  -0
 سلوو .ال عدم اتساق -6
 وجدان مسطك أو ينر مناسب. -3

 .تخشب ع النمط الال تتوافق المعاننر م -ب
 . Resudual  Schizophreniaالفصام المتبق   -8
ونطلق ه ا النوع عل  الفصامننن ال نن مروا بنوبة فصامنة حنادة، أو     

طور نشط من التطور الفصام ، ثم استطاعوا أن نتلكنفوا لمرضنهم رينم بقنا  
بعنن  أعننرا  الفصننام مهمننا لكانننت طفنفننة ، وبالتننال  فننأن األعننرا  تصننبك 

من الحدة ، إ  نتعود المرن  علنها  نفسها الدرجةر معوقة امدة متلكررة وينخ
 من سلولكه. وتصبك جز ا  

 ومننن وجهننة نظننر المننرن  نجنند ومننن حولننه نجنند أنننه قنند تننأقلم للحالننة    
ن هن ا الننوع نشنبه إلن  حند منا اضنطربات المرضنة بنجاح نسب ، وبالتنال  فنإ

فصامنة نشطة أو حادة واضنحة فن   الشخصنة ، وللكنه نتمنز عنه بوجود نوبة
 (. 318: 0977،  الرخاوأ ؛شاهنن )   تارنخ المرن 

   شناط ، تبلندأعرا  فصامنة سنلبنة بنارزة أأ بنط  نفسنحرلك ، قلنة الن -0
نعدام اإلرادة، قلة فن  مضنمون ولكمننة اللكنالم ، ف  الوجدان ، سلبنة وا

قن  بناألعنن ف  التواصل ينر اللفظ  مثل تعبنرات الوجنه والتال   فقر
نخفننا  العنانننة بالنن ات وتغنننر نبننرات الصننوت وتغنننر وضننع الجسننم، ا

 .دا  االجتماع واأل

وجنود نوبنة فصنامنة واحندة محنددة علن  علن   ف  الماضن هناو دلنل  -6
 األقل تستوف  شروط الفصام.

وجننود فتننرة سنننة علنن  األقننل انخفضننت فنهننا لكثافننة ومعنندل األعننرا   -3
 المتفاقمة لكالضالالت والهالوس .
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 .  Post –schizophrenic Depression الكتئاب ما بعد الفصام -ب
 نوبة الكتئابنة قد تطول مدتها ف  مرحلة تعقب مرضا فصنامنا. ونجنب   

ال   أن تلكون هناو بع  األعرا  الفصامنة سوا  اإلنجابنة أو السلبنة وللكنها
تهنمن عل  الصورة اإللكلنننلكنة. وف  حالة إ ا لكان المرن  ال نحمل أعراضا 

األعنرا  فصامنة عندئ  نجب استخدام تشخنص نوبة الكتئابنة ، أما إ ا لكاننت 
ن التشننخنص عندئنن  نلكننون تبعننا  لنننوع الفصننام الفصننامنة واضننحة وبننارزة فننإ

إ ا لكان ظهور  المالئم. ومن ينر المؤلكد وينر األساس  بالنسبة للتشخنص  ما
ولننس نتنجنة لظهنور ، األعرا  االلكتئابنة هنو النطفنا  األعنرا  الفصنامنة 

مر  جدند ، أو ما إ ا لكان االلكتئاب هو جز  داخل  من الفصام ألكثر منه رد 
 فعل نفس  له.

ونادرا منا تلكنون األعنرا  علن  درجنة منن الشندة أو الشنمول بحننث     
دة، ولكثنرا ما نلكنون منن الصنعب أن تستوف  شروط تشخنص نوبة الكتئابنة حا

نقرر أأ من أعرا  المرن  ننجة لاللكتئاب وأ  منها ننجنة للعنالج الندوائ  
أو نتنجنننة الضنننطراب اإلرادة والتسنننطك الوجننندان  الخننناص  المضننناد للننن هان

 بالفصام نفسه، ونصاحب االضطراب االلكتئاب  خطورة من االنتحار.

 المعاننر التشخنصنة:

 فقط إ ا: نستخدم التشخنص   
لكننان المننرن  قنند أصنننب بمننر  فصننام  نسننتوف  الشننروط العامننة  -0

 للفصام و لو خالل االثن  عشر شهرا األخنرة.
 لك لو ال تزال هناو بع  األعرا  الفصامنة. -6
التننزال األعننرا  االلكتئابنننة بننارزة وموجعننة وتسننتوف  علنن  األقننل  -3

 األقل. معاننر نوبة الكتئابنة ومر عل  وجودها اسبوعان عل 
وإ ا لكان المرن  ال نعان  من أ  أعنرا  فصنامنة تشنخص الحالنة     

 ،لكنوبننة الكتئنناب، أمننا إ ا لكانننت األعننرا  الفصننامنة التننزال متفاقمننة وبننارزة
 فنجب أن نبق  التشخنص خاصا بنوع الفصام المناسب.

 .Paranoia البارانونا  -جـ

دون هنالوس أو وه  حالة نادرة إل  حد ما وتتمنز بوجنود ضنالالت    
تنندهور فنن  الشخصنننة، وتتمنننز هنن ه الهنن ا ات بقوتهننا ، وترتنبهننا، وتنسنننقها 

     .نفسه االعتقاد الخاطئبولكثنرا ما نجد اتباعا لهؤال  المرض  نؤمنون 
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، سنائدة ،مسننطرة ، وعادة ما تلكون شخصنة منرن  البارانوننا قوننة     
ن لكنان نحناول تمثنلهنا د ، وإواطف األفنراناننة ال تحترم ف  داخلها عأ طاينة 

قننناع، وتنندرنجنا نسننتطنع أن نجمننع حولننه ظاهرنننا ونمتلننو قنندرة فائقننة علنن  اإل
وعندم  ،منرن  البارانوننا بالشنو فننمن حولنه اللكثنر من األتباع، ونتمنز أنضا  

 ، را هتخنالف آل را ودائما ما نسخر منن أأ   ف  أحد من األتباع  ثقته المطلقة
علكاشنة، )  نه ال أ نؤمن بأنه األصنكقتناع واالقتدا  برأع االونحتم عل  الجمن

0998 :690.) 
 االضطراب الوجدان  ثنائ  القطب )  هان الهوس وااللكتئاب( -د
  Bipolar Disorder    

 نتمنز بعدة خصائص تمنزه عن الفصام وه :
النوبننات الدورنننة المتلكننررة لهنن ا النن هان ، ونشننأة لكننل األعننرا  ثانونننة  -0

 المزاج. مع ومتآزرة 
 وجود التجاوب االنفعال  بنن المرن  والمعالج. -6
 تناسب االنفعال ووجود شحنة انفعالنة قونة إما الكتئابنة أو انبساطنة. -3
 متأخرة إل  حد ما عن الفصام. نبدأ ف  سن -4
الشخصننننة السنننابقة للمنننر  تتمننننز بنننالتغنر المزاجننن  منننن المنننرح إلننن   -5

 مع تلكونن جسم  ملكتز.   االلكتئاب
 نب، وتأننننب الضننمنر ، والتقلنننل مننن قنمننة النن ات ، أمننا فنن  الشننعور بالنن -2

حاالت الفصام الوجدان  فتتجمنع لكمنا  لكرننا سنابقا أعنرا  الفصنام منع 
 ال هان الوجدان .

ا صننورة االلكتئنناب ، أو وهنن ا االضننطراب نجننده فنن  ثالثننة صننور: أمنن   
 أو الصورة الدورنة ) المختلطة(. صورة الهوس

 :السننمات األساسنننة لحالننة االلكتئنناب مننن شننعور وفنننه نجنند  نمننط االلكتئنناب
المرن  بالحزن والنأس والخمول الشدند والنبط  النفسن  الحرلكن ، حننث 

بجهنند ومشننقة وصننعوبة فنن  التفلكنننر  نننر  المننرن  نننؤدأ أبسننط األعمننال
خطننا  العننالم، ت ، ولكأنننه ارتلكننب أوتحقنننر للنن ا حسنناس شنندند بالنن نب وإ

ضننافة إلنن   لننو توجنند هلوسننات ولنن لو فلكثنننرا مننا نحنناول االنتحننار. وباإل
، والنن نب ونسننمع وتنمننو الهنن ا ات عننادة مننع شننعور بالتفاهننة ،وهنن ا ات 

جسندأ انهننار النفسن   االنهننارصواتا  تحط من لكرامته ، ونصناحب هن ا أ
فننننخف  نشنناط الجهنناز المعنندأ المعننوأ وننننخف  ضننغط النندم وتنقطننع 

 الدورة الشهرنة وننعدم النوم.
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 : اللكتئناب تمامنا ، حننث نتسنم المنرن  بنالمرح وهو علكنس ا نمط الهوس
الزائد والشعور بالتفناؤل والتندفق السنرنع لألفلكنار منع نشناط حرلكن  زائند 

 والصناح والريبة ف  التحدث بال توقف.

 :ندرج ف  ه ه الفئة المرض  ال نن تظهر لدنهم  النمط المختلط أو الدورأ
    ط المخنتلط (عالمات مختلطة واضنحة منن الهنوس وااللكتئناب معنا ) الننم

    أو تقلننب مسننتمر بنننن هننوس والكتئنناب ) النننمط النندورأ(. ومعظننم الننناس
خننر، فنجنند الفننرد مرحننا حنناالتهم المزاجنننة بنننن الحنننن واآل تقرنبننا تتننأرجك

خننر، إال أن هنن ه ،ثننم نننراه عبوسننا ملكتئبننا فنن  وقننت  فنن  فتننرة مننا  نشننطا
تتناسننب مننع وال الحنناالت الدورنننة المتقلبننة عننند النن هان  حننادة ومفرطننة 

 (.363: 0981الزنادأ ، الموقف الخارج  )

 : اضطرابات الشخصنة

اشتقت لكلمة الشخصنة ف  اللغة العربنة من "شخص": جماعة شخص     
رأننت  واد اإلنسان تراه من بعنند، ولكنل شن  اإلنسان وينره ، وهو لك لو " س

إلنن   نتقننل التعرنننف مننن المسننتو  المننادأشخصننه ". ثننم اجسننمانه فقنند رأنننت 
"  ( أن الشخصنننة0973العربنننة ،  ) مجمننع اللغننة المسننتو  المعنننوأ  فننأورد

صفات تمنز الشخص عنن يننره، ونقنال فنالن  و شخصننة قوننة :  و صنفات 
 متمنزة ، وإرادة ولكنان مستقل ".

أما مصطلك الشخصنة ف  اللغات األوربنة فنرجع إل  اللكلمة الالتنننة     
Personaالبدانننة علنن  القننناع النن أ نضننعه الممثننل ، وهنن ا األصننل " ننندل فنن  

عل  وجهنه أثننا  أدا  الندور المسنند إلننه، ثنم صنار بعند  لنو نندل علن  الندور 
( بعننند لكلمنننة شنننخص فننن  Personnageنفسنننه ".وظهنننرت لكلمنننة شخصننننة )

منتصننف القننرن الثالننث عشننر المنننالدأ، واشننتهرت فنن  القننرن الخننامس عشننر 
 .المنالدأ

وقد استخدمت ف  حقل علم النفس لكما تشنر لن لو الموسنوعة الفلسنفنة 
(،وتعننن " الخصننائص Personnalitéبأنهننا مننأخو ة مننن الترجمننة الفرنسنننة)

فللكنل الجسمنة والوجداننة والعقلنة والنفسنة الت  تعّنن الفرد وتمنزه عن ينره؛ 
 (.23:  0992) عبد الخالق ،  شخص شخصنة تخصه دون سواه "

هنن ا وقنند تعننددت التعرنفننات التنن  قنندمت لمصننطلك الشخصنننة ، ننن لكر    
" الشخصننة هن  منا نملكنننا منن التنبنؤ بمنا  Cattel0943 منها تعرننف لكاتنل 

شنننننار أسننننننفعله الشنننننخص عنننننندما نوضنننننع فننننن  موقنننننف معننننننن". لكننننن لو 
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إلنن  الشخصنننة بأنهننا "  لننو النمننو ج الفرننند  0959عننام  Guilfordجنلفننورد
من ألكثر  0920عام  Allportسماته". ونعد تعرنف ألبورت ال أ تتلكون منه 

ظننننم الننندننام  داخنننل الفنننرد لتلنننو التعرنفنننات شننننوعا ، فالشخصننننة " هننن  التن
جهزة الجسمنة والنفسنة الت  تحندد طابعنه الخناص فن  توافقنه لبنئتنه" حننث األ

ة نرلكز عل  الطبنعنة االرتقائننة للشخصننة ، لكمنا نرلكنز علن  الجواننب الداخلنن
 (.31: 6111األنصارأ ، ر من المظاهر السطحنة ) ألكث

 الشخصنة السونة والمضطربة:

الطفولنة حتن  النضنج  تمر الشخصنة اإلنساننة ف  مراحل مختلفة منن   
  علنن فننإن  لننو نعننن  أن الشننخص قننادر ،ن الشخصنننة ناضننجةوحننمننا نقننول إ
التنن  خننرنن ، ونوجنند لدنننه قنندر لكبنننر مننن التناسننق فنن  السننمات التوافننق مننع اآل

ج فإنننه نعننن  أن مننع األخننرنن .أمننا عندم النضنن وصنحتها تمننزه بجننودة عالقاتننه
نننر قننادر علنن  التفاعننل نننه يلكتمننال نضننجه الجسننم  فإالشننخص بننالريم مننن ا

علكاشنننة ، ا نقنننول أن هننن ا الشنننخص مضنننطرب ) خنننرنن، وهننننالسنننوأ منننع اآل
0998 :549.) 

ره ونعن  مصطلك اضطراب الشخصنة نمط من سو  التوافق له جن و   
ال نع   العمنقة والخاص باضطراب العالقة باآلخرنن . والشخص المضطرب

عام  Mayerس  شدند لألخرنن. لك لو أشار مانر بوجود مشلكلة وللكنه نسبب  
إل  أن اضطراب الشخصنة هو نمط معرفن  سنلولك  نظهنر منن  عمنر  0994

،  مبلكننر ، وننمنننه الفننرد للكنن  نواجننه مشننالكل حناتننه المحننددة والبسنننطة )فاننند
6110 :076  .) 

وتشننتمل اضننطرابات الشخصنننة وفقننا  للنندلنل التشخنصنن  اإلحصننائ     
 الرابع عل  عشرة أنواع مقسمة إل  ثالث مجموعات لكما نل :

 : Cluster A المجموعة األول 

 الشخصنة االضطهادنة أو البارنوندنة . -أ     
 الشخصنة الفصامنة. -ب    
 فصامنة.-الشخصنة الشبه -جـ    

 : Cluster B المجموعة الثاننة
 الشخصنة المضادة للمجتمع . -د     
 الشخصنة الحدنة أو البنننة. -ه    
 الشخصنة الهستنرنة . -و     
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 الشخصنة النرجسنة. -ز   
 : Cluster C المجموعة الثالثة

 الشخصنة التجنبنة أو االنزوائنة. -حـ  
 الشخصنة االعتمادنة. -ط  
 وسواسنة القهرنة.الشخصنة ال -   
 اضطراب شخصنة ينر محدد. -و  

 المعاننر العامة لتشخنص اضطرابات الشخصنة :

التن  ثقافنة ختلنف بوضنوح عنن السنلوو نالو الداخلنة خبرةالثابت من  نمط -0
فن  مجنالنن )أو ألكثنر( منن المجناالت  ونتضك ه ا النمط الفرد.نعن  فنها 

 : التالنة

ق التن  نندرو ونفّسنر فنهنا الفنرد  اتنه الطنر معرفنا  ، بمعنن  اضنطراب -أ
 .حداثخرنن واالوالناس األ

بمعنننن  اضنننطراب مننند  االنفعنننال ، وشننندته   ، Affectivity ا  وجننندانن -ب
 مال مة االستجابة االنفعالنة.عدم و وعدم استقرا

 Interpersonal ضطراب العالقات الشخصنة المتبادلةا -ج
 Functioning. 

 السلوو االندفاع . -د
فنن   نة لفتننرة طونلننةاالسننتمرارالثابننت بعنندم المرونننة و هنن ا النننمط نتصننف -6

 .االجتماعنةمجال واسع من المواقف الشخصنة و

  الشننخص حنندوث دالالت إلكلنننلكنننة علنن  معاننناةتسننبب االضننطراب فنن  ن -3
منن  مهمنةأو مجناالت أخنر  ،أو المهنن  ،اختالل فن  األدا  االجتمناع  و

 األدا  الوظنف .
     ونملكننن تقّصنن  بدانتننه ،مننع حدوثننه لفتننرة طونلننةبننت بأنننه ثا نمطنتصننف النن -4

 . صبا عل  األقلف  العودة عل  األقل إل  المراهقة أو مرحلة ال
 . خراأل ةعقلنال اتالضطرابا نتم  ه ا النمط إل  اأ منال ن -5
مباشنرة لمنادة )مثنل سنو   نفسنةتأثنرات ل أو نتنجة لكون بمثابة رد فعلال ن -2

 الرأس(. صاباتإالة طبنة عامة )مثل استخدام عقار، دوا ( أو ح
وفنما نلن  المعناننر التشخنصننة الممننزة للكنل ننوع منن أننواع اضنطرابات 

 الشخصنة السابقة .
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 ) اضطراب الشخصنة االضطهادنة ) البارانونة: 

وتتمننننز هننن ه الشخصننننة بوجنننود أفلكنننار اضنننطهادنة تجننناه أيلنننب منننن    
اس ال نقدرونه ، لكما أنه لكثنر نحنطون به مع لكثرة الت مر والشلكو  من أن الن
أخر، لكما أنه دائم الشلكو  من  المشاجرة مع زوجته لمجرد تعاملها مع شخص

خرنن. وتمتلئ بهنم المحنالكم وأقسنام البنولنس لكشنلكاه منن  خنرنن. لكمنا نتسنم اآل
 بالغرور واللكبرنا  والشعور باالضطهاد السناس .

 اضطراب الشخصنة الفصامنة : 

نعزال عن العالقات س  للشخصنة الفصامنة ف  االالرئن نتمثل المظهر   
وعدم التجاوب االنفعال  مع اآلخرنن ، ونبندأ هن ا الننمط منع بداننة  االجتماعنة

ونبرز ف  سناقات اجتماعنة عدندة . وال تبندو لند  مثنل هن ا الشنخص  ،البلوب
وال نرحنب بنأن نلكنون  ،أو تلكونن عالقات حمنمة بناآلخرنن ،ف  التآلف ريبة 
 ف  أسرة أو جماعة .عضوا 

 فصامنة-اضطراب الشخصنة الشبه : 

      وتتمنز هن ه الشخصننة بالمننل إلن  تجننب االخنتالط بالنناس ،والريبنة   
وأحننالم  ،واللجننو  إلنن  الخنننال،والخجننل ،مننع الحساسنننة الزائنندة  ،فنن  الهنندو 

ز النقظة ألكثر من ارتباطها بالواقع. ونبدأ ه ا النمط مع بدانة طور الرشد ونبر
 ف  سناقات متعددة.

 اضطراب الشخصنة المضادة للمجتمع : 

ندفاعننة لفشنل فن  بننا  عالقنات حمنمنة منع االوه ه الشخصنة تتسنم با   
منع ،ويناب الشعور بالن نب ، منع العجنز عنن االسنتفادة منن الخبنرات السنابقة 

 ة ، واالتنننان بالعدننند مننن المسننالو الشننامنلهننا الشنندند إلنن  تخرنننب الممتللكننات 
 المضادة للقانون والمجتمع المحنط.و

 اضطراب الشخصنة الحدنة أو البنننة : 

وتتسننم هنن ه الشخصنننة بنننوع مننن االسننتقرار فنن  العالقننات الشخصنننة    
المتبادلة  وصورة ال ات ،والوجدان، مع االندفاعنة. وهو النوع ال أ نقع عل  

 .الحدود بنن عدد لكبنر من االضطرابات الشخصنة وال هان والعصاب

 اضطراب الشخصنة الهستنرنة او االستعراضنة : 

وهنن  الشخصنننة  ات المنننول االستعراضنننة التنن  تحنناول جنن ب انتبنناه    
اآلخننرنن مننع المبالغننة فنن  المشنناعر ريننم ضننحالتها. ومننن خصائصننها أنضننا 
القدرة العالنة عل  خداع النفس واللك ب المرضن  ، والت بن ب السنرنع والفشنل 
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نظرا لالفتقار إل  القدرة عل  المثابرة . ، ولمدة طونلة ف  إقامة عالقات ثابتة 
 ول ا تتعدد فنها العالقات العاطفنة وقد تتعدد فنها مرات الزواج. 

 اضطراب الشخصنة النرجسنة : 

فنرد بسنبب نر  " هانز لكوهنت" أن النرجسننة بننا  تعونضن  نقنمنه ال   
رة لحفنظ الن ات تسناعد ثنا  طفولته. لكما أنها تشلكل قندالحرمانات الت  عاناها أ

الطفل عل  تعنون  االنجراحنات النرجسننة المسنتمرة التن  نعاننهنا فن  العنالم 
المحنط به واألنظمة األسرنة المضطربة وظنفننا . وتصنبك النرجسننة بعند  لنو 

، وتسناعده فن  بمثابة تنظنم داخل  نسنمك للطفنل بنالتلكنف منع الوسنط المعنا  
 لواهم بالقدرة المطلقة.بعد افتقاده للشعور ا وضاعهتعدنل أ

ن الشننخص عننادة مننا وإ ا مننا اسننتمرت هنن ه الخصننائص النرجسنننة فننإ   
عجناب المفنرط ة الن أ نتسنم بالعظمنة الزائندة واإلنصاب باضنطراب الشخصنن

 بالنفس واألناننة.

 اضطراب الشخصنة االنزوائنة او التجنبنة : 

تننول  أو السننماح لهننم ب، خننرنن وهننو نتمنننز باعتمنناد شننامل علنن  اآل   
ف  حناة الشخص، وتسخنر اإلحتناجات ال اتنة لآلخرنن  مهمةمسئولنة جوانب 

ال نن نعتمد علنهم الشخص ، االنصناع ينر المبرر لريباتهم وعدم االسنتعداد 
) ال نن نعتمد علنهم الشخص( بنأأ مطالنب حتن  ولنو  لمطالبة هؤال  اآلخرنن

 منطقنة. 
النناس لنه واحتنناج دائنم  لكما أن هناو انشغال زائد بنالخوف منن هجنر

لهننم، واإلحسنناس بعنندم راحننة شنندندة عننندما نلكننون وحننندا واإلحسنناس باللكارثننة 
والمنننل إلنن  التعامننل مننع المحننن بإلقننا  ، والضننناع عننند انتهننا  عالقننة حمنمننة

 المسئولنة عل  اآلخرنن.
وننسنحبون منن  ،عندوانهم الصنرنك األشنخاصوقد نخف  مثنل هنؤال      

ر العدا  وهم سلبنون هنابون خائفون فن  العنادة ، علن  أأ موقف نملكن أن نثن
 أن ه ا العدا  المتخف  ورا  قشرة صلبة من التهنب والسلبنة هو بالضرورة ال

ن التسمنة نملكن أن تصبك ) شعورأ تماما  ولو بدت العدواننة بشلكل واضك فإ
 الشخصنة السلبنة العدواننة(.



 124 

 

 

 اضطراب الشخصنة االعتمادنة : 

ن الشخصننة، أو له ا الننوع من العتماد والتعلق المظهر الرئنسا نشلكل   
تلكال  ال أ نلق  بأعبا   اته عل  اآلخرنن ، مع العجز عن ما نسم  بالنوع اال

 رعانة  اته أو المعاناه باآلخرنن.

 اضطراب الشخصنة الوسواسنة القهرنة : 

والشنو والحن ر  ،سنقرار علن  رأأاالاضطراب شخصنة نتمننز بعندم    
شدند ممنا نعلكنس عندم أمنان شخصن  عمننق واللكمالننة ، والحاجنة إلن  التألكند ال

من األشنا  وانشنغال مفنرط بالتفاصننل ال نتناسنب منع أهمننة المهمنة   المتلكرر
 وسع ، ودقة مفرطة وضمنر ح ، والنظام الشندند األولدرجة تفقد معها الرؤنة 

 احترام التقالند.ف  األمور والمطالبة بالمثل العلنا و والدقة المتناهنة
ن صنناحب هنن ه الشخصنننة الوسواسنننة لننه اهتمامننه بنظافننة ونالحننظ أ   

أ ألم داوم علن  ، وإ ا عان  أ بجسده االهتمامالملبس والمسلكن، لكما نمنل إل  
بتننناول الفنتامننننات  االهتمنناممننع ، التننردد علنن  األطبننا  للكننل صننغنرة ولكبنننرة 

الت  نملكنن أن تعنود علننهم منن  والمقونات دون سؤال الطبنب عن مد  الفائدة
  لو.
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 الثان الفصل 
 تشخنص االضطرابات النفسنة

سننوا  لكننان  نعتبننر التشننخنص أهننم مشننلكلة تواجننه الباحننث اإللكلنننلكنن    
    التشخنص للنواح  المعرفنة ، أو االنفعالنة أو البنولوجننة، أو لكنان نتعلنق بلكنل

أو اضننطراب فنن  ، أم حنناالت انحننراف ، مننن الفئتنننن عصنناب لكننان أم  هننان 
 عالقة الفرد بالمجتمع.

فعملنة التشخنص ف  جوهرها عملنة بحث عن المعلومنات العامنة فن      
حنننناة المنننرن  وفننن  قدراتنننه العقلننننة والشخصننننة، بهننندف الكتشننناف الجواننننب 
اإلنجابننة والسنلبنة منن شخصننته. وعنادة منا نجنب أن ننتهن   لنو إلن  اقتنراح 

ات التشخنصنة البارزة لد  الفرد الت  تملكنه أو تملكن ينره منن بع  المعلوم
لكل ننظر من منظوره سوا ا لكان طب  أم نفس  أم  -الفرنق اإللكلنننلك   اعضا 

من أن نعط  تشخنصنا فن  منندان تخصصنه نملكنن قبولنه والعمنل  –اجتماع  
 عسننلكر ،؛ومننن ثننم وضننع الخطننط المالئمننة للعننالج وتنفننن ها )إبننراهنم  وفقننه ،
(. األمر ال أ نقود المرن  إلن  طرننق أقنرب إلن  السنوا  أو  037:  6118

الشفا  الجزئ  أو اللكل  . ولن ا فالتشنخنص هنو محنور النجناح فن  اإلجنرا ات 
 (. 038:  0996عسلكر   ؛اإللكلنننلكنة الت  تل  التشخنص )سالمة 

 تعرنف التشخنص  :

إيرنق  نعن  "  مستمدة من أصل Diagnosisإن لكلمة " تشخنص "     
الفهم اللكامل". للكن االسنتخدام الندراج لللكلمنة بندأ نقصنره علن  المعنن  الضننق 
وهننو إطننالق فئننة سنننلكناترنة تصننننفنة علنن  المننرن . لكمننا أن المصننطلحات 
األخر  مثل " التقونم السننلكولوج  " أو " القنناس السننلكولوج " مصنطلحات 

ام مصننطلك " التقننننم عرنضننة جنندا. ولنن لو ، فإنننه نبنندو مننن األفضننل اسننتخد
تألكننند للغننر  الفننردأ، أأ فهننم فننرد  Clinical Assessmentاإللكلنننلكنن  "

اإللكلنننلك  من الحصول عل  بقصد مساعدته. لكما نصف التقننم أأ فعل نملكن 
لها قنمة عن المرن  ومن اتخنا  قنرارات لهنا قنمنة للمنرن  الت  المعلومات 

تخدام اختبار ثبنت صندقه ، أو قند أنضا. وقد نشمل  لو قناسا لمتغنر معنن باس
أو "صورة فاعلة " عنه   نتضمن دراسة لكاملة للتوصل إل  "نمو ج" للشخص

أأ أن التقننننم أوسننع نطاقننا مننن لكننل مننن القننناس والتشننخنص. ونسننتخدم فنن  ، 
التقننم إجرا ات عدندة تلكشف عن مستونات متعددة فن  الوظنفنة العقلننة، وفن  



 126 

 

: نخ  ومعاصنر. وتشنمل تلنو اإلجنرا اتوظائف الشخصنة وفن  منظنور تنار
والسنجالت  االجتماعننةو ،والمعملننة ،والفحوص الطبنة،المقابالت والمالحظة 

ولكنننل األدوات التشخنصننننة المسنننتخدمة. ، التعلنمننننة والمهنننننة واالختبنننارات 
 ،ونستعنن اإللكلنننلك  ف  لكل ه ه العملنات بنظرننة الشخصننة التن  نمننل إلنهنا

ونملكننن أن تضنننف ممارسننته لهنن ه العملنننات إلنن  فهمننه  لكمننا نسننتعنن بخبرتننه،
 (.55:  0997ملنلكة ، )  لطبنعة لشخصنة واضطراباتها

معننن   لننو أن التشننخنص نتطلننب الوصننول إلنن  حالننة الفهننم اللكامننل    
ودراسته فن  إطنار نظنرتنن : نظنرة رأسننة ونظنرة أفقننة، والنظنرة  ،للمرن 

إلن   ،تونات بسننطة يننر متمنانزةالرأسنة ه  دراسة عملنات االرتقا  من مسن
مستونات مرلكبة ومتمانزة للك  نملكن تتبع لكل مظاهر النمو، وما تعبر عنه من 

سننالنب توظننف فنن  وأأ األومواجهتننه لواقعننه ،  ،خصننائص ممنننزة فنن  سننلولكه
 إطار عالقته بنفسه وباآلخر وبالواقع.

البنئننة أمننا النظننرة األفقنننة فهنن  دراسننة التننأثنر المتبننادل بنننن الفننرد و    
الداخلنة والخارجنة للك  نملكن معرفة مظناهر سنو  توافنق المنرن ، وفن  أأ 

  نظهنننر فننن  إطارهنننا المجننناالت ، للكننن  نتعنننرف علننن  خصنننائص الحالنننة التننن
 (.  610: 0993طه وزمالؤه ، االضطراب )

 أنواع التشخنص :
للتشننخنص نوعننان شننائعان همننا : التشننخنص التصننننف  والتشننخنص    

 الدننام .
تشخنص التصننف  هو العملنة الت  نعنن فنها موقع وحدة معنننة أو وال    

أو ، فرد معنن ف  نظام تصننف  قائم أأ القنام بتصنننف لألعنرا  المرضننة 
وللكن  نلكنون نظنام التتصنننف فعناال  نتعنننن أن المشنلكلة التن  نعاننهنا المنرن . 

مننزة لفئنة أو نلكون شامال ومانعا   فنتسم لكل أفنراد الفئنة المعنننة بنالخواص الم
طبقة واحدة فقط. فه ه الخواص ال نجب أن تلكون موجودة أبدا  بصورة جزئنة 

: 0997ملنلكنة ، )  ، وللكن نتعنن أن تلكون دائما إما موجنودة أو يننر موجنودة
57 .) 
وبنا  عل  تقرنر مجموعة األعنرا  المرضننة والوصنول منهنا إلن     

. سننلوب عالجنن  معننننأ ، فإنننه نملكننن تقرنننرتصننننف مرضنن  معنننن بالتحدننند 
سننلوب ، أو أسننلوب العالجنن  علنن  العننالج بالعقنناقنرويالبننا مننا نعتمنند هنن ا األ

أو اجتمناع  سنطح  ال نمنس ألكثنر منن جواننب الشنعور التن     عالج  نفس 
سننلوب فننإن هنن ا األوضننحت مننن خننالل هنن ا االسننلوب التشخنصنن . وعمومننا  
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 لك  نتم منن خناللالتشخنص  نهتم بطبنعة األعرا  المرضنة عند المرن  ل
دة إلزالة ه ه األعنرا  وتأثنرهنا   خطوات عالجنة محداتختحدندها وفهمها ا

. 
ه ا، ونرتبط قنمة ه ا النوع من التشخنص ارتباطا وثنقا بلكفانة النظام     

المتبننع فننن  تصنننننف األعنننرا . وتتوقنننف هنن ه بننندورها علننن  االرتبننناط بننننن 
لمر ، ومد  اسنتجابته لعنالج سباب ابها ف  أ األعرا  والنظرنة الت  نأخ 

الفصام وبنن حاالت فسنولوجنة أو أسباب معنن. فمثال ، إ ا وجدنا ارتباطا بنن 
سنلكولوجنة معننة  فإنه نلكون من المفند أن تصنف الناس إل  فصنامننن ويننر 
فصننامننن وبخاصننة إ ا وجنندنا أن عالجننا معننننا دون ينننره نفننند بوضننوح فنن  

 حاالت الفصام. 
 شخنص الدننام  فنقوم عل  فهم العالقة الدننامنة بنن األعرا أما الت    

سننلوب بالتسنناؤل فنن  لكننل حالننة مرضنننة عننن والشخصنننة اللكلنننة. ونهننتم هنن ا األ
، لكنف نشأ المر  بالصورة الت  ظهر علنها، لكما نهتم بفهم دوافنع المنرن  

وللكنهننا تسننبب مننا ، والجوانننب اللكامنننة التنن  قنند نلكننون المننرن  ينننر واع بهننا 
سننالنب المرضنننة بوصننفها أ عاننننه مننن أعننرا ، لكمننا نهننتم أنضننا بنناألعرا ن

نحتم  بهنا المنرن  منن مجناالت الصنراع أو الضنغوط التن  نعاننهنا  ،دفاعنة
طننه ) ونفشننل فنن  وضننع حلننول مالئمننة لهننا فنن  ضننو  مصننلحة النن ات واآلخننر

  (. 616: 0993وزمالؤه ، 
ن  أو الجوانننب وفهننم الحالننة سننوا  مننن جانبهننا النن أ نشننعر بننه المننر   

. الالشننعورنة نسنناعد علنن  فهننم طبنعننة العملنننة المرضنننة ودننامناتهننا واسننبابها
سالنب العالج النفس  الت  تناسب الحالة للك  ومن ثم نلكون التنبؤ بأسلوب من أ

توظف ف  إعادة توافق المرن  مرة أخر  مع الواقنع االجتمناع  الن أ نحننا 
 فنه.
ص الننندننام  بوصنننفه عملننننة منننن هننن ا، ونملكنننن النظنننر إلننن  التشنننخن   

ل البنانننات التنن  جمعننت عننن مننرحلتنن: األولنن  هنن  الوصننف المبننن  علنن  لكنن
والثاننة هن  تفسننر هن ه النتنائج بصنورة تلكشنف عنن نمنط أو نسنق لنه العمنل، 

 داللة إلكلنننلكنة .
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 أهداف التشخنص اإللكلنننلك  : 
أساسن  عدت الفننات المختلفة للتشخنص ألهداف متعددة. للكن بشنلكل أ   

تهدف فننات التشخنص النفس  إل  تحقنق هدفنن هما : الوصنف والتنبنؤ. ففن  
أو صنننورة دقنقنننة للشخصننننة والوظنننائف  االوصنننف نقننندم أو نسنننتخلص وصنننف

المعرفنننة والسننلوو، و لننو بهنندف زنننادة فهمنننا للمشننلكلة. ومننع  لننو تعتبننر هنن ه 
رار بصفة خاصة أليرا  عملنة، فقبنل التوصنل إلن  أأ قن مهمةالتوصنفات 

 عن العالج البد من الحصول عل  صورة واضحة عن مشلكلة الشخص .
فن   وه ا نقودننا إلن  الهندف الثنان  للتشنخنص وهنو التنبنؤ. فنالتنبؤات   

الحقنقة ه  فرو  علمنة ، وف  المجال اإللكلنننلك  نتم تقننم األفراد للتنبؤ بأأ 
وعنننة العننالج نننوع مننن السننلوو النن أ سنننقومون بننه، باإلضننافة إلنن  تحدننند ن

 . ( Bootzin & Acocella , 1988 : 137)المناسبة لهم 
( إلننن  أن 56:  0987الزننننادأ ، شنننار ) وفننن  هننن ا الصننندد أنضنننا أ   

التشننخنص بالنسننبة لألخصننائ  النفسنن  اإللكلنننلكنن  ننن هب إلنن  أبعنند مننن عملنننة 
 بل هو نعن  أمرنن :.التشخنص التصننف ، 

الجوانب المرضنة ف  سنلوو المنرن  أن ال نقتصر األمر عل  وصف     -أ 
بل وصنف جواننب القنوة والسنوا  فننه أنضنا. فعلنننا أن نتعنرف   فحسب
ملكاننات المرن  ومند  اسنتخدامه لهن ه االملكانننات، مند  قدرتنه إ عل 

عل  أن نتوافق مع عالمه المحننط بنه ، وهنل لدننه دافنع قنوأ نملكننه منن 
؟، وهنل لدننه استبصنار التقدم فن  العنالج أم لننس لدننه ريبنة فن  الشنفا 

 بحالته؟.
   أن ال ننظر إل  الفرد بمعزل عن سناقه االجتماع  ، بل نجب أن ندرس   -ب

ه ا السناق ونقنمه. فالمجال ال أ نعنن  فننه الفنرد نحتنوأ علن  عندد ال 
حصننر لننه مننن العوامننل التنن  تننؤثر فنن  سننلولكه، بعنن  هنن ه العوامننل 

خننر ، وبعضننها اآلرننشننخاص اآلخننفننرد باألاجتمنناع  نخننتص بعالقننة ال
عوامل خارجنة أخر  لكالوضع االقتصادأ والمستو  التعلنمن ... النخ. 
ومعظم األخصائننن النفسننن ندرلكون ) من الناحنة النظرنة( أهمنة هن ه 

وهنم بصندد تحلننل البننا   ،ف  التطبنق العمل   وللكنهم نغفلونها ،العوامل
 .Kالمجال للكنرت لنفننن  الداخل  للفرد. ونعد ه ا تطبنق مباشر لنظرنة

Lewin  ال أ نعتبر السلوو محصلة التفاعنل بننن الشنخص وبنئتنه. وإ ا
لكان ه ا هو خط العمل األساس  بالنسبة لننا ، فهن ا معنناه أن األخصنائ  
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للمرن  تماما لكما نقنم  االجتماعنةالنفس  نجب أن نقنم البنئة الفنزنقنة و
 سلوو المر  واتجاهاته.

 -: ن التشخنص اإللكلنننلك  نهدف إل ما سبق فإ وباإلضافة إل 

 تحدند العوامل المسببة. -0
 التمننز بنن االضطراب العضوأ والوظنف . -6
 اللكشف عن االستجابة لالضطراب . -3
 تقننم درجة العجز العضوأ والوظنف  . -4
 تقدنر درجة االضطراب ف  مداها وف  عمقها. -5
 اب .التنبؤ بالمسار المحتمل لالضطر -2
 تحدند األسس الت  نبن  علنها اختنار منهج عالج  معنن . -7
 تحدند األسس التن  تندور حولهنا مناقشنة الحالنة منع المنرن  أو منع -8

 أقاربه.
 حصائنا .لم  لتصننف البنانات أو تحلنلها إتحدند األساس الع -9
 وملكوناتها . تلكونن فر  دننام  نتصل بطبنعة العملنة الباثولوجنة -01
 متابعة خطة العالج وتعدنلها إ ا اقتض  األمر. -00
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 األولالفصل 

 النمائنة والبرامج العالجنةاالضطرابات   

تمتد مرحلة الطفولة لتشمل لكل الفتنرة الزمنننة التن  تتنراوح منن فتنرة     
سناس لبننا  أالطفولنة لكحجنر  الوالدة حت  بداننة المراهقنة ، لهن ا تعتبنر مرحلنة

فنن  تطننوره اإللكلنننلكنن  النننفس علننم . وريننم مننرور  نسننان مسننتقبالشخصنننة اإل
اإللكلنننلكنننن قبنل الحنرب الننفس اهتمنام علمنا   بداننة بمراحل مختلفة. فقد لكنان

مقتصننرا فنن  األيلننب علنن  دراسننة  -سنناع مجاالتننه وقبننل ات -العالمنننة الثاننننة
مشلكالت األطفال.ولكانت وظنفتهم الرئنسة ه  دراسة حالنة األطفنال المشنلكلنن 
وتطبنق االختبارات النفسنة علنهم لقناس قندراتهم العقلننة بغنر  تقندنم بعن  

لة ئوأو المؤسسات المسن أو األطبا  المعالج   التوصنات لآلبا ، أو المدرسنن 
 األطفال.  هؤالعن 

 تحدند مشلكالت الطفولة :
نستند الطبنب النفس  للطفل والمراهق ف  تشخنصه عل  نمط السلوو     

واألعننننرا  االنفعالنننننة، و لننننو باسننننتخدام مجموعننننة موحنننندة مننننن المعنننناننر 
(، أو التصننف الدول  DSMالتشخنصنة مثل الدلنل التشخنص  واإلحصائ ) 

قننوم المعننالج النفسنن  بوضننع  خطننة (. ثننم بعنند  لننو، نICD-10)  لألمننرا 
ف  الحسبان جمنع الملكونات ونناق  المقترحنات منع الطفنل   العالج الت  تأخ 

 وأسرته .
وتتنننوع المشننلكالت واالضننطرابات المتعلقننة بسننلوو األطفننال. ووفقننا     

والعقلنننة الصننادر عننن  التشخنصنن  واإلحصننائ  لالضننطرابات النفسنننة للنندلنل
 . (DSM- III-R, 1987) النفس الجمعنة األمرنلكنة للطب 

 
فإنننه مننن المملكننن تصننننف الفئننات الرئنسننة الضننطرابات الطفولننة علنن  النحننو 

 التال  :

 : التوحند ، التخلنف العقلن  أو الدراسن  مشنلكالت  مشلكالت متعلقة بالنمو
 النمو اللغوأ ، صعوبات التعلم .

 : تبناه اإلفراط الحرلك  ، تشتت االن مشلكالت متعلقة باضطرابات السلوو
، التخرنننننب ، اللكنننن ب ، السننننرقة ، العنننندوان ، الجنننننوح ، االنحرافننننات 

 الجنسنة.

 

 

http://re7an.net/vb/tags.php?tag=النفس
http://re7an.net/vb/tags.php?tag=النفس
http://re7an.net/vb/tags.php?tag=النفس
http://re7an.net/vb/tags.php?tag=%C7%E1%C5%DF%E1%ED%E4%ED%DF%ED
http://re7an.net/vb/tags.php?tag=%C7%E1%C5%DF%E1%ED%E4%ED%DF%ED
http://re7an.net/vb/tags.php?tag=النفس
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 :قلننننق االنفصننننال،القلق االجتماع ،تحاشنننن  أو تجنننننب مشننننلكالت القلننننق
 اآلخرنن 

 الهنننزال أو النحافنننة  االضنننطرابات المرتبطنننة بسنننلوو األلكنننل والطعنننام :
 المرضنة  النهم أو السمنة ، التهام المواد الضارة.

 نتف الشعر، قضم األظافر، مص األصابع. لحرلكنةاللوازم ا : 

 التبول الالإرادأ ، التغوط. اضطرابات اإلخراج : 

 التهتهة ، البلكم ، الحبسة الصوتنة . اضطرابات اللكالم  واللغة : 

  هان الطفولة ، السلوو اإلجترارأ . اضطرابات أخر  : 

 ؛الفئنات  وال نعن  التصننف عل  ه ا النحو وجنود حندود قاطعنة بننن    
فه  متداخلة من حنث الوصف والتشخنص، ومنا هن ا التصنننف إال إجنرا  لنه 

 مقتضناته لد  المعالجنن النفسننن لغر  التعامل مع الحاالت.
ولصعوبة تنناول جمننع هن ه االضنطرابات، لن لو فسنوف نقتصنر هننا   

عل  نمنا ج منن ألكثنر هن ه االضنطرابات انتشارا.ونشننر بن لو إلن  المشنلكالت 
تعلقة بالنمو والمشلكالت المتعلقة باضطرابات السلوو ، منع توضننك نمنا ج الم

فنن  التقننننم وبنننان أهننم البننرامج العالجنننة التنن  نملكننن أن  لننألدوات المسننتخدمة 
 تستخدم معها .

 التقننم النفس  لألطفال :
نبدأ التقننم النفسن  للطفنل بمعرفنة تارنخنه النفسن  ، منن خنالل مقابلنة     

ه أو المسننئول عننن رعانتننه. نتضننمن التقننننم استلكشننافا تفصنننلنا الطفننل، ووالدننن
للمخنناوف الحالنننة التنن  تتعلننق بمشننالكل الطفننل العاطفنننة أو السننلولكنة، ونمننوه 
وصحته البدننة، وتارنخ وطبنعنة عالقتنه بوالدننه )بمنا فن   لنو أ  إشنارة إلن  

الصحة احتمال وجود إهمال أو سو  ف  المعاملة(، والعالقات األسرنة وتارنخ 
العقلنة للوالدنن. ونفضل الحصنول علن  معلومنات منن مصنادر متعنددة )علن  
سننبنل المثننال لكننل الوالنندنن، أو أحنند الوالنندنن أوالجنند( حنننث قنند نعطنن  الننرواة 
بنانننات وتفسنننرات مختلفننة لمشننالكل الطفننل. وفنن  العننادة نننتم الحصننول علنن  

والعالقنات منع  معلومات تلكمنلنة منن مدرسنة الطفنل تتعلنق بناألدا  األلكنادنم ،
 الرفاق، والسلوو ف  البنئة المدرسنة.
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 ونشمل التقننم النفس  دائما عل  : 

 أوال : فحصا للحالة العقلنة للطفل. 

 ومن أشهر المقاننس المستخدمة لقناس ال لكا  :

 بنننه لل لكا   -( مقناس ستانفورد0
 . WISCبلفنو ل لكا  األطفال  -( مقناس ولكسلر6

 ( : 6114هارنس ترجمة )  فراج وزمالؤه ،  -لجود إنف( اختبار الرسم 3
واستخدم عل  نطاق واسنع فن  دراسنة المسنتو  العقلن  لألطفنال    -أ   

الصنننغار والننن نن نعنننانون منننن عوائنننق سنننمعنة، أو منننن نشنننو فننن  
 ف  الجهاز العصب . إصابتهم بتلف

قدم هارنس ف  التعندنل الجدنند صنورة ملكافئنة تضننف إلن  رسنم    -ب 
جننل رسننم المننرأة ، واسننتخدم فنن  هنن ا التعنندنل أنضننا  أسننلوب الر

الدرجات المعنارنة ف  إعداد جداول نسب ال لكا ،  و لو بندال  منن 
 استخدام العمر العقل .

وهننناو مننا نشنننر إلنن  أن اختبننار الرسننم ألكثننر داللننة فنن  المرحلننة     -ج 
نننة العمرنة الت  تمتد فنما بنن سن الرابعة أو الخامسة إل  سن الثا

عشننرة تقرنبننا . وهنن  المرحلننة التنن  نطلننق علنهننا بناجنننه " مرحلننة 
 العملنات الملموسة ". 

 : المالحظة الدقنقة للسلوو. ثاننا  
ثالثا : نشنمل التقنننم أنضنا  علن  مالحظنة التفناعالت داخنل األسنرة وخارجهنا، 

 وقناس السلوو التوافق  :
التفاعالت االجتماعنة خارج  بالنسبة للتفاعل خارج األسرة فهناو مقناس    -أ 

( لألطفنال المعناقنن والعنادننن ، ونتلكنون 6113المنزل إعداد ) محمند ، 
اإلقبنال االجتمناع  ، واالهتمنام االجتمناع ، والتواصنل  :من ثالثة أبعاد
 االجتماع .

  Vineland Adaptive  Behaviourأمنا قنناس السنلوو التنوافق   -ب 

Scale لسنلوو التنوافق  أشنهر المقناننس فن  هن ا فنعتبر مقناس فاننالند ل
 ه. تتألف ه 0984سبارو وباال وسنلكشت  عام وهو من إعداد    المجال.

أحد عشر بعدا  فرعنا ، وتشمل  أبعاد رئنسة، نندرج تحتها 5الصورة من 
النومننة، والتنشنئة  : لكمهارات التواصنل، والحنناة جوانب الحناة المختلفة

 .رلكننننة، ومهنننارات السنننلوو يننننر التلكنفننن االجتماعننننة، والمهنننارات الح
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 6وتختلف تقدنرات السلوو بحسب استجابة الفرد؛ إ  تتمثل ف : الدرجة 
وتعننن  أدا  السننلوو فنن   0بننأدا  السننلوو، والدرجننة  وتعننن  قنننام الفننرد

عنندم قنندرة الفننرد علنن  أدا   بعنن  األحنننان، والدرجننة صننفر وتشنننر إلنن 
لنم تسننك  نننة لكنالرمز )م( إ االسلوو. نملكنن أنضنا  إعطنا  تقندنرات تخمن

ال نعننرف المجنننب إ ا مننا لكننان الفننرد نقننوم  الفرصننة، والرمننز)ع( عننندما
  .أم ال السلوو بأدا 

رابعا : وقد نستلكمل التقننم عن طرنق استخدام مقاننس لتقنم وقنناس السنلوو أو 
  مثل : العر  ،

  اختصارا  والمعروفة   Child Behavior Checklist( قائمة سلوو الطفل 0
 -: 0990عام  Achenbachمن إعداد الكنباخ  CBCLبـ 
وه  أداة تقندم لألبنا  أو يننرهم ممنن نعرفنون الطفنل معرفنة جنندة .   -أ 

لك لو نملكن استخدام القائمة لقناس التغنر ف  سلوو الطفل منع منرور 
 أو بعد العالج .   الوقت

     ة ، والقسننم الثننان بننندا  لللكفننا  61ونتلكننون القسننم األول للقائمننة مننن   -ب 
بننننند للمشننننلكالت السننننلولكنة واالنفعالنننننة. وهننننناو نسننننخة  061مننننن 

 لألخصائننن ونسخة للتقرنر ال ات  للشباب.
للقائمة صورتان إحنداهما لألطفنال منن سنن سننة ونصنف إلن  خمنس  -ج 

 سنة . 08إل   2سنوات، واألخر  من 
 The Behavior( ونملكنننن أن نسنننتخدم نظنننام تقنننننم سنننلوو األطفنننال6

Assessment System for Children والمعننروف اختصننارا  بننـ  

BASC وهو من إعداد رنونالد ولكامبسReynolds & Kamphaus : 
بند ،وهو نظام متلكامنل نهندف إلن  تسنهنل التشنخنص  021نتلكون من  -أ 

الفننننارق وتصننننننف مجموعننننة متنوعننننة مننننن االضننننطرابات النفسنننننة 
 منم البرامج العالجنة .والسلولكنة لألطفال ، ومساعدة ف  تص

   ( ونملكننننن أن نسننننتخدم أنضننننا  مقننننناس تقنننندنر سننننلوو الطفننننل أو لكننننونرز3 
Conners Rating Scales    والمعروف اختصارا  بـCRS : 

ال أ نستخدم ف  تشخنص ضعف الترلكنز المصاحب للنشاط الزائند،  -أ   
 وأنضا  ف  تقننم المشلكالت السلولكنة لد  األطفال والمراهقنن .
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 (:0987( وهناو قائمة مالحظة سلوو الطفل إعداد ) عبد الوهاب ،4 

وقد أعدت ه ه القائمة من مقنناس الرتنب لسنلوو الطفنل ، المعنروف     -أ
 Cassel , R . N( من تألنف راسل ن لكاسنل CBRSاختصارا بـ ) 

، وتهننندف القائمنننة إلننن  إعطنننا  تقننندنرات موضنننوعنة  0920عنننام 
 ة بنن األطفال األسونا  والمعاقنن انفعالنا لسلولكنات األطفال ، والتفرق

ل لو فه  قاصنرة علن  القنائمنن بمالحظنة سنلوو الطفنل لكالوالندنن ، 
 واألقارب  والمدرسنن . 

( عبارة مقسمة إل  خمسة مجاالت ه  التوافق 78تتلكون القائمة من ) -ب
ال ات  ، والتوافق االجتماع  ،والتوافق المدرس  ،والتوافنق الجسنم  

 لتوافق المنزل  .،وا
عنن أننة مشنالكل  خامسا  : وقد تستخدم اختبارات نفسنة ألكثنر تخصصنا  لللكشنف

 أخر  نملكن أن تسهم ف  الصعوبات الت  نواجهها الطفل ، مثل :
 * االختبارات الت  اعدت لقناس االضطربات االنفعالنة لألطفال،  ومنها :

   وترجمنه ) سنعد ، Gillis" مقناس قلق األطفال " ال أ أعنده جنللننس  -أ 
( لقنننناس القلنننق لننند  األطفنننال . وهنننو مقنننناس 6118عبننند الفتننناح ، 

مختصر وسنهل التطبننق والتصنحنك. ونملكنن اسنتخدامه لكاختبنار، أو 
لكمقابلة و لو وفقا لعمنر الطفنل ، ونطبنق المقنناس علن  األطفنال منن 

 سنة.  06إل   5سن 
(. ونتلكنون 6116نر، مقناس المخناوف لمرحلنة الطفولنة إعنداد ) شنق -ب 

عبننننارة تشننننمل المفننناهنم المختلفننننة للمخنننناوف واألعننننرا   62منننن 
 سنة. 0015إل   3المصاحبة لها، ونطبق عل  األطفال من 

أعنندت هنن ا المقننناس " مارنننا  CDIمقننناس االلكتئنناب )د( للصننغار  -ج  
(.  0996وترجمه )عبند الفتناح ،  0985عام   Kovacsلكوفالكس " 

نر ال ات  نغطن  طائفنة واسنعة منن األعنرا  وهو أحد مقاننس التقر
االلكتئابنننة ، تتضننمن االضننطرابات فنن  المننزاج ، وفنن  القنندرة علنن  
االسننتمتاع ، وفنن  الوظننائف النمائنننة ، وفنن  تقنندنر النن ات ، وسننلوو 

من المقناس حول ما نترلكه االلكتئاب  الفرد مع اآلخرنن . وتدور بنود
ل المجننال المدرسنن  . مننن أثننار فنن  مجنناالت مرتبطننة باألطفننال مثنن

 عاما . 08وحت   8من سن  ونناسب المقناس األطفال والمراهقنن
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 *واالختبارات الت  اعدت لقناس االضطربات النمائنة لألطفال، ومنها :

 Gilliam مقننناس جنلنننام التقنندنرأ لتشننخنص اضننطراب التوحنند -أ 

Autism Rating Scale  ،نسننتخدم و (.6112ترجمننة )عبنند هللا
عامننا ،  66 -3مقننناس لتقننننم األفننراد النن نن تتننراوح أعمننارهم بنننن ال

والنن نن نعننانون مننن مشننلكالت سننلولكنة حننادة  والغننر  منننه مسنناعدة 
ولبننننود المقنننناس .المتخصصننننن علننن  تشنننخنص اضنننطراب التوحننند 

ألنهننا بننننت علنن  تعرنننف  الفرعنننة صنندق ظنناهرأ واضننك وقننوأ ؛
د ، ولكن لو علن  المعناننر التوحد ال أ أعدته الجمعنة األمرنلكنة للتوح

التشخنصنة الضطراب التوحد الت  قدمتها الجمعننة األمرنلكننة للطنب 
النفسننن  فننن  الننندلنل التشخنصننن  واإلحصنننائ  لالضنننطرابات العقلننننة 

تصنف ، ونتلكنون المقنناس منن أربعنة أبعناد فرعننة . اإلصندار الرابنع
فها من األبعاد نصن ونملكن قناسها لكل بعد ،سلولكنات محددة وملحوظة

ل، التواصنننوالسنننلولكنات النمطننننة : واألبعننناد األربعنننة هننن .بنننندا  04
 والتفاعل االجتماع  ،واالضطرابات النمائنة.

قائمة قصور االنتباهل فرط النشاط وه  من ترجمنة )نوسنف، حسننن  -ب 
(.وتسنننننتخدم منننننن قبنننننل االطبنننننا  واألخصنننننائننن النفسنننننننن 6116

بناه لفنرط النشناط واالجتماعننن لكمسك أول  الضنطراب قصنور االنت
،وأنضننا  لمتابعننة منند  االسننتجابة للعننالج. وفنهننا نننتم الحصننول علنن  
ننننوعنن منننن الننندرجات: درجنننات عننندد األعنننرا  ، ودرجنننات شننندة 

 األعرا .
 أوال  : المشلكالت المتعلقة بالنمو :

 : وه ، لتحقنق العدند من األهداف ف  ه ه الفئة النفس   نتم القنام بالقناس       

المبلكر  فالقناس النفس  نسهم بشلكل لكبنر ف  االلكتشاف -: لكتشاف المبلكراال -0
و لنننو بهننندف ، للعدنننند منننن حننناالت األطفنننال  وأ االحتناجنننات الخاصنننة 

وبالتنال  ، التندخل المبلكنر لحناالت األطفنال المعناقنن  المساهمة فن  عملننة
  .     .الطفل    تحجنم اإلعاقة لدفالمساعدة 

النفس  نسهم ف  تشخنص حاالت األطفال منن  وأ  فالقناس - : التشخنص -6
طرنق تطبنق القوائم التشخنصنة المختلفة  و لو عن ،االحتناجات الخاصة

المعناقنن و لنو ضنمن فرننق  التشنخنص النفسن  لألطفنال  والت  تسنهم فن
    . .العمل ال أ نتعامل مع الطفل
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مقناس  نقحنث نتم تطب ،القناس النفس  لحاالت التوحد، لو عل  ومثال 
جنلنام التقدنرأ تشخنص حاالت اضطراب التوحد أو تطبنق مقناس تقدنر 

باإلضافة لتطبنق قائمة الدلنل التشخنص  واإلحصائ   ،التوحد )لكارز( حاالت
    النفس  والعقلنة الصادر عن الجمعنة األمرنلكنة للطب لالضطرابات النفسنة

. (DSM-IV, 1994)    
حنث  ،تشتت االنتباه وفرط الحرلكة لحاالت القناس النفس  ،خر ومثال 

مستوأ تشتت االنتباه وفرط  نتم تطبنق قائمة تشخنصنة تسهم ف  تشخنص
      .وتقدنره. الحرلكة لدأ األطفال

تطبنق  حنث نتم، ومثال  خر القناس النفس  لحاالت صعوبات التعلم 
التشخنص والت  نلكون هدفها المساهمة ف  ، مجموعة من القوائم التشخنصنة 

أو صعوبات  ،لحاالت صعوبات التعلم سوا  صعوبات التعلم النمائنة النفس 
  .التعلم األلكادنمنة

ننه للكن  إحننث نجند -: فئة اإلعاقة العقلننة أم ال تحدند مدأ وقوع الطفل ف  -3
إعاقنة عقلننة البند أن نتنوافر فننه  نتم تشنخنص الطفنل علن  أننه نعنان  منن

  ل التشخنص  اإلحصائ  األمرنلك  الرابنعحدد الدلن، حنث شروط  ةثالث
DSM-IV  ف  : معاننر التخلف العقل- 

   .   71عل  مقناس ال لكا  أقل من المعدل  درجة -أ  

تدهور واضك فن  الوظنائف اللكنفننة طبقنا  لمعناننر السنلوو التلكنفن   -ب 
 ،األقنننران يننننر المتخلفننننن عقلننننا  فننن  نفنننس الجماعنننة الثقافننننة لننندأ

علن  األقنل ممنا نلن  :  اثنننن االضنطراب فن  فن  ظهنور  وخاصنة
التوافننق  التواصننل ، العنانننة بالنن ات ، السننلوو المنزلنن  ، مهننارات

االجتمننناع  ، التعامنننل منننع الخبنننرات المعاشنننة ، التوجنننه الننن ات  ، 
العمننل  االهتمامننات ، شننغل أوقننات   األلكننادنم   مهننارات التحصنننل

 .الفراب ، الصحة واألمان
  .الثامنة عشر مظاهر قبل سنأن تحدث ه ه ال -جـ  

 النفس  نسهم ف  التعرف عل  مدأ تواجند الطفنل وبالتال  فإن القناس   
خنالل تطبننق مقناننس للن لكا  للتعنرف  و لو منن، ف  فئة اإلعاقة العقلنة أم ال 

للسنلوو التنوافق  نلكنون  نق مقاننسبعل  درجة  لكا  الطفل ، باإلضافة إل  تط
التنوافق   قنوة ونقناط الضنعف فن  مجناالت السنلووهدفها التعرف علن  نقناط ال

  . المختلفة
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منن أهنم  دحننث نعن-:التعنرف علن  نقناط القنوة ونقناط الضنعف لندأ الطفنل -4
النفسن  هنو التعنرف علن  نقناط القنوة ونقناط الضنعف لندأ  أهداف القناس

أو مننن خننالل مقنناننس السننلوو  سننوا  مننن خننالل مقننناس النن لكا  ،الطفننل
 لكفا ته فنها  ورفع،   استغالل نقاط القوة لدأ الطفل التوافق  والمساهمة ف

  .والعمل عل  تنمنة مهارات نقاط الضعف لدنه
 -:برننامج تنمننة القندرات والمهنارات المناسنب للطفنل المساهمة فن  وضنع -5

والتعنرف ، علن  تشنخنص الطفنل  والتعنرف، فمنن خنالل القنناس النفسن  
والمهارات  نامج تنمنة القدراتعل  نقاط القوة والضعف لدنه نتم وضع بر

بحنث نتناسب مع تشخنص الطفل ونراع  نقاط القوة ونقاط الضعف لدأ 
وبالتننال   ،للمسنناعدة فنن  وضننع أفضننل برنننامج نتناسننب مننع الطفننل الطفننل

فالطفنل بسننط اإلعاقنة  .للطفنل منن البرننامج تحقننق أفضنل اسنتفادة مملكننه
طفنل متوسنط اإلعاقنة العقلننة ال نختلف برنامج تنمنه مهاراته عنن، العقلنة 

التوحندأ نختلنف  لكمنا أن الطفنل،ونختلف عنن برننامج الطفنل بنط  النتعلم 
 .عن باق  األطفال المعاقنن وهلك ا برنامج تنمنه مهاراته

فالقنناس النفسن  للطفنل  -: التوجننه واإلرشناد للطفنل المسناعدة فن  عملننة -2
فالطفنل الن أ نحصنل ، لطفل واإلرشاد الت  تتم ل نساعد ف  عملنة التوجنه

حندأ مندارس إتوجنهنه إلن   ( ننتم 24:  51عل  درجة  لكا  ف  حندود ) 
الن أ الطفنل  أمنا، التربنة الفلكرنة الت  تتناسب مع قدراته العقل  والفلكرنة 

حنندأ إ( نننتم توجنهننه إلنن   71: 25نحصننل علنن  درجننة  لكننا  فنن  حنندود) 
 71) أعلن  منن  لكا  أما الطفل ال أ نحصل عل  درجة .الملحقة الفصول

       .العادنة ( فنتم توجنهه إل  المدارس
 ففرنننق العمننل-: تحقنننق التلكامننل بنننن فرنننق العمننل المتعامننل مننع الطفننل -7

المتعامننل مننع الطفننل نتضننمن العدننند مننن األفننراد مثننل أخصننائنة التربنننة 
وطبننب المنخ ،والعصنبنة  ةوطبننب النفسنن،النفسن   واألخصنائ  الخاصنة

. الطبنعن  ويننرهم  وأخصنائ  العنالج،خصنائ  التخاطنب واألعصاب وأ
بعملنة  ونتطلب تحقنق التلكامل بنن فرنق العمل ه ا قنام األخصائ  النفس 

وعل  أساس القناس النفسن  قند نطلنب األخصنائ  النفسن   القناس النفس  
لتحدنند مندأ اسنتفادة الطفنل منن  ؛عل  أخصنائ  التخاطنب  عر  الطفل

لكمننا قنند نطلننب األخصننائ  ، لدنننه  فنن  مشننلكالت اللغننة  جلسننات التخاطننب
استفادة  لتحدند مدأ ؛النفس  عر  الطفل عل  أخصائ  العالج الطبنع  

وبنرامج العنالج الوظنائف  فن  تنمننة ، الطفل من جلسات العالج الطبنعن  
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لكمنا نقنوم األخصنائ  بتحدنند نقناط القنوة نقناط ، الحرلكنة للطفنل  المهارات
أخصننائنة التربنننة الخاصننة فنن  فهننم عمنننق  تسنناعدل، الطفننل الضننعف لنندأ

  . الطفل ةحال قدرات الطفل ووضع برنامج تنمنة قدرات نتناسب مع

اضطراب وفنما نل  عر  ألحد االضطرابات النمائنة الشائعة :   
 التوحد  ثم عر  مختصر ألهم البرامج العالجنة المستخدمة معه.

 : Autism اضطراب التوحد
أول مننن أشننار إلنن   0943عننام  Leo Kannerر " نعنند " لنننو لكننان   

إعاقة التوحد " لكاضطراب نحدث ف  الطفولنة. وقند حندث  لنو حننن ال اتونة "
لكان " لكانر " نقوم بفحص مجموعة من األطفال المتخلفنن عقلنا ولفت انتباهنه 
وجود أنماط سلولكنة يننر عادننة ألحند عشنر طفنال   لكنانوا مصننفنن علن  أنهنم 

 فاعتقد أنهم نمثلون زملة جدندة. متخلفنن عقلنا 
ومن   لو الوقت ، ظهرت محاوالت لكثنرة لتعرنف  لنو االضنطراب    

محلكنات  III-DSM، وألول مرة نحدد الدلنل التشخنص  واإلحصنائ  الثالنث 
 تشخنص التوحد وتمننزه عن ينره خاصة الفصام.

 عادنة إل  التوحد بأنه " حالة ينر  0994وتشنر لكرنستنن مانلز عام    
ال نقنننم الطفننل فنهننا أأ عالقننة مننع اآلخننرنن ، وال نتصننل بهننم إال قلنننال جنندا  . 
والتوحد مصطلك نجب أن نستخدم بح ر ، فهو ال ننطبق عل  الطفنل الن أ قند 
نلكون سلولكه الشا  ناتجا عن تلف فن  الندماب ، وال فن  الحناالت التن  ننرف  

المألوف. ونملكنن أن تصناب فنها الطفل التعاون، بسبب خوفه من المحنط ينر 
ننه لننس إن نعنرف أمنن المهنم األطفال من أأ مستو  منن الن لكا   بالتوحند ، ف

 نفنأحصنائنات لأل وفقناالمصابون بالتوحد مستو   لكا هم منخف  ... ف جمنع
،  المصابنن بالتوحند  لكنا هم فن  المعندالت الطبنعننة الحاالت من األطفال ربع

 .أو ا لكنا ، أو متخلفنن عقلنا 
 (. 64: 6111) سلنمان ، 

ونعننن   وو اضننطراب التوحنند فنن  عزلننة تامننة داخننل حنندود عننالمهم   
الننداخل  الشخصنن  ،ونبنندون ينننر مبننالنن علنن  اإلطننالق بنناآلخرنن، لكمننا أنهننم 
نمنلون إل  االبتعاد التنام عننهم ، وتجننب إقامنة عالقنات معهنم. باإلضنافة إلن  

طة تلكرارنننة تشننبه الطقننوس  لننو نننندمج هننؤال  األفننراد بصننورة تامننة فنن  أنشنن
مثنل أرجحنة الجسند أو ضنرب النرأس، لكمنا   الحرلكنة شدندة التنواتر والتلكنرار

نتمسلكون بصورة حرفنة ف  واقع األمر بأنماط حناة شدندة النمطنة ف  أنشنطة 
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أو روتننننن حنننناتهم النومننننة. ونعنننان  النننبع  منننن حساسننننة شننندندة ومؤلمنننة  
 أو للمس. لألصوات، للمرئنات أو للرؤنة ، للشم، 

ونننؤثر التوحنند فنن  قنندرة الفننرد علنن  التواصننل، وتلكننونن عالقننات مننع    
اآلخرنن واالستجابة المناسبة أو الصحنحة مع البنئنة. ونندرج بعن  منن  وأ 
اضننطراب التوحنند تحننت وصننف  وأ القنندرة أو المسننتو  الننوظنف  المرتفننع ، 

لكالمهنم بالسنلب من األفراد التوحندننن الن نن لنم نتنأثر  لكناؤهم و وهم مجموعة
بهنن ه اإلعاقننة. فنن  حنننن ننندرج الننبع  اآلخننر تحننت وصننف التوحنند المقتننرن 

: 0997بننالتخلف العقلنن ، الننبلكم ، أو  وأ التننأخر اللغننوأ الشنندند ) السننعند ، 
00.) 

 المحلكات التشخنصنة للتوحد : -0
 شهرا . 31ظهور األعرا  قبل سن  -0

 انتشار نقص االستجابنة للناس اآلخرنن . -6

 ر لكبنر ف  االرتقا  اللغوأ .قصو -3

إ ا وجد اللكالم فإنه نتمنز بأنماط يرنبة مثنل : صندا  لفظن  مؤجنل أو  -4
فورأ  واللغة المجازنة علكس للغة النسبنة ) استخدام أنت بندال  منن أننا 

. ) 

اسنننتجابات خلطننننة للجواننننب المختلفنننة للبنئنننة : منننثال مقاومنننة التغننننر   -5
 لق بموضوعات حنة أو ينر حنة .واالهتمامات الغرنبة  أو التع

   يناب اله ا ات والهالوس ، وتفلكو االرتباطنات،  وعندم االتسناق لكمنا -2
 هو الحال ف  الفصام .

 أعرا  التوحد : -6
     السنة الثانننة والنصنف منن عمنر الطفنل ف  مالحظة ه ا المر  أتبد   
    : نةعرا  رئنسأ 3ن التوحد له أالمعروف ، وشهرا  32 -31

  .      .االجتماعنة ضعف العالقات -0  
 .اللغونةضعف الناحنة   -6
 .     المتلكررة االهتمامات والنشاطات -3

و أوقد نصاحبه اضطربات فن  السنلوو مثنل نشناط زائند وقلنة ترلكننز 
 . رادأإوأنضا  تبول ال، يضب شدندة وقد نظهر سلولكا مؤ نا لنفسه نوبات
  :االجتماع  ضعف التواصل -0

ن أ والغربنا  . بمعنن  ألم،األبف  العالقات االجتماعننة منع اأ ضعف أ
لن  إه .. ال ننظنر ننبأو أمنه أحند .. ال نفنرح عنندما ننر  أالطفل ال نسلم علن  
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نشنارلكهم اهتمامناتهم  وال  خنرننال أ نلكلمه ... ال نستمتع بوجود اآل الشخص
ن نختلط أن نلعب وحده ... وال نحب ألعابه ..نحب أنشارلكوه  نأ...وال نحب 
  .خرننباألطفال اآل

و نتعامننل معهننا بصننورة أخننرنن ن نعننرف مشنناعر اآلأأنضننا  ال نسننتطنع 
فهننو ال نتفاعننل مننع الموقننف  ( و حزننننةأمننه تبلكنن  أ ن نننر أصننحنحة )مثننل 

 .بصورة طبنعنة مثل بقنة األطفال
  :ضعف ف  التواصل اللغوأ -6

سنتعمال لكلمنات ا أحنانناو تناخر فن  اللكنالم ..أضعف ف  التعبنر اللغنوأ 
التن   خنر لكلمنة منن الجملنةأعنادة إو ألنف الطفل وتلكرارها دائمنا أيرنبة من ت

شنرب " أن أرنند أننا أسمعها.. صعوبة ف  استعمال الضمائر فمثال ال نقنول " 
 . "      ن نشربأنستعمل اسمه فنقول " حسن نرند  بل

 :   ومحدودة لعابه متلكررةأنشاطه واهتماماته و -3
و أ   و الملكعبناتأن نلعنب بالسننارات فقنط أفنها تجدنند مثنل  نوجدال  أأ
ن نننرص السنننارات ألعبننه ال تتماشنن  مننع اللعبننة التنن  نلعننب بهننا مثننل  طرنقننة

نها تسنر ف  الطرنق . أنضا  نحنب أن نتخنل أبدل من  الصغنرة بطرنقة معننة
و طرنقننة تنظنننم أ ،لكلننهأنننواع أو ، أ نحننب التغنننر فنن  مالبسننه وال ، الننروتنن

ونحملهنا معنه أو  لعبنة و بطانننة أشننا  مثنل مخندة معنننة يرفته .. التعلق باأل
 . صابعوقد نلكون عنده أنضا  حرلكات متلكررة للند واأل، دوما 

 أنماط التوحد : -3
لعل أشهر انماط التوحد شنوعا  زملة أسبرجر وزملة رنت، وفنما نل  

 وصف مختصر للكل منها :
 Syndrome   .Asperger's  أسبرجر متالزمةأوال : 

 تشننترو متالزمننة أسننبرجر فنن  العدننند مننن أعننرا  التوحنند ، وللكنهننا 
إن لكلنهمننا نشننترلكان فنن  وجننود عجننز شنندند فنن  التواصننل .  تظهننر أقننل شنندة

وروتنننة إلن  جاننب فقندان القندرة ، والقنام بأعمال نمطنة متلكررة ،االجتماع 
بدرجة  لكا  طبنعننة إال أن المصابنن بمتالزمة أسبرجر نتمتعون  عل  التخنل.

فنن  الكتسنناب القنندرة علنن  اللكننالم مننن حنننث المفننردات   نواجهننون تننأخرا   ، وال
 والقواعد أو ف  مقدرتهم عل  االعتماد عل  أنفسهم .

   وتعد متالزمة أسبرجر ألكثر شننوعا  منن اضنطراب التوحند ، وتحندث
مولود ، وه  مشنابهة الضنطراب التوحند منن  011111من لكل  32 - 62لــ 
 .   0:  4ث شنننوعها بنننن النن لكور ألكثننر مننن شنننوعها بنننن اإلننناث بنسننبة حننن
 .      أعننننننننننننرا  متالزمننننننننننننة أسننننننننننننبرجر-0
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ال نالحننظ األهننل وجننود سننلولكنات تنندعو إلنن  القلننق علنن  طفلهننم فنن      
 ،السنوات الثالث األول  من عمره ، نظرا  الرتفاع مستو  مهاراتنه اإلدرالكننة

مامننه بالبنئننة المحنطننة بننه .إال أنننه عننند فنن  الكتسنناب اللغننة واهت   وعنندم تننأخره
عننند اختالطننه بمنن هننم فنن  عمنره ، تظهننر الفننروق  دخنول الطفننل الحضنانة أو

 .جلنه والسنما عل  الصعند االجتماع 
 

 :     ه ه األعرا  ومن
 .   قصور ف  االستخدام العمل  واالجتماع  للغة-0
     .صعوبات عل  صعند العالقات االجتماعنة-6
   .مات خاصة ل االلتزام بالعمل الروتنن اهتما -3
    .عوبات ف  المهارات الحرلكنة -4

   :النتائج المتوقعة للمصابنن بمتالزمة أسبرجر
نظننرا  ألن األشننخاص المصننابنن بمتالزمننة أسننبرجر النعننانون تننأخرا  

نتوقعه ألفضنل حناالت  أو لغونا  ، فإن النتائج المتوقعة أليلبهم تماثل ما  عقلنا  
إلكمنال دراسنتهم  نأأ أن العدند من المصنابنن باألسنبرجر نسنتطنعو  وحد .الت

الثانونة وحت  الجامعنة ونستطنعون أنضا  ممارسة وظائف عملنة إ ا منا تلقنوا 
إال أن منا ننواجههم هنو صنعوبة فن  التفاعنل .التدخل الالزم والرعانة المناسنبة

لنننهم بصننورة عامننة والنن أ نمثننل عجننزا  دائمننا  لنندنهم ، فنشننار إ، االجتمنناع 
 ."لكأشخاص" يرنبنن

  :      الفروق بنن متالزمة أسبرجر والتوحد

 :     هناو فرقان رئنسنان بننهما

نعننانون مننن إعاقننة عقلنننة بننل قنند  هننو أن المصننابنن باألسننبرجر ال :أولهمننا 
 .      .نفوق  لو نتمتعون بقدرات  لكا  طبنعنة أو ما

المصننابنن بالتوحنند تننأخرا   مننن % 77ـننـ  75فنن  المقابننل نعننان  نحننو 
عقلنا  باإلضافة إل  أن جمنعهم دون استثنا  ، ومهما لكاننت قندراتهم اإلدرالكننة 

تواجنه المصنابنن  وه  مشلكلة ال، ، نواجهون تأخرا  ملحوظا  ف  النمو اللغوأ
     .باألسبرجر
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 :   مل عل تفتش، ختالفات األخر  بنن لكال االضطرابننأما اال

 . وقع تحقنقها مع األسبرجر ألكثر إنجابنةالنتائج المت -أ
 . االضطرابات العصبنة أقل شنوعا  لد  المصابنن باألسبرجر -ب
صننعوبات التواصننل والتفاعننل االجتمنناع  ألكثننر شنندة لنند  المصننابنن  -ج

 . بالتوحد
   مسننتو  النن لكا  اللغننوأ نلكننون عننادة أعلنن  مننن مسننتو  النن لكا  العملنن  - د

نمنننا علكنننس  لنننو هنننو الصنننحنك لننند  بن، عنننند المصنننابنن باألسنننبرجر
 .المصابنن بالتوحد

تظهر الحرلكات ينر المتقنة عند المصابنن باألسبرجر ألكثر مما تظهر  -و
       .التوحدننن لد 

تظهنر األعننرا  فن  مرحلننة ألكثنر تننأخرا  عنن ظهورهننا فن  حنناالت  -هنـ 
 .   (. ) بعد سن الثالثة   التوحد

     عن األسبرجر تبنن حدوث انتلكناس لنس هناو حت  اآلن حاالت موثقة -م
 .  .أو تراجع ف  النمو لكما الحال ف  التوحد

    Rett’s Syndrome ت نمتالزمة رثاننا :  
متالزمة رنت ه  اضنطراب عصنب  ال نظهنر إال علن  اإلنناث وهنو    

    .مولود 051111من االضطرابات النادرة ونصنب مولودا  واحدا  من لكل 
 :      تأعرا  متالزمة رن

 2تفند تقارنر أولنا  األمور أن الطفلة تنمو بصورة طبنعنة خالل الــ    
عنة تماما  ، نأشهر األول  من عمرها .وبعد ه ه المرحلة الت  تبدو فنها طب 8 -

تبدأ حالتها ف  التدهور أو أنها تتوقف عن االستمرار ف  التطور .وهناو 
وللكل مرحلة سمات متالزمة رنت ، ربعة مراحل تمر بها الطفلة المصابة بأ

     :مختلفة وه 
 :    شهرا   08 - 2المرحلة األول  من  -أ
 . الطفلة اتلكون صعوبات ه ه المرحلة بسنطة وقد ال نالحظها والد   

لتقا  البصنرأ لند  الطفلنة خنالل هن ه الفتنرة ، ونقنل اهتمامهنا نقل اال
لطفلننة إلنن  جعننل الننندنن باأللعنناب وبننالمحنطنن بهننا بشننلكل عننام .وقنند تعتمنند ا

   ويالبا  ما تتأثر الحرلكات اللكبنرة، متشابلكتنن أو لفهما مع إيالق القبضة
 .أأ حرلكات األرجل والندنن ( خالل ه ه الفترة )
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 :  سنوات 4 - 0المرحلة الثاننة من  -ب

من أهمها التدهور  ،لة عدة صعوباتحنصادف الطفلة خالل ه ه المر   
   فتنخف  نسبة ال لكا  لدنها إل  مستو  نتراوح ؛رات اإلدرالكنةالسرنع ف  القد

  بنن التأخر العقل  الشدند والحاد .لكما تصبك المهارات االجتماعنة ينر طبنعنة 
وقد تفقد الطفلة القدرة عل  اللكالم ال أ سبق الكتسابه .وتنشأ لد  العدند منهن 

ستخدامهن ألندنهن  وال سنما ف  ا ،حرلكات متلكررة الشلكل وسلولكنات يرنبة
، ن أو التصفنق بهنحنث نلكررن وضع أندهن ف  أفواههن أو نقمن بغسله

وأخنرا  قد نالحظ لدنهن ، باإلضافة ل لو تصبك حرلكاتهن مصحوبة برجفة 
 .   صرنر األسنان وصعوبات ف  التنفس والنوم

 :سنوات 01 - 6المرحلة الثالثة من  -ج
المرحلنننة بسنننبب مصننناعب فننن  تسنننتمر معانننناة الطفلنننة خنننالل هننن ه  

المهننارات الحرلكنننة باإلضننافة إلنن  احتمننال ظهننور نوبننات الصننرع لنند  نسننبة 
مننننن اإلننننناث إال أنهننننن نصننننبحن ألكثننننر اهتمامننننا  بمحنننننطهن  % 81  تقننننارب

 .  االجتماعنة والمهارات ،االجتماع  ، لكما نتحسن لدنهن االنتباه والتواصل
 :   سنننننننننننوات فمننننننننننا فننننننننننوق 01المرحلننننننننننة الرابعننننننننننة مننننننننننن  -د

نستمر تحسن القدرة علن  التفاعنل االجتمناع  والترلكننز علن  االنتبناه    
وتزداد السنطرة علن  نوبنات الصنرع ، إال أن المهنارات ، خالل ه ه المرحلة 

لن  إتفقند الطفلنة القندرة علن  التنقنل ، وقند تحتناج  الحرلكنة تتدهور  ويالبنا  منا
ر مننن اإلننناث وهننو نتقننوس العمننود الفقننرأ لنند  اللكثننن لكرسنن  متحننرو للتنقننل 

مانسننم  بـننـ " الجنننف " ، وهننو منننل جننانب  فنن  العمننود الفقننرأ أو قنند نصننبك 
 .لدنهن حدب

 :   النتائج المتوقعة للمصابنن بمتالزمة رنت
ال نعرف بالتحدند أقص  عمر تعنشه الفتاة المصابة بمتالزمة رننت ،    

تطنع أحند تحدنندها . ال نسن ةإال أن اللكثنرات قد نمتد بهن العمر إل  سن متقدمن
وللكن تلكون أجسام معظمهن نحنلة ، ونعاننن من سو  التغ نة بسبب مصناعب 
المض  وبلع الطعنام لندنهن ، باإلضنافة إلن  هن ا فلنن نلكتسنب معظمهنن القندرة 

 .    عل  استخدام األندأ أو القدرة عل  اللكالم
أمننا التنبننؤات النهائنننة لمتالزمننة رنننت فهنن  أسننوأ ممننا هنن  بالنسننبة 

 .ضطراب التوحد . ولكل ش   بند هللا سبحانه وتعال ال
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 أهم البرامج المستخدمة مع اضطراب التوحد:
   Teacch  Programبرنامج تيتش:  أواًل

 (Treatment and Education of Autistic and related 

Communication handicapped Children ).     
طفنال المشخصننن أللولكن لو  ، التوحندننن طفالهو برنامج تعلنم  لأل

 فنن  ونطبننق.التنن  لهننا شننهرة واسننعة  مننن البننرامج عتبننر، ونبالضننعف اللغننوأ
 .التوحنند فنن  متخصصننة مرلكننز حننول العننالم منهننا مرالكننز عربنننة 03حننوال  

ننرو إ البرننامج هنو مختنرع هن ا.ثبنت نجاحنهأبحناث التن  وهناو العدند من األ
الوالننات المتحندة  فن  منن جامعنة ننورث لكارولنننا Eric  Shopler  شنوبلر

 . هو من قام بعمل مقناس لكارز الشهنر أنضا  ... االمرنلكنة
وفنما نل  فلكرة مبسطة ومختصرة عنن لكنفننة تطبننق األخصنائ  لهن ا     

    -للتدخل السلولك :
 Structure علن  نظنام التعلننم المننظم والمرئن  نعتمد برنامج تننت 

Teaching  ن إحننث ، و البنت أالتنظنم لبنئة الطفل سوا  لكان ف  المنزل  وأ
نسنتغل . حننث وتناسنب عالمنه، تناسب الطفل التوحد  نهاأثبتت أقة ه ه الطرن

 دراووقننوة اإل ،مثننل حبننه للننروتنن، التقنناط التنن  نتمنننز بهننا الطفننل التوحنند  
معتمندا علن   ؛ونقنوم بتصنمنم برننامج خناص لنه حسنب قدراتنه  البصرأ لدنه
ضنع منن خنالل و.ال بنئة الطفل تننظم بشنلكل معننن ثفم . المرئ  التعلنم المنظم
مثنل . و المرلكنزأالبننت  فن  نرتادها الطفل سوا  لكان مالكن الت صور عل  األ
 .. عنند الملكتنب المخصنص لنه صنورة ملكتنب .عند بناب الحمنام  صورة حمام

حتن  نسنهل علن   ؛بشنلكل ارشناد نظنرأ  الهندف هنو تنظننم الملكنان، و وهلكن ا
ة منن المملكنن المستخدم الصورو .لنهاإوالتحرو  ،مالكنالطفل التعرف عل  األ

درجة  لكا   عل ه ا نعتمد و . و بطاقات مرسومأرافنة يتووف ا  ن تلكون صورأ
 ال نتعننرف علنن  البطاقننة المرسننومة فالطفننل  و النن لكا  المنننخف  قنند، الطفننل
 نها بعندة عن الشلكل الحقنق  لملكتبه وللكن قد نتعرف علن  الصنورةأل،للملكتب

    .الفوتويرافنة للملكتب
علنن   شننرطة الالصننقة الملونننةاسننتعمال األ علنن ضننا  تنظنننم البنئننة أنو

 وأأنضا  استعمال الحنواجز  .مالكن للنشاطات المختلفةألكحدود لتقسنم  ر  األ
 و منداخلأبتعاد الطاوالت عن النوافن  وا ،المرالكز ف  الفواصل بنن الطاوالت

   دا  الطفلف  أتداخل خارج  نؤثر  أأو أتشون   أألكل  لو لمنع  بواباأل
 

http://forum.stop55.com/urls.php?ref=http%3A%2F%2Fforum.stop55.com%2F170368.html
http://forum.stop55.com/urls.php?ref=http%3A%2F%2Fforum.stop55.com%2F170368.html
http://forum.stop55.com/urls.php?ref=http%3A%2F%2Fforum.stop55.com%2F170368.html
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 لقنام الطفل بنشناطات البطاقات المصورة نستخدم برنامج تنت  لك لو
و لنو لكلنه نندخل ضنمن التعلننم ، هنلو األأمعننة تحدد لنه منن قبنل األخصنائ  

ملكنون منن عندد منن مرئن  حننث نصنمم للطفنل جندول نشناط . المننظم المرئن 
 و المدرسنةأالبننت  ف  سوا  لكان ،خالل النوم ن نقوم بهاأنشطة الت  نجب األ

سنوا  لكنان صنور فوتويرافننة  الجدول عل  شلكل صور ف  النشاطاتوترتب 
 .للطفنل لكمنا  لكرننا عل  مسنتو  الن لكا   لو ونعتمد مرسومة و صور رمزنةأ

المجسنمات  حنان عندما نلكون نسبة ال لكا  جدا منخفضة تستعملوف  بع  األ
داول اسنتعمال جن نوضك لكنفننة ننوجد مثاال.الت  تدل عل  النشاط بدل الصور

      . النشاط المرئنة
وف  لكل ، الجدار و عامودأ عل أفق  أترتنب الصور قد نلكون بشلكل 

 ونضنعها  و الصنورة الخاصنة بالنشناطأالطفل نشناط نسنحب البطاقنة  أمرة نبد
 فبشلكل نظرأ هو نعرف ما تبق  له من نشاطات الملكان المخصص للعمل ف 

  .خالل النوم
 الطفل للمهارات المختلفة عل  شلكل مرئن تنت  نعتمد تنفن   ف  أنضا  

، نصنور لنه خطنوات العمنل، سننانهأ يسنلفمثال تعلنم الطفل ، لخطوات العمل 
،  لكنفننة تندرنب الطفنل علن  الحمنام فن  لكن لو الحنال.المغسنلة  وتلصق بجانب

 ،المطنبخ فن  نحبها الطفل نواع متنوعة من الطعامألصق صور خاصة بلك لو 
شنارة للصنورة رب الطفل عل  لكنفنة طلب الطعام باإلوند و عل  باب الثالجةأ

  نسنهل لنه لوبالتا الصورة ف  محاولة نطق اللكلمة المصورة نفسه وف  الوقت
درالكننة تعلم المهنارات اإل ف  أنضا  تستعمل ه ه الطرنقة.خرننالتواصل مع اآل

     .مام الطفلأتصور خطوات العمل وتوضع  نأوينرها من المهارات ب
 فن  مهمنةمنور الاأل أنضنا  منن التواصنل عنن طرننق الصنورتسنهنل و

 فنن  و الطفننل النن   لدنننه صننعوبةأسننوا  لكننان للطفننل التوحنند   برنننامج تنننت 
   .التواصل

بالنسننننبة للصننننور الرمزنننننة هننننناو اللكثنننننر مننننن بننننرامج اللكومبنننننوتر 
صننورة قابلننة للتصننغنر  3111لكثننر مننن أعلنن   المتخصصننة والتنن  تحتننو 

يرافنة .فقد تلكنون االسنتعانة توما بالنسبة للصور الفوأ ، والتلكبنر بعدة مقاسات
لتصونر الطفل ف  لكل خطوة من   ات تحمن  فورأ ارلكامن وأبلكامنرا عادنة 
مامنه بالترتننب لنعنند تنفنن ها هنو بنفسنه منع أ ومنن ثنم لصنقها، خطنوات العمنل

 .و والدنهأمساعدة اخصائنه 
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 ثانيًا : برنامج تحليل السلوك التطبيقي

 Applied Behavior Analysis. 
.ونعننود تحلنننل السننلوو تارنخنننا إلنن   ABAوالمشننهور اختصننارا  بننـ    

وتجاربه علن  الحننوان التن  أوضنحت أن التندعنم بالطعنام  0938عام  سلكننر
نؤدأ إلن  حندوث تغننرات فن  السنلوو ) تعلنم (.أثبتنت نظرننات سنلكنر فعالننة 

بدأ ننتشر ونطبق بشنلكل  وفنما بعد،ثم 0927عام  ف  ونجاح مع أطفال التوحد
 . 0993عام  ف  أوسع

وفنما نل  فلكرة مبسطة ومختصرة عنن لكنفننة تطبننق األخصنائ  لهن ا 

 -السلولك  : للتدخل

هو عبارة عن برنامج تعلنم  ملكثف ومحندد للطفل.وفننه نلكنون هنناو    
أخصننائ  واحنند للكننل طفننل، أأ أن لكننل طفننل نلكننون لننه أخصننائ  خنناص نقننوم 

طلوبة وهنا البد أن نلكون األخصائ  مدربا  عل  اسنتخدام بتعلنمه المهارات الم
طرنقننة التحلنننل السننلولك ، مننن خننالل تحدننند األهننداف وتحلنننل للسننلوو المننراد 

 التخلص منه . 
ل تجننز  إلنن  أجننزا  أو خطننوات وعننادة  فالمهننارة المطلوبننة مننن الطفنن    

، ولكنل خطنوة تحتناج إلن  محناوالت متلكنررة وعدنندة منن الطفنل حتن  صغنرة
تقنها، والمحاوالت الصحنحة تعزز باستعمال التعزنزات المناسبة للطفنل. أمنا ن

ينر الصحنحة وتهمل من قبل األخصنائ . وأحناننا نسنتغرق تعلننم  المحاوالت
الخطوة الواحدة وقتا  طونال  حت  نستطنع الطفل أن نتقنها ،وننتقل إل  الخطنوة 

 التالنة ومن ثم نصل إل  المهارة المطلوبة .
 وأحناننننا نسنننتعمل األخصنننائ  اإلرشننناد )المسننناعدة( النننندو  عنننندما ال
 .نستجنب الطفل لإلرشاد اللفظ  ، مثل أن نجعل نده فوق ند الطفل ونحرلكها

اسننتعمال البرنننامج  فنن  واسننتعمال التعزنننزات بلكثننرة مننن األساسنننات  
السننولك  . حنننث نننتم إعطننا  الطفننل الملكافنناة الفورنننة، مثننل قطعننة واحنندة مننن 

 تنفن  الخطوة المطلوبة منه.  ف  طاطس بعد لكل محاولة ناجحةالب
ومنننن المهنننم البحنننث والتعنننرف علننن  التعزننننزات أو الملكافنننات الخاصنننة 
بالطفل. حت  نصبك البرنامج فعاال  وإال فلن تلكون هناو استجابة. والتعزنزات 
أو الملكافآت قد تختلف من طفل إل   خر، فهنناو منن نحنب قطنع البطناطس أو 

أو قطعة بسلكونت أو قطع خنار ...الخ ومن المهم أن تلكون صغنرة  التةالشنلكو
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متنناول الطفنل بشنلكل سنهل  فن  الحجم ألنهنا تعطن  بشنلكل متلكنرر، وأال تلكنون
عنند الطفل.وهنناو منن األطفنال منن ال نحنب التعزننزات   حت  نلكون لها قنمنة

اله لكملكافنأة المتعلقة باأللكل، بل نحب نشاط معنن وه ا أنضا  من المملكن اسنتعم
 له. 

طفل لدنه ضعف انتباه، والهدف المطلوب من الطفل أن ننظر إل   مثال:
لكل مرة نطلنب األخصنائ  منن الطفنل أن ننتبنه لنه ، ونسنتجنب  ف  األخصائ 

الطفل وننظر لعنن األخصائ  البد من األخصائ  أن نعطنه الملكافأة الصنغنرة 
 الخاصة به مثل قطعة البطاطس. 

لطفننل نشنناطه زائنند لننو أن الهنندف المطلننوب مننن الطفننل  مثننال  خننر:    
الجلوس عل  اللكرس .ف  لكل مرة نطلب األخصائ  أن نجلس فنها الطفل عل  
اللكرس  وعند استجابة الطفل للطلب نعطننه قطعنة البطناطس بشنلكل فنورأ.إ ا  
الملكافاة تعطن  بشنلكل فنورأ وفقنط عنند االسنتجابة ، والبند منن تجاهنل الطفنل 

 ا ه الملكافأة عند عدم االستجابة.تماما بعدم إعط
وف  بع  الحاالت نستعمل األخصنائ  اإلرشناد النندو  .فنإ ا رفن      

الطفل االستجابة  نمسنو األخصنائ  الطفنل ونحرلكنه ونمشن  بنه إلن  اللكرسن  
ونجلسه...بعد  لو نسحب األخصنائ  التعزننز أو الملكافناة بشنلكل تندرنج  منن 

   الخطوة الثاننة.الخطوة األول  إ ا أتقنها الطفل إل
فننالجلوس علنن  اللكرسنن  هننو خطننوة أولنن  ...بعنند  لننو نلنننه خطننوات     

متعننددة مثننل الجلننوس فتننرات أطننول علنن  اللكرسنن  ،وتنفننن  المهننارة المطلوبننة 
منه...وهلكنن ا، إلنن  أن نصننل الطفننل إلنن  عمننل المهننارة المطلوبننة منننه بشننلكل 

الخطننوات قنند أو تعزنزات...وبننالطبع تعلننم هنن ه    صننحنك وبنندون مسنناعدات
وهنناو  نستغرق وقتنا  طنونال  و لنو نعتمند علن  مند  اسنتجابة الطفنل وقدراتنه

البرنننننامج  فنننن  العدننننند مننننن المهننننارات التنننن  ننننندرجها األخصننننائ  للطفننننل
التعلنم ...مثننل االعتمنناد علنن  النننفس ، وإطعننام نفسننه ، لننبس مالبسننه ،يسننل 

 ا.أسنانه أنضا  المهارات اللغونة المهارات اإلدرالكنة وينره
اج إلنن  بننرامج التحلنننل وقنند أثبتننت األبحنناث أن الطفننل التوحنندأ نحتنن    

ساعة أسنبوعنا علن  مندار السننة، ولمندة سننتنن علن  األقنل حتن   41السلولك 
سننة لكاننت  615تلكون هناو نتائج إنجابنة ،ولكلما لكان التدخل مبلكرا منن عمنر 

 النتائج ألكثر إنجابنة.
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 )Sensory Integration Therapy .ثالثا : العالج بالتكامـل الحسـي  

SI)  
 Jean Ayres أول من الكتشف نظرنة التلكامل الحس  ه  جنن إنرس

. ولتسنهنل شنرح نظرننة جننن : إننه  0976عام  ف  أخصائنة العالج الوظنف 
وللكنن .من المعروف أن الحواس األساسنة هن : حاسنة النظنر، وحاسنة السنمع 

تطنور  فن  صنننالمتخص جنن رلكزت عل  ثالث حواس ربما لكانت مهملة من
 :وه األطفال ونموه، 

  حاسة اللمس عن طرنق الجلدTactile  ونندرج تحت حاسة اللمس عن
واإلحساس بدرجة  الضغط، اإلحساس باأللمالخفنف ، طرنق الجلد اللمس 

 الحرارة. 

  واإلحساس بحرلكة الجسمProprioceptive  سوا  لكان عضالت أو
 مفاصل.

 واإلحساس بالتوازن Vestibularاأل ن الداخلنة ونعرفنا ف  .وهو موجود   
 عن موقع الرأس لألمام أو الخلف حت  لو أيمضنا العنن.

 ولفهم اإلحساسنن اآلخنرنن بشلكل أفضل ...عن طرنق مثال تعلم الدراجة :
فالطفل عندما نتعلم رلكوب الدراجة البد أن نقوم بتضامن هن نن الحسننن  

ند، حت  نستطنع أن نقود الدراجة دون أن نقنع حرلكة الجسم والتوازن بشلكل ج
عل  األر . وف  عمنر السنتة أشنهر نبندأ بتضنامن حاسنة النظنر منع الحرلكنة 

 توازنه دون دعم.  ف  والتوازن عندما نبدأ ف  تعلم لكنفنة الجلوس والتحلكم
إ ا  اسننتقبال الطفننل ألحاسنننس مختلفننة اللمننس ، اإلحسنناس بحرلكننة الجسننم 

الشم ، والسمع تعتبر تغ ننة حسننة مهمنة للمنخ ... حننث والنظر، و والتوازن ،
إن المخ وظنفته استقبال جمنع المنؤثرات الحسننة بشنلكل متواصنل واسنتخدامها 

 بشلكل متلكامل.
تحسننن فعالننة  فن  وعل   لو فإن تلق  العالج بالتلكامل الحس  ...نلكمنن

الجهاز العصنب  للطفنل منن حننث ترجمنة المعلومنات الحسننة التن  تصنله منن 
ب علن  الصنعوبات الحسننة البنئة واسنتخدامها بشنلكل نسناعد الطفنل علن  التغلن

الوصنول  فن  ، وب لو نتعلم الطفل أن نختار تلكامل الحاسنات التن  تسناعدهلدنه
 إل  هدفه.

  بعد أن أصبك مفهوم التلكامل الحس  ألكثر وضوحا ...السنؤال اآلن هنو منا

 عالقته بالتوحد ؟
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 النظننام الحسنن  فنن  وحنندننن لنندنهم خلننلواإلجابننة هنن  أن األطفننال الت    
Dysfunctional Sensory System   ونتخنن  هنن ا الخلننل لنندنهم شننلكل إمننا.

إحساس واحد أو ألكثر، فهناو أطفال نتأثرون  ف  نقص تفاعل أو زنادة التفاعل
بالصوت بشلكل شدند ) زنادة تفاعل( و خنرون نتصنرفون ولكنأنهم ال نسنمعون 

للمنس حتن  اللمنس العناد  ،وقند نلكرهنون و خنرون نلكرهنون ا ).)نقص تفاعل
نوعا  معننا  من المالبس ألنه خشن ...حت  الطعام قد نفضنلون الطعنام الطنرأ 

فمهنم . فهننا خلنل حسن  وزننادة حساسننة أو زننادة  فن  اللنن  ا الملمس النناعم
 تفاعل من الطفل لحاسة اللمس.

نتنأثر أنضا  هنناو منن نتفاعنل منع األلنم بشندة ، والعلكنس هنناو منن ال 
باأللم . لك لو هناو أطفال نحبون الحرلكات الت  نلكون فنها تنبنه للتوازن، مثل 
لكثننننر منننن األطفنننال نحبنننون الننندوران حنننول أنفسنننهم ...أو الهنننز إلننن  األمنننام 
والخلف... أو القفز باستمرار أو التسلق علن  أحنرف األثناث وفن  هن ه الحالنة 

 هناو خلل حس  نقص تفاعل لحاسة التوازن .
و أنضننا  أطفننال  خننرون علنن  العلكننس تمامننا ال نحبننون الحرلكننات وهنننا  

الت  فنها توازن فهم نشعرون بخوف شدند من الحرلكات العادنة مثل األرجحة 
والزحلقة أو حت  نزول السلم، أ  نشنعر بخنوف منن الفنراب الخنارج  ،أنضنا  

 هنا خلل حس  وزنادة  تفاعل.
ت ومفاصننل. هنن  لكمننا  لكرنننا اإلحسنناس بوجننود الجسننم مننن عضننال   

 وعندما تعمل ه ه الحاسة بشلكل جند نستطنع أن نتحلكم فن  طرنقنة الجلنوس أو
حرلكة الند . مثل عنند اللكتابنة بنالقلم أو إمسناو معلقنة ، وللكنن عنندما نلكنون  ف 

هننناو خلننل نننر  أن الطفننل لكثنننر التعثننر، وهننو نمشنن  أأ نسننقط لكثنننر علنن  
نفسه أو إقفنال أزرار  الحرلكات ، مثل إطعام ف  األر  ونصعب علنه التحلكم

 قمنصه.
الثالثة أحاسننس التن  رلكنزت علنهنا جننن  ف  وعندما نلكون هناو خلل  

عمنل العضنالت الصنغنرة واللكبننرة منع  فن  ارنس سوف نلكون هنناو صنعوبة
 بعضها البع  وتفقد التلكامل الحس .

  للكن من نقنوم بتقننم عملننة التلكامنل الحسن  لندأ الطفنل ووضنع التندرنبات

 الالزمة؟
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 ف  هو أخصائ  العالج الوظنف  ال   نلكون حاصل عل  شهادة    
.ونستطنع أن نشخص Occupational Therapistالعالج بالتلكامل الحس  

.وله  Sensory Integration Disorderالتلكامل الحس   ف  الطفل بخلل
درانة بلكنفنة تطبنق االختبارات الخاصة. وهناو عدد من االختبارات الت  

 .The Miller Assessment for Preschoolersل نقوم بها مث
     المرالكنز المتخصصنة للتوحند فن  وعادة ما نلكون األخصائ  الوظنف     

أو مرالكز اإلعاقة إ ا دوره مهم ف  تقنم الطفل، والمشارلكة ف  الخطة التعلنمنة 
ومعرفة نقاط القنوة والضنعف ووضنع تمنارنن تسناعد الطفنل فن  التغلنب علن  

 ت  نواجهها.الصعوبات ال
      وهناو لكثنر من التمارنن الت  من المملكن أن ننف ها األهنل منع طفلهنم   

توحندننن  التلكامل الحس  سوا  لكانوا ف  البنت لألطفال ال نن لدنهم مشالكل ف 

 أم ال:

  فمثال ...تعوند الطفل عل  تقبل اللمس من المملكن أن نتم من خالل
نة أو قطعة قما  مع صابون حمام الطفل  مثل استعمال لنفة أسفنج

  و ريوة وعمل مساج لجسم الطفل باللكرنم الخاص أو الزنت

 جنو منرح ...وعمنل ضنغط خفننف  ف  أنضا  وضع الطفل بنن مخدتنن
وقننو  بالتننناوب مننع محاولننة للتواصننل مننن الطفننل ، هننل نرننند ضننغط 
خفنف أو قو  عل  أن تلكون هنناو متعنة للطفنل . أنضنا  هنناو ألعناب 

حننو  ملننئ بلكننرات البالسننتنو أو حننو  ملننئ  فنن   رمثننل االنغمننا
 فنن  علنن  تحسننس أشنننا  مختلفننة مثننل المشننارلكة بحبننات الرمننل.التعود

 أو الدافئ لكنوع من المشارلكة فن  المطنبخ   العجن ،وحمل الما  البارد
 أو دم   ات ملمس ناعم أو خشن .   تقرنب لجسم الطفل ألعاب

الزحننننف، والتسننننلق ،والهننننز، وإجمنننناال نننننر  تمننننارنن لكثنرة...مثننننل     
والدوران، والنط واللعب بالما ، واللعب بالرمل، واللعب بالعجنن. لكلهنا تندخل 

مننن المملكننن تنفننن ها تنندرنجنا مننع الطفننل ، مننع  تحننت ألعنناب مختلفننة وممتعننة
 استعمال وسائل التعزنز والمشارلكة .
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 الفصل الثان 

 االضطرابات السلولكنة والتدخل السلولك 

 مشلكالت المتعلقة باضطرابات السلوو  :: ال أوال  
تلق  مشلكالت السلوو لد  األطفال اهتمام الصحة النفسنة ، لما تحدثه     

   من إزعاج لآلخرنن ف  بنئة الطفل ، لكما إنها منبئ بمشلكالت تالننة فن  الحنناة
( Kamphaus , 1985 : 599 )  . ل ا وضعت العدند من التعرنفات. 

 ومن ه ه التعرنفات :
( المشلكالت السنلولكنة بأنهنا " جمننع األفعنال 0980تعرنف ) بهادر ،     

الت  تصدر عن الطفل بصفة متلكررة أثنا  تفاعله مع البنئة  ، والت  ال تتمش  
مع معاننر السلوو السوأ المتعارف علنها ، والمعمول بهنا فن  البنئنة ، والتن  

عنادننن، وتصنف منن ظاهرا عنن السنلوو المتوقنع منن األفنراد ال اتشلكل خروج
 تصدر عنه باالنحراف وعدم السوا ".

( إل  أن المشلكالت السلولكنة ه  " 0984لك لو تشنر ) سالمة ،     
سلوو متلكرر الحدوث ينر مريوب فنه ، نثنر استهجان البنئة االجتماعنة ، 

وال نتفق  ومرحلة النمو الت  وصل إلنها الطفل ونجدر تغنره لتدخله ف  
عنة ، ولما له من  ثار تنعلكس عل  قبول الطفل اجتماعنا ، لكما لكفا ته االجتما

ننعلكس أنضا  عل  قبوله ل اته، وشعوره بالرضا والسعادة، ونظهر ف  صورة 
عر  أو عدة أعرا  متلكررة متصلة نملكن مالحظتها مثل اللك ب ،والسرقة 

    .، والتخرنب "
 ؟  ها نحتاج لعالجـوللكن ...مت  نعتبر سلوو الطفل مشلكلة بحد  ات

   ال نجب أن  نعتبر أن لكل ما نقوم به بع  األطفال من أخطا  عنابرة   
(. لننو ألنننه ال 75:  0988أو زالت طارئننة اضننطرابا سننلولكنا ) العظمنناو  ،

توجد أعرا  أو عالمات قاطعة لوجود الالسوا  النفس   نملكن مقارنتها ، بل 
بننننن السنننلوو السنننوأ و ونعتبنننر مننند  واسنننع منننن السنننلوو سنننو  . والفنننرق 

 ف  الدرجة ولنس ف  النوع .  المضطرب هو فرق
 Kauffman , 1985 : 16 ; Herbert , 1978 : 17 )  .) 

والنن أ نفننرق بنننن الطفننل العننادأ  والطفننل  و  المشننلكالت لنننس فنن  
وجننود المشننلكلة السننلولكنة مننن عنندمها  وإنمننا فنن  اسننتمرارها واتخا هننا نمو جننا 

 (.  0996) نونس ،   معننا
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 ومن خالل التعرنفات والتصنننفات المختلفنة نملكنن أن نحندد مجموعنة      
مننن العوامننل الشننائعة المرتبطننة بالمشننلكالت السننلولكنة، والتنن  تظهرهننا تلننو 

 فعل  سبنل المثال، نحلكم عل  السلوو  باالضطراب إ ا :التعرنفات. 
 إنحرف عن درجة السلولكنات المالئمة لعمر الطفل وجنسه. -0    
 إ ا لكان نحدث باستمرار أو شدند .  -6    

 ( . 0994إ ا لكان نحدث خالل فترة زمننة ممتدة ) قاسم ،  -3    
( إلنن  أن أهننم عالمننات السننلوو  35:  6111أو لكمننا  لكننر) نوسننف ،      

 ه  : المشلكل
 أن نلكون  ات ثبات وبقا  نسب  . -0

حننناة فنن  مرحلننة مبلكننرة مننن  –عننادة  –أن تظهننر هنن ه االضننطرابات  -6
 الفرد خاصة مرحلة الطفولة  والمراهقة .

 أن تلكون وظنفنة ولنست عضونة. -3

 أن تلكون أولنة و لنست ثانونة لكأعرا  الضطرابات أخرأ . -4

 أن تلكون قابلة للمالحظة  والقناس . -5

أن تلكننننون مننننن أشننننلكال السننننلوو اإلرادأ الخاضننننع للننننتحلكم والمرشنننند -2
 وال لكا . بالبصنرة

تصنر أللكثنر االضنطرابات السنلولكنة شننوعا ثنم وفنما نلن  عنر  مخ
 ها :ـعر  للتدخالت العالجنة الت  من المملكن االستفادة ب

 Aggression  :    الــــعـــــدوان -0
نشنر بعن  علمنا  الننفس الن  العندوان بأننه " أ   بندن  أو منادأ أو    

إلن  معنوأ نلحقه شخص بأخر " . لكما أنه نوع من السلوو االجتماع  نهدف 
تحقنق ريبة صاحبه ف  السنطرة وإن ا  الغنر أو ال ات تعونضا عن الحرمان 

الشننربنن  ،    ;624:  6111، فهننو اسننتجابة طبنعنننة لإلحبنناط ) نوسننف ، 
0994  :73 . ) 

سنوات ، ومعظم  4 – 6ونزداد عدوان األطفال ف  الفئة العمرنة من     
لكل جننند ) حسنننن  ، سنننوات نصننبحون منضننبطنن بشنن 9 -8األطفننال فنن  سننن 

( . ومننع  لننو فننأن السننلوو العنندوان  فنن  أأ سننن نجننب أن نؤخنن  علنن  0997
وال نجب أن نهمل عل  أساس أن الطفنل سنوف نلكبنر ونعبنر    محمل من الجد
 ه ا السلوو . 
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 ( O' Donnell , 1995) لو أن عدوان الطفولة لكما نشننر أودونننل 

ل ال نن نظهرون مثل ه ا السنلوو منبأ عال بالسلوو المنحرف التال  ، فاألطفا
العدوان  ف  الطفولة نستمرون ف  خطنر مرتفنع  فنمنا بعند منن خنالل التنورط 

 ف  انحراف األحداث  وجرائم الرشد .
وألن العدوان من ألكثر المشلكالت السلولكنة شنوعا لد  األطفال بنسبة    

حاول . ل ا  % 0514ثم الغ  بنسبة   % 6519نلنه السرقة بنسبة  % 4717
الباحثنن تحدند معاننر نملكن ف  ضوئها الحلكم عل  ما إ ا لكان السلوو عدواننا 

 ه  :أم ال ، فأشار باندورا إل  ثالثة معاننر، 
التخرنننب ( ،  –الضننرب  –خصننائص السننلوو  اتننه مثننل ) اإلهانننة    

 وشدة السلوو ،  وخصائص لكل من الشخص المعتد  و المعتد  علنه .
تعلم أو ملكتسب عبر التقلند والمحالكاة ، فالطفل نتعلم والعدوان سلوو م   

االستجابة للمواقف المختلفة بطرق متعددة قد تلكون بالعدوان أو بالتقبل ، األمر 
النن أ نرجننع إلنن  نوعنننة العالقننات داخننل األسننرة ، وطبنعننة البنئننة ، والعوامننل 

  اسنتخدام حنث نمنلون إلنالمؤثرة  فنها ، لكما نشنع العدوان ألكثر لد  ال لكور 
 العدوان اللفظ   –ف  الغالب  –األرجل ، بننما نمنلن اإلناث إل  األندأ و

 ( . 73:  0994) الشربنن  ، 
ونملكن تصننف العدوان إل  أشلكال مختلفة ، فمن حنث الغر  ننقسم     

العدوان إلن  : عندوان عندائ  أو هجنوم  ، وعندوان وسننل  أو دفناع   ومنن 
عنندوان جسنندأ و عنندوان لفظنن  ، أمننا مننن حنننث حنننث األسننلوب فننقسننم إلنن  

 ( .73:  0994استقباله فهو عدوان مباشر وعدوان ينر مباشر ) الشربنن  ، 
 Destructiveness    :    الــــتـخـــرنـــب -6
نعتبننر التخرنننب مننن اضننطرابات السننلوو المهمننة ، والنن أ نتمثننل فنن      

لممتللكنننات الخاصنننة ريبنننة بعننن  األطفنننال ظاهرننننا فننن  تننندمنر أو إتنننالف  ا
و قد نتوجه السلوو التدمنر  نحو مقتننات  األسنرة فن    باآلخرنن أو المرافق
 أو حاجات أفراد األسرة لكاللكتب و اللعب. المنزل أو الحدنقة

وللكن نجب أن نلكون واضحا أن لكل إتالف لننس بالضنرورة تخرنبنا ،     
ون ف  درجة المنل إل  ولنس لكل تخرنب عمال شرنرا ، لكما أن األطفال نختلف

التدمنر واإلتالف ، فالنشاط  والحرلكة أمور الزمة للطفل، ومن النادر أن نجند 
أو مخربنا عنن قصند ، و للكنن نقنع التخرننب أثننا  محاولنة الطفنل  طفال مندمرا

أو تحقنق فلكرة طنرأت علن   هننه ، دون أن نلكنون خلنف هن ا   تحقنق يرضه
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عل  المستو  الظاهر تخرنبنا أو سنلولكا  فنبدو األمر أمامنا  خبث أو سو  ننة 
تنندمنرنا ، ومننن أمثلننة مننا تمتنند إلنننه ننند األطفننال خلننع أيلفننة اللكتننب وتمزنقهننا ، 
وخلط األلوان خلطا ال فائدة منه، وبعثرة محتونات األدراج ، وشد  ننل بعن  

 الحنوانات . 
وعل  الجانب اآلخر هناو التخرنب المرض  الن أ نلكنون اإلنن ا  فننه     
  ط ، فقد نحطم الطفنل أثناث المدرسنةمدا أو يالبا ما نلكون من خالل التخطنمتع

أو نؤ   األطفنال الصنغار بخطنف ممتللكناتهم أو دفعهنم علن  األر  والفنرار 
 .سنوات فألكثر  9ضاحلكا  وهؤال  األطفال نلكونون ف  الفئة العمرنة من 

 (  48:  0994)الشربنن  ، 
 01عجاب الرفاق  واألطفال ما بننن ولعل الريبة ف  الحصول عل  إ    
سنة نجعلهم عرضة بشلكل خاص لمثل ه ا السلوو ، لكما نمنل األطفنال  05 –

لالستجابة بغضب شدند هدام، عندما نغضبون أو نشعرون باإلحباط . وحوال  
مننننن األطفننننال المنحننننرفنن لنننندنهم صننننعوبات داخلنننننة متأصننننلة)  % 61 – 5

 (.439:  0992شنفر،منلمان ، 
 
 ـــهـــــــروب من المنزل :  الـ -3
نشنر الهروب من البنت إل  تنرو الطفنل لمنزلنه دون علنم والدننه، أو    

ول  أمره  ولفترات طونلة ، وبشلكل متلكرر. وحاالت الهنروب يننر المتلكنررة 
لفترات  قصنرة ه  حاالت شائعة لد  األطفال ال نن تتراوح أعمارهم ما بنن 

لسبب فنها الشجار ف  األسنرة أو البحنث عنن سنة ، وعادة ما نلكون ا 06 – 2
 .المغامرة

 (. 440:  0992)شنفر،منلمان ،  
للكن المشنلكلة الجدننة هن  تلنو التن  تظهنر عنند تلكنرار الهنروب لفتنرة    

طونلة  ويالبا منا تلكنون شنائعة لند  األطفنال والمنراهقنن . ومنع النمنو تتزانند 
وتشننر التقنارنر إلن   أن حناالت فن  االنتقنال لمسنافات طونلنة ،  مهارة الطفنل

سنة فنها نترلكون البنت لعدة أنام ،  07 – 05الهروب بنن المراهقنن ف  عمر 
وعادة ما نتجولون بالقرب  منن مننازلهم  وعنندما تنفن  نقنودهم ، فهنم نعنودون 
بالريم من أنهم نلكررونها مرة أخر  عند حندوث موقنف يننر منرنك لهنم فن  

ن نترلكون المنزل قند نسنرقون لنظلنوا بعنندنن عنن المنزل . لكما أن  بع  ال ن
 ( . 671:  6111المنزل لفترة طونلة ) نوسف  ، 
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ولعننل الصننراعات األسننرنة وشننعور الطفننل بالنبنن  مننن قبننل الوالنندنن ،     
واالتجاه إل  الرفناق للمسناعدة فن  حنل المشنلكلة منن أهنم أسنباب الهنروب منن 

س نقنوم بنه الطفنل ألننه نرنند أن المنزل ، بل نبدو الهروب أحنانا لكتصرف نائ
نوصل لوالدنه شنئا سبق أن ب ل جهدا ف  محاولة توصنله دون أن نصغنا إلنه 
، وعل  العلكس من  لو فتندخل األبنونن فن  حنناة الطفنل النومننة نلكنون بمثابنة 

 (. 440:  0992شرارة تشعل فتنل الهروب  )شنفر،منلمان ، 
 الـــــهـــــــروب من المدرسة :  -4

نشنر إل  " الحالة الت  نتعمد  فنها الطفل ال أ نتراوح عمنره منا بننن     
سنننة التغنننب عننن المدرسننة دون عنن ر قننانون  ودون علننم األبننونن ،  07 – 2

وعادة ال ن هب إل  البنت حت  نحنن الموعد المعتاد ل هابه " )شنفر، منلمان ، 
ر منن طناع لكبنن( . وتنتشر مشلكلة الهروب منن المدرسنة بننن ق 440:  0992

 االجتماعنة . األطفال ف  مختلف المستونات
فالهروب من المدرسة مشلكلة تزداد منع زننادة عمنر األطفنال وتصنبك     

سنة ولكلما زادت فترة بقا  الطفل خنارج المدرسنة ،  06ف  عمر  األكثر شنوع
 ( . 443:  0992لكما زاد احتمال تحول الهروب إل  عادة )شنفر،منلمان ، 

أن الهروب من المدرسة عنادة منا  0988عام  Barker  بارلكر ونر    
نصناحبه سنلولكنات أخنر  يننر اجتماعننة ، فالطفنل ال نعنان  منن القلنق وللكنن 
ريبة قونة ملحة لفعل شئ  خر لكاللعب أو الجلوس ف  المنزل لفعل شئ أخنر. 
وأحنانننا قنند نشننجع بعنن  األبننا  الهننروب مننن المدرسننة بشننلكل إنجنناب  و لننو 

ف  أعمنال المننزل، ومعظنم هنؤال  األطفنال عنادة منا      مساعدةللحصول عل
نلكونننون مننن المسننتو  االقتصننادأ المنننخف . ولعننل الضننبط الوالنند  المفننرط 
خاصة المصحوب بالعقاب الزائد مع الوالدنن ينر المهتمنن بأوالدهم أو الن نن 
دم نترلكون أطفالهم ف  المنزل من ألكثر العوامل الت  تسنبب للطفنل الشنعور بعن

السننعادة، وأنننه ينننر مقبننول اجتماعنننا ، ونننؤد   لننو إلنن  هننروب  الطفننل مننن 
 ( . 6111المدرسة ) رزق ، 

    Temper Tantrums:   نـــوبـــات الــغـضـــب و حــدة الـــطــبـع -5 

ه  " انفجار عننف للغضب  نستثار بسهولة ، وردود الفعل فنها تشبه    
ون الغضنب رد فعنل طبنعن  إ ا لكنان متناسنبا منع البرلكان ف  شدتها ". وقد نلكن

  المثنرات اللكامنة خلفه ، للكن معظم نوبات الغضب الت  نظهرها األطفال تلكون
ينننر متناسننبة إطالقننا مننع متطلبننات الموقننف ، وهنننا تلكمننن الخطننورة فنن  هنن ه 

ومفضنلة لحنل مشنلكالتهم ،  أساسننةالنوبات  فبع  األطفنال نتخن ونها طرنقنة 
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تعمل دائما لصالك الطفل ويالبا ما نستسلم األبوان ونرضخان وقد تصبك عادة 
لريبننات الطفننل الغاضننب ، وبهنن ه الطرنقننة نننتعلم الطفننل بسننرعة أن بإملكانننه 
التحلكم ف  ما نحنطه  ونبدأ فورا نوبة يضب للك  نحقق ما نرند ، ل لو تعلكس 

حسننن   ;  000:  0994نوبات الغضب مشنلكلة سنلولكنة خطنرة ) الشنربنن  ، 
 ،0997 . ) 
ونوبنات الغضننب ألكثننر شنننوعا خننالل السنننوات األربننع  األولنن  ، وقنند     

تستمر بعد  سن  دخول  المدرسة حنث اعتاد  الطفل الحصول عل  ما نريب 
(. وتختلننننف مظاهرهننننا 670: 6111هنننن ه االنفجننننارات  )نوسننننف،  بواسننننطة

ة منن فمنن  منتصنف السننة األولن   إلن  قرابنة الثاننن ؛باختالف أعمار األطفنال
ف  ثورة الطفل وف  البلكنا  إمنا لترلكنه وحنندا  ، أو لعندم    العمر نبدو الغضب

قدرته عل  ج ب انتباه من حوله من اللكبار ، ومن مظاهر الغضب بنن الثالثنة 
والخامسننة تقرنبننا ضننرب األر  بالقنندمنن ، والننرفس ، والقفننز، والضننرب ، 

طفنال الن نن نبندو ونصاحب ه ا الصوت المرتفع أو الصراخ بنل هنناو منن األ
لن ا فالغضنب فن  هن ه الفتنرة العمرننة نأخن  ألكثنر  ؛علنهم تصلب أجنزا  الجسنم

األشلكال الموجهنة نحنو الن ات . وبعند عمنر الخامسنة نبندو احتجناج الطفنل فن  
صننورة لفظنننة ألكثننر ، ونلكننون اسننتخدام اللكلمننات  واأللفنناظ بهنندف التهدننند ، 

ا الطفنل قرابنة الثامننة فربمنا والق ف  ونساعده ف   لو محصنوله اللغنوأ . أمن
يننر    نلجأ إل  األسلوب نفسه  وأن لكنان فن  الغالنب نلجنأ إلن  التمتمنة بألفناظ

وللغضب أنضا  مظاهر تختلف إل  حد ما باختالف الجنس ، إ  نلجأ  مستحبة .
ال لكور إل  الهجوم وضرب األر  ، بننما تلجأ اإلناث إلن  اسنتخدام اللكلمنات 

 ( . 000 – 001:  0994ا الشتائم ) الشربنن  ، واأللفاظ  وأحنان
ومع تطور نمو األطفال ودعم سلوو الغضب بطرنقة متطرفنة ، تبندو     

علنهم مظاهرة ف  المراحل األخر  ، فاألطفال األلكبر ألكثر قدرة علن  معرفنة 
عواقب يضبهم من األطفال األصغر عمرا ، ونظهرون فترة استنا  أطول من 

اإلضافة إل  لكثرة المواقف الت  تستثنر الغضب خاصنة فن  األطفال األصغر ب
مرحلة الطفولة المتأخرة عما لكان علننه الحنال فن  الطفولنة المبلكنرة  ، لكمنا أن 
لنندنهم ريبننة أقننو  فنن  االسننتقالل  ونتنن لكرون سننبب يضننبهم فتننرة أطننول ، 
ون لكرون اآلخرنن ال نن لكانوا سنببا فن   لنو .لن ا تصنبك ثنورات الغضنب لهنا 

وسننلبناتها فنن  المراهقننة  والرشنند ، مثننل سننو  العالقننات اإلنسنناننة،   أضننرارها
وسو  الحالة النفسنة ، فضال عن  أن الغضب قد نعرقل التفلكنر السلنم والحلكنم 
عل  األحداث ، فإنه ربما نؤد  إل  وقوع الجنرائم مثنل التندمنر  والتخرننب ، 

 .(  000:  0994الشربنن  ،   ; 6110والتشاجر ) إبراهنم ، 
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  Stealing   :   الـــــســـرقـــة -2
ه  استحوا  الطفل عل  ما لننس لنه حنق فننه  وبنإرادة مننه ، وأحناننا     

باسننتغفال مالننو الشنن   المننراد سننرقته وتضننلنله . وهنن  تختلننف عننن النهننب أو 
السلب الت  نمارسها األطفال األلكبر واألقنو  علن  األطفنال اآلخنرنن لكاشنفنن 

 ر والزهو بما نفعلون .عن أنفسهم  مع الفخ
وريم أن لكثنر من سرقات األطفال تلكون عنابرة وال تشنلكل اضنطرابا     

مستمرا ف  السلوو ، وترجع إلن  القندرة علن  التمنننز بننن الصنواب  والخطنأ  
( . فإن الطفل بعد السادسة نلكون مندرلكا  629: 6111) نوسف ،    لكما ن لكر

السنرقة لكاضنطراب سنلولك  فن  الفتنرة  ل ا تبندأ ؛لما نمللكه هو وما نمللكه ينره
 05 – 01سنوات  ونتطور األمر لنصبك جنوحا ف  عمر 8 – 4العمرنة من 

  ; 71:  0989،  بسنننة ، وقنند نسننتمر الحننال فنن  المراهقننة المتننأخرة )الطننن
 (   66: 0994الشربنن  ، 

 Instinct ofولعل ريبة الطفل ف  االمتالو الناجمة عن حب التملو     

Possession  لنست إال امتداد لمصلحته ال اتنة ، أو قد تلكون لكما ت لكر    
نن أو لجنن ب انتبنناههم  ولكسننب ( ريبننة لالنتقننام مننن الوالنند0985) الشننبنن  ،  

. للكن عادة ما نعلكس سلوو السرقة عند الطفل إحساسه بالحرمان الن أ عطفهم
. فالطفل  ( 71:  0989هو مسألة نفسنة  قبل أن تلكون مسالة مادنة) الطنب ، 

بإقدامه عل  ما سنرق لننس ريبنة فن  المسنروق، وللكننه نبحنث عنن شنخص ، 
الخننال الن أ  Acting - Outال نعرف  لو ، فهو نفعل  نبحث عن أمه  وللكنه

وال نستطنع االستمتاع سو  بتفعنل الخنال والحقنقنة   ننتم  إل  حفزات الحب
قندر منن الحنب، للكنن منن  أن األم  قد تلكون موجنودة وقنادرة علن  إعطائنه أأ

، فالطفل الن أ نسنرق هنو رضننع نبحنث وجهة نظر الطفل هناو شئ ما مفقود
عن األم ، أو شخص لدنه الحق ف  أن نسرق منه ، وإ ا تتبعننا جن ور السنرقة 
نملكن أن نجد أن اللص لدنه حاجة إلعنادة إقامنة عالقنة منع العنالم علن  أسناس 

 نع التلكنف مع احتناجاته بشلكل فعال إعادة إنجاد الشخص ال أ نفهمه ، ونستط
 (Baltimore & Maryland , 1968 : 163). 
 Miller et al  ., 1937 ونتفق ه ا مع ما أشار إلنه منلر وزمالؤه

:210) .) 
فالسننرقة والهننروب مننن المدرسننة أحنند أشننلكال قلننق الطفولننة ، وألكثننر 

الوالنندنن مننن خننالل سننرقة األشنننا  البسنننطة والتنن  نننتم توجنههننا ضنند  شنننوعا
ضد المجتمع ، واألمر المهم ف  تلكرار سرقات األطفال لنس فن  عندم   ولك لو
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تدرنبهم عل  إدراو الفرق بنن ما لهم  وما للغنر ، للكنن فن  أن المنال الن أ أو 
 هو بدنل عن الحب ال أ نفتقده الطفل .   الش   ال أ نسرق

 وللسرقة عدة أشلكال  منها :
لجأ بع  األطفال إل  سرقة أشنا  عقابا أمنا حنث نالسرقة اللكندنة :  -  0

لللكبار أو ألطفال مثلهم ، حتن  نصننب هن ا الشنخص المسنروق الهلنع 
و دوافنننع عدوانننننة  تجننناه  ،والفنننزع و لنننو نتنجنننة لوجنننود لكراهننننة أ

 .اآلخرنن
 ال أبال  إ ا قلت إن أيلب األطفال مارسوا أنواعا  سرقة حب التملو : – 6

وأ علنن  إشننباع حاجننة بنندأت فنن  النننزوع مننن السننرقة ، فنناألمر ننطنن
، ة ف  مراحل النمو النفس  األولن لالستحوا  عل  مستو  من العاطف

وريبة الطفنل الرضننع فن  االسنتثار بناألم الن أ قند نننجك ممنا ندفعنه 
 بالتدرنج إل  محاوالت االستحوا  عل  أشنا  أخرأ.

والحرمنان  إن دافع السرقة هنا لننس الجنوع  السرقة لكحب المغامرة :  -3
 ، وللكن حب االستطالع  والمغامرة .

إن العوامننل النفسنننة ورا  السننرقة لكثنننرة  السننرقة لكاضننطراب نفسنن  :- 4
ومتشننعبة، وال نملكننن تفسنننر سننلوو السننرقة بنندافع واحنند ، فالنندوافع 
النفسنة قد تتفاعل مع العوامنل البنئننة ، وقند تلكنون السنرقة جنز ا  منن 

ة الستقرار بنائنه النفسن  علن  اآلخن  حالة نفسنة إ  نسرق الطفل نتنج
 دون العطا  .

أو     قند نلجنا الطفنل إلن  السنرقة إلشنباع مننل : السرقة لتحقنق ال ات -5
 -63:  0994ريبة ف  نفسه أو للظهور بصنورة أفضل)الشنربنن  ، 

64 . ) 
    :   Lying الــــلكـــــ ب -7
إبتدع ما لم نحندث منع إ ا تعمد الطفل قول الحقنقة أو حرف اللكالم أو     

إنننه نتصننف بسننلوو  المبالغننة فنن  نقننل مننا حنندث ، أو اختلننق وقننائع لننم تقننع قنننل
وقطبه اآلخر الصدق سلولكان ملكتسبان وال نورثان ، لكمنا أننه اللك ب . فاللك ب 

سلوو اجتماع  ينر سنو  ننؤد  إلن  عدنند منن المشنلكالت االجتماعننة لكعندم 
(.وأحنانا نلكون اللك ب لننس 07:  0994) الشربنن  ، الصدق والخنانةاحترام 

إ  البد منن تنوافر النننة لعندم مطابقنة القنول للواقنع أو مناقضنة   بمشلكلة حقنقنة
ما ال نجده قبل سن الخامسة ، حنث نلكنون الطفنل الصنغنر يننر  الحقنقة، وه ا

عن ينرها ، أما ما قد نستخدمه األطفنال الصنغار منن  ةقادر عل  تمننز الحقنق
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عن عدم  قدرتهم عل  التمننز بنن الصواب والخطأ ، ووجود  جتلك ب ، فهو نا
سنننوات نصنبك اللكن ب نوعنا  منن أنننواع  3 – 6خننال واسنع األفنق ، ففن  سنن 

 4 – 3اللعب باللغة ، ووسنلة لصننع القصنص  والحلكاننات الممتعنة فن  عمنر 
 .سنوات

 (. 0985الشبنن  ،  ;  6111)رزق ،  
    األشننلكالنط ، والتعمنند ، واإلصننرار فهنن ه لنن ا فمننا دام ال نوجنند التخطنن    

ال تعد مثننرة للقلنق. ومنع التقندم فن  العمنر والنضنج العقلن  ومداومنة الوالندنن 
عل  تصحنك المعلومات اللكا بة  والنه  عنها ، نقلنع اللكثننر منن األطفنال عنن 

( . للكنن األطفنال األلكبنر سننا  والمنراهقنن  627:  6111) نوسف ،    اللك ب
نلكن بون لخدمنة أنفسنهم ، ونلكنون هن ا  0992عنام   Daltonدالتنون لكما ن لكر 

ف  سن المدرسة خاصة ال لكور ال نن نمارسون األلكا ننب الالجتماعننة لتجننب 
 ( . 432:  0992العقاب ، والحصول عل  ملكاسب )شنفر ، منلمان ، 

ولعننل قسننوة اآلبننا  تلكننون ألكبننر دافننع السننتمرار الطفننل فنن  اللكنن ب ،     
( . وقند نلكشنف عنن  70:  0989جلب له العقاب ) الطننب ، فالصدق سوف ن

وجننود مشننلكلة انفعالنننة ، فننبع  األطفننال والمننراهقنن نسننقطون فنن  أعننرا  
اللك ب بسنبب شنعورهم بنأن اللكن ب هنو الطرننق األساسن  للتعامنل منع طلبنات 

 (. 6111الوالدنن والمدرسنن وأوامرهم ) رزق ، 
    :    Disobedienceالــــعـــصــنــان -8
   هو عدم القنام بعمل ما نطلبه األب ) أو األم ( ف  الوقنت الن أ ننبغن     

   أن نعمل فنه ، ونجد أن األطفال ن عنون ف  معظم األوقنات لتعلنمنات األبنونن
ف  خالل السنة األول  والثاننة من العمر . إال أن جمننع األطفنال نعصنون فن  

نجنناب  للقنواننن المنطقنننة التنن  بعن  األحنننان ، ونرفضنون االسننتجابة بشنلكل إ
نفرضننها األبننوان . ونصننل سننلوو العصنننان  روتننه فنن  البدانننة خننالل الننثالث 
سنوات األول   ونتناقص بشلكل طبنع  بعد  لو ، وننبغ  أن ننظنر إلن  لكمننة 
معقولة من عدم الطاعة عل  أنه تعبنر صح  عن األنا المتطنورة التن  تسنع  

، أما العصنان ينر السنوأ فنظهنر بشنلكل ألكثنر  إل  االستقالل والتوجنه ال ات 
:  0992تلكرارا وشدة ،وندوم لفترة أطول من النوع السوأ )شنفر ، منلمان ، 

014  ) 
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 Achenbachونعتبر ه ا النوع مع تحطنم الممتللكات وفقا لــ الكننباخ      

مننن أهننم المشننلكالت التنن  نواجههننا األطفننال ، حنننث نبلنن  معنندل  0990عننام  
 ( .  69: 6113من األطفال) لكازدنن ،  % 51، وعدم الطاعة العصنان 

 وهناو ثالثة أشلكال رئنسة للعصنان :
   شلكل المقاومة السلبنة ، حنث نتأخر الطفل ف  امتثالنه ونشنلكو ونتن مر .0

 من الطاعة الواجبة علنه .
التحنندأ الظنناهر ) لننن أفعننل  لننو ( مننع اسننتعداد الطفننل لتوجنننه إسننا ة  .6

 لفظنة .

ان الحاقد ، ونؤد  إل  قننام الطفنل بعمنل علكنس منا نطلنب نمط العصن .3
 ( . 014:  0992منه تماما  )  شنفر ، منلمان ، 
 التعدنل السلولك  لمشلكالت األطفال :

 ةمدروس ةمريوب بطرنقالتغنر السلوو ينر نشنر تعدنل السلوو إل      
قننا  النن أ بنندأ فنن  أواخننر الخمسنننننات تطبنالسننلولك   وهننو نننوع مننن العننالج   .

للنظرنننات السننلولكنة، ومننن منظرنهننا واطسننون وبننافلوف وثورننندنو وسننلكنر 
نعتمند علن  التطبننق المباشنر لمبناد   النتعلم وهو أسنلوب   وجثرأ و خرون.
بهنندف  ؛ة وعلننم النننفس التجرنبنن  بصننفة عامننة والسننلبن ةنجابنننوالتنندعنمات اإل

 . (695: 6114) سفنان ،    مريوبالتعدنل السلوو ينر 
من  ةلكان لد  الطفل مجموعإ ا  ه نومن الجدنر بال لكر إ ه ا ،   

 ةبل ستلكون مهم ةدفعة واحد فال نملكن تعدنلها ةمريوبالالسلولكنات ينر 
خطر و األأصعب األ واختنار، ل  مراحل إل لو علننا تقسنم السلوو  ةمستحنل

 ةنجعل من تعدنل السلوو حلق، بحنث ل  حناة الطفل إو أو عل  أو المهم ف  أ
 . خطرو األأ صعبلكما  لكرنا باأل أونبد ةمترابطة ومتسلسل

 : مراحلثالث  ن نضعأف  خطة تعدنل السلوو نجب  أنبد وللك 

 أو  ةوهننن  تحدنننند السنننلولكنات التننن  تسنننبب مشنننلكل :األولننن   مرحلنننةال
ن الخطننأ فنن  تحدنننده أل مهمننة ةخطننو ةوتعنند هنن ه الخطننواضننطراب. 

، ر  األ س علننن مثنننال : الطفنننل نجلننن.لكخطنننأ الطبننننب بالتشنننخنص
ما التحدند يننر أسه بالحائط ) ه ا تحدند واضك أونصرخ ونضرب ر

 .( نصرخ –نبلك  -نقول الطفل منزعج  واضك عندماال
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 منن المشنالكل  ةمجموعن ننات : للكنل طفنلوولتحدنند األ الثاننة: ةالمرحل
 -لنن  تعنندنل مثننال : الطفننل نننرف  اللعننب إولكلهننا تحتنناج ،  ةالسننلولكن
و مننن أر  الطفنل نرمن  لكنل شن   علن  األ -وراقنمنزق األ الطفنل
 .ال نحترم الضنوف -ةالناف 

التنن   ة،المشننلكل -لكمننا سننبق و لكرنننا-ن نختننارأولنننات نجننب ولتحدننند األ
 ةن تلكننون ينننر الئقننأو أخننرنن وعلنن  اآل، الطفننل  تشننلكل خطننرا علنن 

، أو التننن  تسنننبب التننندرنب عاقنننةإفننن   ةن تلكنننون مسنننببأو أاجتماعننننا 
    اإلزعاج للوالدنن.

 ةن السنلوو نخندم وظنفنأتحدند وظنفة السنلوو : بمنا  : ةالثالث ةالمرحل 
الت  نخدمها وه ه الخطوه قد  ةن نحدد ما ه  الوظنفأ لكرنا نجب  لكما

ل  التحلنل واالستنتاج لنس بنا  عل  خبرة إ ال نحتاجا ل  ةتلكون صعب
 : عل  الشلكل التال  الحظةالم بل نعتمد عل  ،خصائ و األأ   المرب 

     .ما نسبق السلوو -أ
 ما هو السلوو. -ب
 السلوو. ما نحدث بعد -ج

وتدوننها نحدد حجم السلوو وتلكراره ومد   الحظةمن خالل ه ه المو
مثنل  ة،قد تلكون مسبب ةطارئ أسبابوجود ، عدم استبعاد احتمال  ونجب ،شدته

لن ا ،  ةنجب االنتباه ا ا لكان السلوو ف  اطار البنئن.والمر  -التعب -قلة النوم
سنلوو للنتخلص مننن التفنوه بلكلمنات ينننر  ن محاولننة تعندنلإعلن  سنبنل المثنال 

  . هل والمحنطمقبوله متجاهلنن البنئة واأل
ن نضننعه بنندال مننن السننلوو ينننر أعلننننا تحدننند البنندنل النن أ نجننب ثننم 

ن أن نقننوم بننه وفنن  حنندود قدراتننه ونجننب أالطفننل  ن نسننتطنعأو.مريننوب بننه ال
خن نن بعننن االعتبنار ،  بنه  مرينوبالالسنلوو يننر  ف  مسنتو   نلكون البدنل

الطفننل  فتنننا بقنندراترعلنن  مع ةونتوقننف نجنناح المهمنن سننن الطفننل وقدراتننه 
 . واهتماماته

 وفنما نل  بع  األسالنب الت  نملكن استخدامها ف  برامج تعدنل السلوو :

  Reinforcement  ثوابالالتدعنم أو -0 
قنانون الونننص  ،ة تعندنل السنلووساسنا فن  عملننأ ثوابقانون ال نعتبر

لنن  تلكننراره يالبننا إلنندفع صنناحبه  " هألنن  ملكافننإؤدأ نننن لكننل سننلوو أعلنن  "
ومحصننل بعنند القنننام بنن لو  ،ةنجنننت  ن هنن إ ةللحصننول علنهننا ثاننننة . فالملكافننأ
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ن إ .ةملكافنأ أأهنناو   ا لنم نحندث السنلوو فلنم نلكننإالسنلوو . وبطبنعنة الحنال 
وننندر حصنوله ،  نادرا ما ندوم لند  صناحبه ةل  ملكافأإنؤدأ  السلوو ال أ ال
 وبشنلكل متلكنرر فننملكن، دا  سنلوو معننن أ ا استمر الفرد ف  إما أمع الزمن. 

 ةفننأاملك لكالهشننأ لننو السننلوو هننو شننلكل مننن  تأدنننة نن  لننو قنند حصننل ألإالقننول 
 .  لصاحبه

  أنواع الحوافز:

 والحلونات والشراب ةطعملكاأل :ة الحوافز المألكول    . 

 لعابلكاأل :ة افز المادنالحو.  .       

 هاحتضان - لهنقبت –( شاطر ) الطفل مدنك : الحوافز االجتماعنة . 
الطفل  تستخدم لتدفعصطناع  اوبعضها  ةبع  ه ه الحوافز طبنعن

معنن  ام بتصرفنالق طفلحنث نطلب من ال،  لمستهدفاللقنام بالسلوو 
عل   ةفتستعمل للمحافظ ما الحوافز االجتماعنةأ ة.ملكافأالتعر  علنه و

 ةلكتساب تصرفات جدندفتستعمل ال ةما الحوافز المادنأ . الملكتسب السلوو
 تال نن نعانون من اضطرابا وأ ،والد المندفعنناأل سرع خاصة لد أبشلكل 
زنادة ل نؤدأ لكأسلوب وبرنامج منهج  تستعمل ة. والحوافز المادنسلولكنة

     .الحصول عل  السلوو المقبول

 ا لكان إسبنل المثال  ل  ت لكنر الطفل عل إ تحفنزثنا  الأدم لفت النظر نجب عو
له شاطر  ن نقولأن وجدناه نلعب بلعبه نجب إو ،الطفل نقوم بتخرنب المنزل

 وال تخرب، لعب بها أ ةجمنل ةن ه ه اللعبإفضل من القول : أ ةجمنل ةه ه اللعب

 .ل  التخرنبإ ةن ب لو نشجعه ون لكره بالعودالمنزل أل

     الحننوافز تسننتعمل لتنندرنب الطفننل علنن  القنننام بتصننرف مننا لردعننه نإ
تنم  ألن  التصنرف الن إلفنت نظنر الطفنل دائمنا  عمل منا لن لو نجنببعن القنام 

وبغ  النظر عنن الحنوافز التن  . اللكالم ملكافئته علنه حت  لو لكان عاجزا عن

و علنن  نلكننون فعنناال . لنن ل نأنوعننه نجننب  نلكنننن الحننافز مهمننا إلنهننا فننإنلجننأ 
ن خصائ  أن نعر  قائمة من المدعمات علن  والندأ الطفنل ، واألفضنل أاأل

االهتمام منن الطفنل لحنافز منا  ن نالحظأل  إنواع أنجرب عدة حوافز من عدة 
ن الحنوافز إالسنلوو فن عداد برنامج معنن لتعدنلإعند القنام ب مهمة ةوه  خطو

 خصائ  تعونداول األالطفل مهما ح نرفضهان أخصائ  نملكن األ نفضلهاالت  

 ةنجاد الحافز الن أ نلكنون  ا قنمنإل لو نجب  حوافزه.فللكل طفل ، الطفل علنها 
       .ن نجعل منه حافزاأما نج ب انتباه الطفل مملكن ل لك، ف للطفل بالنسبة
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      ةعلنننا تحدنند الجرعن -شباعواأل-الحرمان-فعالنة الحافز  بعد فهم مد 
ن أخصنائ  لنحصل عل  افضل النتائج وعل  األ اعطائهإالت  نملكن  ةو اللكمنأ

لن  إحتنناج الطفنل إنحافظ عل   من الحافز المطلوب لك  ةالمناسب ةنختار اللكمن
، فقند الحنافز قنمتنه ن حتن  ال أةبالملكافن ةمنن الحنافز ونجنب عندم المبالغن  مزنند

 المطلنوب  دا  السنلووأن نلكون الحافز قونا بحنث نبق  الطفل منشغال بأونجب 
  .أته.ستالم ملكافف  الوقت نفسه متشوقا إلو

      الحوافز:ف  تقدنم  ةساسنالظروف األ
السنلوو المطلنوب للكن  تلكنون  إنجنازفنور  أة(نجب تقدنم الحافز)الملكاف

    .      .ومؤثر ف  شخصنة الطفل ةقون فعالنة  ات
 : الحوافزبرمجة 

السننلوو  حصننل إ ا أةنقنندم الملكافنن أننملكننن  لتحدننند عنندد المننرات التنن 
 .المطلوب

 األسلوب عندما نبدأ بتندرنب بتندرنب الطفنل  ونستعمل ه ا ز الدائم :نحفتال
نجننز ألمنا  أةبتقندنم الملكافن و لننو ،خنر و تعندنل سنلوو أعلن  سنلوو جدنند 

 ةعمنال الصنحنحباأل السلوو بشلكله المطلوب وعنندما نلكنافْ  الطفنل لقنامنه
 ينننر عمننالواأل حةنعمننال الصننحفسننرعان مننا نننتملكن مننن التمننننز بنننن األ

     ة.صحنحال

 ت لد  قنام الطفل بالعمنلآلنل من عدد الملكافقو لو بالت ز الجزئ  :نحفتال 

ن أال بعنند إوال نملكننن تطبنننق هنن ا األسننلوب . المطلننوب نفسننه بشننلكل دائننم 
حفنز تسنلوب اللخضوعه أل نتنجةالسلوو المطلوب  لكتسبأنلكون الطفل قد 

 .الدائم

 طنول أل  تلكرنس جنودة السنلوو لمندة إدأ ؤن نأنملكن  : ز الجزئ نحفتالو
 .      .حفز الجزئ تمما نقدمه ال

وال نلكنون  ،مستهدفلنجاز السلوو اإتظهر بعد ما عادة  ن قوة الحافزإ
 ةت  الحافز لكملكافأة معنونأبل ن، ل   منلكاننلك   الحافز ف  مقدمة السلوو لكدافع

نجناز العمنل إأ قبنل أسنلفا لن  الطفنل إالحنافز   ا قندمإف  نهانة العمل المنجز فن
ومنع نمنوه  ،للقننام بالعمنل المطلنوب سنببا  المطلنوب مننه عنندها ال نجند الطفنل 

سنو  ة، وه  نرف  الرشو نهأوفهمه لما نجرأ سنرف  القنام بالعمل معلال ب
   ة.نجابناستعمال قوة الحافز اإل
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  Punishment  العقــــاب -6
 ل  التخفنفإوتؤدأ ، سلوو ه  عملنة تحدث بعد وقوع ال ةالمعاقب نإ

مملكنن تحدنند السنلوو السنن   ووصنف  ةالطرنقن وبتلنو.بعند ا منن حدوثنه فنمن
الصننفع  : مثننل ةبطننرق مختلفنن عقننابحنندث النالعقنناب المناسننب بعنند وقوعننه و

و أو بقنول ال أ ةو السنخرنأو التأننب أو التوبنخ أو الصراخ أف عل  الند نالخف
  .برفع الحاجبنن احتجاجا

ل  إ خر أ نواعألكثر من استعمال أاستعمال نوع معنن من العقوبات دأ ونؤ 

  إلنها: ةشارمضاعفات تجدر اإل

  ل  الحندإللحد من التصرف تؤدأ يالبا  ةن العقاب هو عملنة سرنعأمع   
 ة ، مننع عنندم القنندرة علنن التصننرف القننائم فنن  تلننو اللحظنن مننن حصننول

   .الطونل لسلوو عل  المد اضعاف إ

 ولكثننرا  ،السنلوو الهجنوم  العندائ  و ل  نشنإتؤدأ  ةالجسدن ةالعقوب نإ
. عنند  ألهنلوخاصة سنلوو ا، بتقلند اللكبار ف  سلولكهم  ما نقوم األطفال
ن مثل  لو الننوع منن أالطفل  نظن، فو الضرب للعقابأاستعمال الصفع 

 . هو تصرف مقبول اجتماعنا التصرف

 دون  ةالخفنفن سنلولكنةال العقناب للحند منن االضنطرابات لكثنرا ما نسنتعمل
نجناب  مناسنب ننؤدأ إتطونر تصرف  جلأأ من الحوافز من أاستعمال 

 هلهأمن  فنحاول الصغنر الهرب، هل والخوف من األ ةل  شعور الرهبإ
     .رائهمو نصبك معاندا آلأ

 سلوب أ نجادإ ل لو نجب، أ عملنة عقاب أل ةمضاعفات جدن ن هناووأل
 .لسلوو السنئ بدال من العقابخر نتملكن من تخفنف حصول اأ

 : نواع العقابأ

 : أو أأ  لعاب التن  نحبهناف  األ ةحرمان الطفل من المشارلك الحرمان
      أنشطة أخر .

 فنن  الحصننص التنن   ةبعنناده مننن يرفننة الفصننل لفتننرة قصنننرإ: بعنناداإل
 .نحبها

 أ اهتمامأ ئهاطعإ و لو بعدم همال:اإل.  . 

 تننه للحننائط ادرإعلنن  لكرسنن  و فننلالط جننالسإ : داخننل الفصننل ةالمعاقبنن
   .عمالأمن  به نمونقو وما ،ال نر  رفاقه بحنث
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 :مالحظات

 واشنرح للطفنل  ...ال تتراجنعة...ه فن  البداننلنزداد السلوو المراد تعدن
ننه ال أو العقاب حت  لو لكنت تظن أ أةسبب استخدامو الملكاف عندائما 
ا تحاول انصناله مع م ةتعابنر وجهو متناسب ن تلكونأحرص وا .نفهم 
 ا تنوفرت لنه إننه أوت لكر  ،سلولكه ال تجعل الطفل نستدرجو ف  للطفل
فهن ا نسناعده  ةباالهمنن فنها االهتمام والحب واالنتمنا  واالحسناس ةبنئ

       ة.عل  تقلند قنامه بسلولكنات ينر مريوب

 ن نوضع موضع التنفن أتصرف ما نجب  و نقرره لس عقاب ال ألن اإ  
ولم ننف  ف  حنن  ةالعقاب مر  ا ما نف إو ،نحدث التصرف ةف  لكل مر

 .    حدوث التصرف الس  زنادة ل  إن نؤدأ أخر نحتمل  

  بمعنن لقنوة التصنرف المقتنرف  ةن تلكون قنوة العقناب موازننأنجب ،      
  .نتلق  الطفل ال أ اقترف  نبا بسنطا عقابا قونا نأنجب ال 

 Extinction  االنطفا : -3
التوقف عن االستجابة نتنجة توقف التدعنم . ونقوم ه ا األسلوب وهو     

علنن  انصننراف األخصننائ  عننن الطفننل حنننن نخطنن  ، وعنندم التعلنننق علنننه، 
والثنننا  علنننه حنننن نحسننن التصننرف. فقنند نحنناول الطفننل أن نزننند مننن الثرثننرة 

  إال أن التجاهل المتواصل نؤدأ إل  لكفه. ونعتبر االنطفنا  لج ب االنتباه إلنه 
ولكنات المريوبة سلسلوو ألكثر فعالنة حت  وإن استخدم بمفرده بشرط تعزنز ال

 .ف  الوقت نفسه
ه ا وتتوقف سرعة اختفا  السلوو عند خضوعه لالنطفا  عل  عدة عوامل 

 منها :
لكمنة التعزنز الت  حصنل عنهنا الفنرد فن  الماضن  ، فلكلمنا لكنان التعزننز  -أ

 .اقل لكلما لكان اختفا  السلوو أبطأ 

 نبدأ السلوو ال أ نخضع لجدول تعزننز متقطنع مقاومنة ألكبنر لالنطفنا -ب
 من السلوط ال أ نخضع لجدول تعزنز متواصل .

درجننة الحرمننان مننن المعننزز ، فالشننخص النن أ حننرم مننن المعننزز لفتننرة -ج
طونلننة نسننبنا  دون الحصننول علنن  المعننزز نبنندأ مقنناوة ألكبننر لالنطفننا  ) 

 (.31: 6112أحمد ، 
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 Generalization التعمنم: -4
نستخدم التعمنم عندما نمتند أثنر تعزننز سنلوو منا إلن  ظنروف أخنر     

 ينر الت  حدث فنها التدرنب أأ أن نمتد ال  مواقف او سلولكنات اخر .
   تعمننم المثننر ونعنن  انتقنال أثنر النتعلم وهناو نوعان من التعمنم هما:   

  األوضنناع األخننر  مننن الوضننع النن أ تننم تعنندنل أو تشننلكنل السننلوو فنننه إلنن
المشابهة والثان  تعمنم االستجابة أأ انتقال أثر النتعلم منن اسنتجابة تنم تعندنلها 

 أو تشلكنلها إل  االستجابات األخر  المماثلة .
 Shaping: التشلكنل: -5
نعد من األسالنب المهمنة فن  العنالج واإلرشناد . ونشننر التشنلكنل إلن     

نجناب  المننظم لالسنتجابات التن  تقتنرب اإلجرا  ال أ نشتمل علن  التعزننز اإل
 من السلوو النهائ ، بهدف إحداث سلوو ال نوجد حالنا  . شنئا فشنئا

   والتشننلكنل ال نعننن  خلننق سننلولكنات جدننندة مننن ال شنن  ، فعلنن  الننريم   
منا   من السلوو المستهدف نفسه ال نلكون موجودا لد  الفرد لكامال ، فإنه يالبا

نبننة منننه ولهنن ا نقننوم األخصننائ  بتعزنننز السننلولكنات ال نوجنند لننه سننلولكنات قر
بهدف ترسننخها لند  الطفنل ، وبعند  لنو نلجنأ إلن  التعزننز التفاضنل ، والن أ 
نشتمل عل  تعزنز االستجابة فقط ، لكلما أخ ت تقترب ألكثر فألكثر من السنلوو 

 المستهدف.
و وعند استخدام ه ا األسلوب نقوم األخصائ  ف  البدانة بتحدند السلو   

النهائ  ال أ نراد تعلمه، وبعد  لنو نختنار اسنتجابة تشنبه السنلوو النهنائ  إلن  
حد ما ، ونبدأ بتعزنز تلو االستجابة بشلكل منظم ونستمر بن لو إلن  أن تصنبك 
االستجابة قرنبة ألكثر فألكثر من السلوو النهائ ، وتسم  عملنة تشلكنل السنلوو 

      مفتاح النجاح ف  عملنة التشلكنل عل  ه ا النحو" بالتقارب التدرنج  ". ونتمثل
      فن  لكنون التعزننز متوقفنا علن  نحنو تندرنج  باتجناه السنلوو النهنائ  وتجاهلنه

 ) عدم التعزنز( عندما ننحرف عن السلوو النهائ .
 خطوات تشلكنل السلوو : 
 تحدند السلوو النهائ  المراد الوصول إلنه بدقة .  -0

فنه : إ  البنند منن اختننار اسنتجابة قرنبنة مننن تحدنند السنلوو المندخل  وتعرن -6
السننلوو النهننائ . ونملكننن تحدننند السننلوو المنندخل  مننن خننالل المالحظننة 
المباشرة للطفنل لعندة أننام قبنل البند . ونجنب أن نتصنف السنلوو المندخل  

    : بصفتنن هما
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أن نحدث السلوو بشلكل متلكرر و لو حت  تتوفر لنا الفرصة لتعزنزه وتقونتنه  
 السلوو المدخل  قرنبا  من السلوو النهائ . وأن نلكون

 اختنار معززات فعالة . -3

 االستمرار ف  تعزنز السلوو المدخل  إل  أن نصبك معدل حدوثه مرتفعا .  -4

االنتقال التدرنج  من مستو  أدا  إلن  مسنتو   خنر : ونعتمند  لنو علن    -5
تعزنز األدا  منن درجة الطفل للسلوو المطلوب منه . والقاعدة هنا أن نتم 

ثالث إل  خمس مرات قبل االنتقال إلن  المسنتو  اآلخنر،  لنو أن تعزننز 
مستو  األدا  لمدة طونلة نعمل عل  ترسنخ  لو النمط منن السنلوو، ممنا 
نجعل من االنتقال إل  المستو  التال  أمرا  صعبا  ، ومن ناحنة أخر  فإن 

 لوو.تعزنز السلوو لفترة قصنرة نؤدأ إل  اختفا  الس
  Chaining: التسلسل  -2
هو اإلجرا  ال أ نستطنع من خالله  مساعدة الفرد عل  تأدننة سلسنلة    

 سلولكنة و لو بتعزنزه عند تأدنته للحلقات الت  تتلكنون منهنا تلنو السلسنلة علن 
نحننو متتننال . فنننادرا  مننا نتلكننون سننلوو االنسننان مننن اسننتجابة واحنندة، فمعظننم 

  مجموعة من االستجابات ترتبط ببعضها النبع  السلولكنات اإلنساننة إنما ه
 من خالل مثنرات محددة وتنته  بالتعزنز.   

نرة التنن  تلكننون السننلوو " وفنن  تعنندنل السننلوو تسننم  األجننزا  الصننغ    
"، وتتصل ه ه الحلقات ببعضها البع  لتشنلكل منا نسنم  " بالسلسنلة بالحلقات

 السلولكنة ".
 الفرق بنن التشلكنل والتسلسل :  
ف  التشلكنل نبدأ بأول خطوة ونعززها ثم ننتقل إل  الخطوة الثاننة    

 حنث نقوم الطفل بالخطوتنن ثم نعزز الخطوة األخنرة وهلك ا.

 فإن  خر خطوة ه  الت  تعزز دائما  . ف  التسلسل :
   Prompting: التلقنن أو المساعدة  -7

 ثنر حندوثا  وهو مؤشر أو تلمنك نجعل احتمنال االسنتجابة الصنحنحة ألك   
وهننو طرنقننة مالئمننة لتشننجنع الفننرد علنن  إظهننار السننلوو المطلننوب بالسننرعة 
المملكنننة بنندال  مننن االنتظننار إلنن  أن نقننوم هننو نفسننه بننه تلقائنننا . ونلكننون الهنندف 
النهننائ  عننادة الحصننول علنن  االسننتجابة النهائنننة فنن  يننناب الملقنننات، ونملكننن 

 :ه و ثالثة أنواع من التلقنن، مع تقدم التدرنب. وهنا سحب الملقنات بالتدرنج
وه  تعلنمات لفظنة ننبغن  أن تلكنون واضنحة ونجنب  التلقنن اللفظ  : -0

 التألكد من تنفن ها. مثل قول األم البنها قل" بسم هللا "عند االلكل.
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   وهو نتم من خالل النظر أو اإلشارة إل  اتجاه معنن التلقنن اإلنمائ  : -6
وينرها. فوضع الشخص ننده علن  فمنه  أو بأسلوب معنن أو رفع الند

 مؤشر عل  السلكوت.
عبارة عن لمس اآلخرنن جسدنا  ، بهندف مسناعدتهم  التلقنن الجسدأ : -3

عل  تأدنة سلوو معنن،ونملكن استخدامه بعد فشل الفرد ف  االستجابة 
لألنواع االخر  من التلقنن. وهو مفند فن  تعلنم المهنارات الحرلكننة ، 

 د عل  اتباع التعلنمات المختلفة.وأنضا  لتدرنب الفر
  Fadingالسحب التدرنج  أو التالش :  -8
هننو أحنند أسننالنب العننالج السننلولك  النن أ نعتمنند علنن  مبننادذ اإلشننراط    

اإلجرائ ، ونشتمل عل  تناول سلوو نحدث ف  موقف ما ، وجعله نحندث فن  
 ؛ان موقف  خر عن طرننق التغنننر التندرنج  للموقنف األول إلن  الموقنف الثن

فقنند نلكننون الطفننل هادئننا ومتعاونننا فنن  البنننت وللكنننه نلكننون خائفننا  إ ا وضننع فنن  
موقف الصف ، ونملكن القضا  عل  مثل ه ا الخوف عن طرننق تقندنم الطفنل 

 بالتدرنج لمواقف تشبه يرفة الصف.
 
  Desensitization Systematic تقلنل الحساسنة التدرنج  : -9 
الت  طورها ولب  ف   واخر الخمسنننات  هو أحد اإلجرا ات العالجنة   

ونسنم  أنضنا  " بالتحصنننن التندرنج  ". ونشنتمل علنن  اسنتخدام عملننة اللكننف 
المتبنننادل ) وتعنننن  محنننو المخننناوف المرضننننة أو القلنننق عنننن طرننننق إحنننداث 

ف  المواقنف التن  تسنتثنره( ويالبنا منا نلكنون االسنترخا     استجابات بدنلة لها
 هو االستجابة البدنلة .

  Aversion التنفنر: -01 
بهدف لكف االستجابة وإطفائها. ونقوم  ؛وهو ربط االستجابة بشئ منفر    

عل  تغرنم الفرد شنئا مادنا أو معنونا إ ا قنام بالسنلوو يننر المرينوب فننؤدأ 
 إل  تقلنل  لو السلوو مستقبال .

  Flooding الغمر: -00
لننق أو الخننوف بشننلكل وتعتمند علنن  تعننرن  الفنرد النن أ نعننان  منن الق   

مباشر إل  المثننر الن أ نبعنث فننه القلنق، فنالفلكرة الرئنسنة هننا هن  التعنرن  
السرنع ل لو المثنر المشروط ال أ نخاف مننه بندال  منن تعرنضنه علن  فتنرات 

 أو بالتدرنج.
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 Practice   Negative :  الممارسة السالبة-06
الالزمنننات للنننتخلص منننن  0926اسنننتخدم فولنننب هننن ا األسنننلوب عنننام     

الحرلكنة. وفنه نطلب المعالج من الفرد أن نمارس السلوو ينر المرينوب فننه 
بشننلكل متلكننرر ممننا نننؤدأ إلنن  نتننائج سننلبنة لكالتعننب والملننل ، حتنن  نصننل إلنن  

ممنا نقلنل منن احتمنال  ؛ال نسنتطنع عنندها ممارسنته  درجة اإلشباع ، وبالتنال 
 تلكرار السلوو ينر المريوب فنه .

  :Reciprocal Inhibition بادلاللكف المت -03
هو لكف لكل من نمطنن سلولكننن مترابطنن بسبب تنداخلهما ، وإحنالل    

استجابة متوافقة محنل االسنتجابة يننر المتوافقنة، بمعنن  أن ننتم اسنتبدال عنادة 
سلولكنة بعادة أخر . ومن ألكثر المشلكالت الت  نملكن عالجها بناللكف: الخنوف 

 بول اللنل ، واضطرابات اللكالم.من الحنوانات والمدرسة ، والت
 Modeling:  النم جة -04
ه  عملنة موجهة تهدف إل  تعلنم الفرد لكنف نسلو، و لو منن خنالل     

اإلنضا ح . أو ه  التغننر ال أ نحدث ف  سلوو الفرد نتنجة لمالحظته لسنلوو 
 اآلخرنن.

ننتعلم  فغالبا  ما نتأثر سلوو الفرد بمالحظة سنلوو اآلخنرنن، فاإلنسنان   
العدند من األنماط السلولكنة مريوبة لكانت أو ينر مريوبة من خالل مالحظة 
اآلخنرنن وتقلننندهم، وتسنم  عملنننة الننتعلم هن ه بمسننمنات مختلفنة منهننا : الننتعلم 

 بالمالحظة، التعلم االجتماع  ، التقلند، التعلم المتبادل.
 Role Playing:  لعب األدوار -05 
   لكأن نمثل دور األب ؛ل أدوار معننة أمام المعالج وهو قنام الفرد بتمثن   

أو دور األخصائ  ، أو أدوارا  أخر  أمام المشاهدنن حنث نلكتشنف الفنرد منن 
خالل التمثنل مشاعره فنسقطها علن  شخصننات الندور التمثنلن ،  ونننفس عنن 

 انفعاالته ونستبصر ب اته ، ونعبر عن اتجاهاته وصراعاته ودوافعه.
  Self - Control:  ل اتضبط ا -02 
نعتبر ه ا األسلوب من األسالنب اإلجرائنة التن  تنوفر الوقنت والجهند     

عل  الفرد ، ألن الفرد نفسه هو المسئول عنن تطبننق اإلجنرا ات التن  تضنبط 
 سلولكه.

 ونعتمد ضبط ال ات عل  تعزنز السلولكنات الت  نرض  عنهنا الفنرد ،   
 ، ومعاقبة السلولكنات ينر المريوبة. والت  نرند إحداث التغننر فنها
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  Time Out:  اإلقصا  -07
ونعرف بأنه إجرا  عقناب  نعمنل علن  تقلننل السنلوو يننر المرينوب    

فنه ، من خالل إزالة المعززات اإلنجابننة مندة زمنننة محنددة بعند حندوث  لنو 
السننلوو مباشننرة . وحتنن  نلكننون اإلقصننا  إجننرا ا  عقابنننا نعمننل علنن  الحنند مننن 

ل ا البد من مراعاة ما لوو ينر المقبول فالبد من استخدامه بشلكل صحنك، الس
 نل  :
أن تلكون البنئة الت  نقص  الفرد إلنها ينر معززة لسلولكه وإال قد تعمل  -أ

 عل  زنادته.
عدم الدخول ف  نقا  مطول مع الفرد المرسل إل  ملكان اإلقصا  بل  -ب

 .االقتصار عل  ت لكنره بما فعل وجزا   لو 
 عدم إطالة فترة اإلقصا  عن عشر دقائق. -ج
االنتظام ف  تطبنق اإلقصا  واالبتعاد العشوائنة ، وتطبنقه حال حدوث  -د

 السلوو.
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 األولالفصل 

 االتجاهات والنما ج النظرنة المختلفة 

 ف  علم النفس اإللكلنننلك 

 إل  السنلوو السنوأ والالسنوأ –حسب إعدادهم –ننظر اإللكلنننلكنون     
نننلكن  منا من خالل نما ج متعددة، والت  تمثل عدة مفاهنم مترابطة تحندد لإللكل

التفلكنننر فنمننا نتعلننق بهنن ا  النن أ نقننوم بننه بفحصننه ودراسننته ، وتنسننر لننه لكنفنننة
لكمنا تحندد ت عن العمنل، وتقدم له سناق تتلكامل فنه المعلومات والبنانا السلوو

العالقات القائمنة بننن المتغننرات وبننن األحنداث والوقنائع النفسننة أو السنلولكنة 
 نتبعه . سلوب العالج  ال أاأل وتوجنهه إل 

   ن اإللكلنننلك  المتمرس نجنبنمو ج نظرأ فإ وريم فائدة اإلستناد إل     
   أن نضع ف  اعتباره ما قد ننشأ عن استخدام نمو ج نظرأ معنن من مشلكالت
إ  قنند نقننع فنن  خطننأ زنننادة التعمنننم أو قنند نننتحمس لنمننو ج نظننرأ واحنند بحنننث 

لنننلكننن  منننن قنامنننه نصنننبك هننن ا النمنننو ج يمامنننة مهنننننة تحننند منننن لكفنننا ة اإللك
-52:  0996عسلكر ، ؛سالمة) أو وضع خطة العالج  أو التقونم  بالتشخنص

57 .) 
وفنما نلن  عنر  منوجز لعندة نمنا ج أساسننة تمثنل معظنم التوجهنات    

النظرنة المتعلقة بالسلوو واختالالته، وه ا العر  ضرورأ لكأساس للفحص 
منا ج التندخل العالجن  التن  العمنق لبع  التصننفات التشخنصنة الفرعننة ولن

 سنتناولها فنما بعد .

 :النمو ج الفسنولوج  )الطب  ( -0

ننظننر هنن ا النمننو ج إلنن  السننلوو البشننرأ بشننلكل عننام علنن  أنننه نتنناج    
وللكنهننا فنن  ، للعالقننة بنننن العقننل والجسننم ، فعقولنننا لنسننت جننز  مننن اجسننامنا 
لعصنب . ووفقنا الحقنقة وظنفنة لوجودننا الفسننولوج  وخاصنة المنخ والجهناز ا

له ا النمو ج فأن السلوو الالسوأ نرتبط عادة بأمرا  عضونة جسمنة ، لكما 
أو العقلننن  نتنجنننة ألمنننرا  أو اضنننطرابات  تظهنننر أعنننرا  الخلنننل النفسننن 

 أو لكنمنائنة ،بنولوجنة
 (Bootzin & Acocella , 1988 : 99). 

 تنندهورفقنند أعطنن  الكتشنناف العالقننة بنننن االصننابة بمننر  الزهننرأ و   
الوظننائف النفسنننة دفعننة لكبنننرة للنمننو ج الطبنن  لتفسنننر االخننتالالت . وللكنننن 
المفاهنم الطبنة لتفسنر االخنتالالت بأنواعهنا لننس مقبولنة فن  جمننع الحناالت، 
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فعل  الريم من وجود عالقة مباشرة بنن المر  الجسم  والسنلوو الالسنوأ 
ت إنهننا نتنجننة ن لكثنننرا مننن االخننتالالت النفسنننة لننم نثبننفننإ فنن  بعنن  األحنننان

اضطراب عضوأ . وتزداد األدلنة العلمننة حالننا علن  وجنود عالقنة بننن أدا  
المخ والجهاز العصب  وبنن االضطرابات النفسنة لكما هو الحال فن  االلكتئناب 
المزمن والفصام ، وهو ما نعط  تأننندا للنمنو ج الطبن . إال أن األدلنة العلمننة 

فن  لكنل منن االخنتالالت  اجتماعننةو، أشارت أنضا إلن  وجنود عوامنل نفسننة 
والسنرطان (  ) لكما هو الحال ف  أمنرا  القلنب واألمرا  الجسمنة،النفسنة 

، األمننر النن أ نجعننل النمننو ج الطبنن  ينننر لكنناف فنن  معظننم األحنننان لتفسنننر 
 (. 21: 0996، عسلكر ؛سالمةاالضطراب النفس   )

لنن أ نفضننلون نمننو ج الضننغوط ، وهننو النمننو ج ا ونجعننل البنناحثون    
 Bootzin)ندرس التأثنر المتبادل بنن الضغوط البنئنة والعوامل الفسنولوجنة 

& Acocella , 1988 : 100) . 
 النمو ج السنلكودننام  ) التحلنل النفس  (. -6

نشأت المفاهنم السنلكودننامنة لتفسنر االضنطرابات النفسننة أساسنا منن    
 عننام Cameronثننم تبعننه  خننرون مثننل لكننامنرون ،  Freudلكتابننات فروننند 

. حنننث لكننان نعتقنند فروننند أن لكننل مننن 0945عننام  Fenichelوفننخننل  0923
السلوو السوأ والالسوأ هو نتاج للتفاعنل بننن قنو  الشخصننة الثالثنة الهنو، 

فنالهو تندفع الفنرد إلن  األشننا  الغرنزننة البدائننة الغننر  ؛واألنا، واألنا األعلن  
 ب الفرد إل  القنام بأدوار وأعمال قد المقبولة اجتماعنا ،ونظل األنا األعل  نج

تلكون مضادة للهو، ونظل األنا ننوازن بننن متطلبنات الهنو ومتطلبنات الواقنع . 
وضعف األنا نصنر الفرد ينر ، ينر أنه ف  حالة عدم التوازن بنن ه ه القو  

 Bootzin & Acocella , 1988)مستقر مما نؤد  إل  السلوو المضطرب 

: 47). 
أ عدم حل الصراع ف  لكل مرحلة من مراحل النمو النفس  لك لو تؤد    

الجنس  إل  القلق الحاد أو العصاب، ال أ تحاول األنا التخفف منه عن طرنق 
 االستخدام الالشعورأ لمنلكانزمات الدفاع.

السلوو المضطرب ، فأن المفاهنم ج الطب  لتفسنر وعل  علكس النمو     
لت  انبثقت عنها ال ترلكز لكثنرا عل  االسباب السنلكودننامنة والنما ج العالجنة ا

الفسنننولوجنة لكأسنناس الضننطراب السننلوو وإنمننا تضننع األهمنننة اللكبننر  علنن  
الخبرات األول  ف  المهد والطفولة ومالها من تأثنر عل  التفاعل الحال  القائم 

لك لو نلعب لكبنت الخبنرات الصندمنة دورا بالغنا عل . بنن الهو واالنا واألنا األ
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عصاب ، إ  نجعل الفرد نعان  من القلق فن  المواقنف المتشنابهة حتن  لنو ف  ال
أن تتغلنب علن  الصندمات ، لن ا فبندال  منن أن نقنوم الفنرد    لكانت األنا بوسعها

بمعالجة القلق بطرنقة فعالة فأنه قند نننلكص إلن  الموقنف الصندم  األول حننن 
 (. 24: 0996،  عسلكر ؛سالمة)   لكانت األنا عاجزة أمام ه ا القلق الغامر

وبشلكل عام ، فريم االنتقادات الت  وجهت لنظرنة التحلنل النفس  ف      
عدم القدرة عل  التحقق من مفاهنمها تجرنبنا، إال أنها تعتبر أول نظرنة تفسنر 
االضننطراب السنننلولك  والعقلنن  وفقنننا للتننارنخ االنفعنننال  للفننرد، فقننند سننناهمت 

دة ف  القرن العشرنن مؤلكدة عل  أهمنة النظرنة ف  نقد األفلكار الت  لكانت سائ
د  أالدوافع ورا  السلوو( ممنا  –التخننالت  –الداخلنة للفرد ) األحالم الحناة 

 إل  معالجة األفراد المضطربنن لكبشر وموضحة أهمنة وقنمة المعرفة بال ات
 (Bootzin & Acocella , 1988 : 48) . 

 :النمو ج السلولك  -3

نه نتاجا  للتارنخ التعلنم  لالضطراب عل  إ ر النمو ج السلولك ننظ    
للفرد. ونملكن فهمه ف  ضو  األسس العامة للتعلم، لكما أن التغنر ننظر إلنه 

ملنلكة ، ) بوصفه نعتمد عل  انطفا  العادات القدنمة والكتساب تعلم جدند
0997 :80.)  

همننننة ثانوننننة فننن  معظنننم وتعتبنننر العوامنننل الفسننننولوجنة  ات اهننن ا ،    
همنتهنا تافهنة لدرجنة نملكنن التغاضن  عنهنا. ات للكنن هن ا لننس معنناه أن الحاال

 ،ووفقا له ا النمو ج فلنس هناو شنئ السنوأ بطبنعتنه فن  عملننة النتعلم نفسنها
بحنث ننبغ  وللكن االستجابات الت  نلكتسبها الفرد ه  الت  ننشأ عنها مشلكالت 

به وفقنننا لننننفس والسنننلوو الالسنننوأ ننننتم تعلمنننه والكتسننناتغننرهنننا )االستجابات(،
القواننن الت  نتم تعلم والكتساب السلوو السوأ وفقا لها، وللكن الظروف البنئنة 

 ه  الت  تؤدأ إل  الكتساب السلوو السوأ أو الالسوأ.
المسنرح  هنو أول منن أعند 0903عنام   Watsonوقد لكان واطسنون   

لنب سنناتفسنننر السننلوو، حنننن أنتقنند بشنندة األلظهننور وتعلننم المفنناهنم السننلولكنة ل
االسننتبطاننة وحننول اهتمننام علننم النننفس إلنن  دراسننة السننلوو والقننواننن التنن  

النمنو ج فن  تطنونر  Dollard & Millerتحلكمه. لكمنا أسنهم منللنر ودوالرد 
السلولك  لتفسنر االضطرابات حنن قامنا بإعنادة النظنر إلن  المبنادذ والمفناهنم 

 (. 28: 0996ر ، عسلك ؛سالمة )   السنلكودننامنة التقلندنةمن منظور سلولك 
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 : النمو ج اإلنسان - 4
ملكانننات اإلنسنناننة أو التنننار مفنناهنم هنن ا النمننو ج إلنن  حرلكننة اإل تنتمنن     

إلنسناننة يننر اإلنسان  ف  علم النفس، والت  أبرزت صورة مختلفنة للطبنعنة ا
ت من خالل مفاهنم التحلنل النفسن  أو السنلولك . حننث تلو الصورة الت  ظهر

لنمو ج عل  أن اإلنسان متفرد، متلكامنل سنوأ ، ندفعنه دافنع تؤلكد مفاهنم ه ا ا
(. فالبشر نولدون ولدنهم مننل 76: 0996،  عسلكر ؛سالمة فطرأ نحو النمو)

و لننو ريبننة منننهم فنن  ، ومتعنناوننن، وبنننائننن  ،طبنعنن  ألن نلكونننوا ودودننننن
 ،ا نقاط ضعفهم باإلضنافة إلن  قنوتهمتحقنق  واتهم، ونملكنهم  لو فقط إ ا تقبلو

 مع إقامة نظام ُمرض  من التقننم الشخص  للعن  وفقا له.
النن أ  Rogers Carl ونعننود المنظننور اإلنسننان  إلنن  لكننارل روجننرز   
ف  تأسنس التوجه اإلنسان  ف   Abraham Maslowسهم مع أبراهام ماسلوا

-Clientعلم النفس اإللكلنننلك . لكما أسس أنضا العالج المتمرلكز حنول العمننل

Centered Therapy   والن أ نتنناق  منع مبنادذ العنالج السننلكودننام  فن
لبشنر هنو الريبنة فن  تحقننق ن الدافع األساسن  ألفعنال اإ عتقدفقد ا لو الوقت.
و"النن ات ،م بنننن "النن ات" شننالكل النفسنننة تننأت  مننن عنندم التننوا وأن المالنن ات، 
و"الن ات العملننة". ونملكنن تالفن  هن ا عنن طرننق تربننة تؤلكند علن  ،المثالنة" 

 )) التقبل ينر المشروط، واالستعداد لتقبل شرعنة مشاعر اإلنسان وأحاسنسه

Comer , 1998 : 77 . 
هنن ا ، ونظهننر االضننطراب فنن  الشخصنننة حنننن نهننتم الفننرد بتوقعننات    

متجاهال تحقنقنه ل اتنه. فللكنل مننا إطناره المرجعن  ، اآلخرنن منه وتقونمهم له 
ة فن  لكلنتهنا ، وهن ا اللكننان الن ات  ال ات  الخاص وهو محصلة إدرالكاته السنابق

ال أ شلكلته الخبرة ال اتنة هو ما نجعل لكل فرد متفردا لكما نشلكل قاعدة لسلولكه 
ن لكنفننة إدرالكنه وتفسننره لهنا، لن ا فنإوأفعاله. فاإلنسان نستجنب لألحداث وفقا ل

فهم سلوو الفرد وتفسنره ال نملكن أن نتم إال من خالل فحص إطاره المرجعن  
 ال ات .

باإلضافة إل   لو تؤلكد مفناهنم النمنو ج اإلنسنان  علن  حرننة اإلرادة     
فعنننال. وننشنننأ العصننناب سنننان نملكننننه االختننننار بننننن بننندائل األواالختننننار، فاإلن

حنن ال نمارس الفرد إرادته واختنناره أو  Existential Neurosisالوجودأ 
 -عل :العصاب الوجودأ ننطوأ  ونسع  لتحقنق  اته، 
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قنمنة أأ أو  ،أو صندق،همننة ؤداه عندم االعتقناد فن  ا  منملكون معرف .0

 شئ نفعله اإلنسان أو نتخنل أن نقوم به.
والنبالدة ، ملكون انفعال  نتمنز بالشعور بالملنل وفتنرات منن االلكتئناب  .6

 نقل تلكرارها بطول مدة ه ا العصاب.
جانب سلولك  فنه نقل مستو  النشاط وتتسم مسالو الفرد بأنها لم تنشأ  .3

وحتن  ولنو لكاننت نابعنة منن اختنناره، فهنو عنادة منا اره هنو، ن اختننم
 .تخا  القرارارا نتطلب أدن  قدر من الجهد أو انلكون اختن

 النمو ج المعرف . -4
   نتنناج وابتلكننار عالمنننا الخنناص، فإننننا نعننند إن المعننرفننننوفقننا للمنظننرن    

اث التن  تندور منن حولننا . ونننتج الالسنوا  ف  عقولنا لكمحاولة منا لفهم األحد
النفسنن  مننن خننالل عنندة أنننواع مننن المشننلكالت المعرفنننة، لكاالفتراضننات ينننر 

 التوافقنة ، واألفلكار المضطربة ، وعملنات التفلكنر ينر المنطقنة.
أن 0997، 0927،0996عام  Albert Ellisفقد افتر  ألبرت إلنس   

نفسنا وعالمنا. وتتمنز بع  ه ه ن أمن االفتراضات ع لكل منا نحمل مجموعة
االفتراضات بأنها ينر منطقنة بشلكل لكبنر مما تؤدأ إل  سلوو واستجابة ينر 

وب لو فه  تقلل من فرص شعورنا بالسعادة والنجاح. وقد أطلق إلنس  ،مناسبة
شنخاص علن  سنبنل باألفلكنار يننر العقالنننة. فنبع  األعل  ه ه االفتراضات 

شنننخاص فاشنننلنن إ ا لنننم نلكوننننوا د يننننر عقالنننن  بنننأنهم أ، لننندنهم اعتقننناالمثنننال 
  األفنراد عنادة أو مقبولنن من لكل شخص نعرفهم، لن ا نشنعر هنؤال، محبوبنن 

 ونسعون بشلكل مستمر لطلب االستحسان من اآلخرنن.ما نشعرون بالرف ، 
لك لو نملكن أن تسهم األفلكار المضطربة فن  االخنتالل النفسن . فهنناو    

  عقولنا بعضها مقبول، والبع  اآلخر مزعج ر الت  تظهر فالعدند من األفلكا
علنن  هنن ه المعننارف األفلكننار اآللنننة أو  Aron Beckطلننق أرون بنننو . وقنند أ

فإنه نتوقنع ، االتوماتنلكنة . فإ ا لكان اتجاه الفرد من ه ه األفلكار نتمنز بالسلبنة 
   ( Comer , 1998 : 73 ) .أن نصبك  لو الشخص ملكتئبا  

ار المعرفنننون أنضننا إلنن  عملنننات التفلكنننر ينننر المنطقنننة فنن  لكمننا أشنن   
شخاص نفلكنرون عنادة أن بع  األ تفسنرهم لالختالل النفس . فقد اوضك بنو

ينر منطق  ونستمرون ف  التألكند عل  نقائصنهم الشخصننة. وتشنتمل    بشلكل
و أ، عملنات التفلكنر ينر المنطقنة الت  تمنز الملكتئبنن عل  اإلدراو االنتقنائ  
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أو التوصل ملخص عام سلب  ، رؤنة الجانب السلب  فقط من الحدث، والتعمنم 
 عل  أساس حدث واحد ينر هام.

 النمو ج الثقاف  االجتماع . -5
التنن  قنند تلكننون ورا   االجتماعنننةو عننن عوامننل البنئنننة الثقافنننة ووهنن   

ينر السوأ. وقد ظهر ه ا النمو ج ف  الخمسنننات من خالل التفاعل  السلوو 
بنن مجالنن هما: علم االجتماع ، واالنثروبولوجنا. فقد اوضك علما  االجتماع 

الدة ينننر الشننرعنة ، أثنر عنندم االسننتقرار والحرمنان العنناطف ، والبطالننة، والنو
ة والتبن  ، أو النشنأال عن أحد الوالدنن والطالق، واإلدمان، نفصوفقدان أو اإل

أو  ،لشخصنننة السنننلكوباتنةفنن  ظهننور ا   فنن  ملجننأ ، وعنندم التوافننق األبننوأ
 .الشخصنة المتبلدة انفعالنا

 (.017:  0998علكاشة ، ) 
لكمنننا ألكننند منظنننرأ هننن ا النمنننو ج علننن  ضنننرورة اختبنننار المحتنننو     

االجتماع  للك  نفهم السلوو الالسوأ لد  األفراد، لن ا فقند رلكنزت تفسننراتهم 
والضننننغوط ، االجتماعنننننةاألسننننرأ  والتواصننننل، والشننننبلكات  علنننن  الترلكنننننب

 االجتماعنة
 (( Comer , 1998: 

101. 
أو جماعننات األقننران هننناو نمننط ، ففنن  لكننل شننبلكة اجتماعنننة لكاألسننرة    

حننث أو المنظمنة ب،  ل نحافظ عل  تنوازن هن ه الشنبلكة االجتماعننةثابت للتفاع
سنوا   نتنك ألكبر قدر من البقا  واالستمرار. وأأ تغنر فن  الشنبلكة االجتماعننة

  ، وسنوا  لكنان تغنننر بننا  أم تغنننر هندام نهندد تنوازن أم خارج تغننر داخل 
أن  االجتماعنننة، وفنن  هنن ه الحالننة تحنناول المنظمننة االجتماعنننةهنن ه المنظمننات 

لكما هو الحنال ، عن طرنق طرد مصدر االضطراب فنها  تحافظ عل  توازنها
ة وف  ه ا النمو ج تنشأ االختالالت النفسنن حنن نقوم المجتمع بعزل الجانحنن.

 ف  حالتنن :
أو نشعر بطرنقة تتفق وما نتوقعنه اآلخنرون  ،حنن نحاول الفرد أن نفلكر .0

أو نفلكنر  ، أو ننراه هنو، منه حت  وإن لكان  لو ال نتفق مع ما نشعر به 
 فنه.

أو لكنفنننة تفنناعلهم داخننل الشننبلكة ، حنننن نحنناول األفننراد تغننننر أدوارهننم  .6
أو المهننارة ، م القننوة التنن  ننتمننون إلنهننا دون أن نلكننون لنندنه االجتماعنننة

، فمنثال ننر  النبع  االجتماعننةللتغلب عل  القو  المضادة ف  الشنبلكة 
أن األشخاص ال نن نتم تشخنصنهم علن  أنهنم فصنامننن قند تلكنون لندنهم 
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تفنناعال نتمنننز بالرابطننة ألن أسننرهم تخلننق  ،  للتفلكنننر والسننلوونمننط شننا
 ؛سنالمة عله)أأ أن الشنخص نعاقنب إ ا فعنل السنلوو أو لنم نفالمزدوجة 

 .(71: 0996،  عسلكر
ن األفراد ال نن لندنهم عالقنات اجتماعننة يننر لكافننة هنم ألكثنر لك لو فإ    

احتمنناال للتعننر  الضننطراب اللكننرب التننال  للصنندمة فنن  مواجهننة الخبننرات 
 الضايطة. 

لكمننا توصننلت الدراسننات إلنن  ارتفنناع معنندالت الالسننوا  النفسنن  فنن     
د نرجع  لو إل  الضغوط الخاصة الت  نتعر  الدننا، وق االجتماعنةالطبقات 

فنناع معنندالت الجرنمننة ، واالزدحننام، ارت ،فنن  هنن ه الطبقننة وتشننمل لهننا األفننراد
 وفقدان أمالكن المآو  وانخفا  الرعانة الطبنة ، ومحدودنة فرص التعلنم.
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 الثان الفصل 
 لعالج النفس  لالضطرابات النفسنة والعقلنة ا

عننندما بنندأ فنلنننب بنننننل  0793مننن  عننام  نمتنند تننارنخ العننالج النفسنن 
ونندعو إلن  بعن  ، الطبنب الفرنس  أن نحرر المرض  العقلننن من األيالل 

حنننث ظهننور تنننار  0975القواعنند االخالقنننة فنن  عننالج المرضنن  إلنن  عننام 
 البرمجة اللغونة العصبنة وفنون التواصل عل  ند جرند وباندلر.

لمننة فنن  تفسنننر لكواسننعا تالفننا وعلنن  الننريم مننن  لننو نجنند أن هننناو اخ   
وللكنن نتفنق الجمننع رسنة التن  نتبعهنا المعنالج النفسن ، تبعا للمدالعالج النفس  

 وانفعننناالت، علننن  معنننن  عنننام هنننو أن الغنننر  األساسننن  هنننو مناقشنننة أفلكنننار
ومحاولة تلكنف المرن  مع ، لكتشاف مصادر الصراع واالجهاد المرن  ، وا

إقامنة تجناوب انفعنال  بننن المعنالج  المجتمع فن  حندود قدراتنه الشخصننة، منع
 والمرن  واستخدامه ف  شفاؤه .

سالنبهم للوصول لهن ا الغنر ، فلكنل النفسننن ف  أونختلف المعالجنن     
ستئصنال أسنباب الصنراع نقة المثل  النتبع مدرسته الخاصة ونؤمن بأنها الطر

 ، ولتغننر الشخصنة. 

 تعرنف العالج النفس  : -0
العالج النفس  هنو " شنلكل منن  0927عام  Wolbergنعرف ولبرج     

أشننلكال العننالج للمشننلكالت  ات الطبنعننة االنفعالنننة ، نحنناول خاللهننا الشننخص 
أو ، أو تعدنل ، عالقة مهننة بمرنضه بهدف استبعاد  -عامدا   -أن نقنم  الُمدرب

ومن ثنم التوصنل ، نماط شا ة من السلوو و أأ موجودة  تأجنل ظهور أعرا 
 ف  الشخصنة وتطورها".   جاب إل  نمو إن

( بأنه " النشاط المخطط الن أ نقنوم 037: 0984لكما نعرفه )روتر ،    
به السننلكولوج  هادفنا مننه إلن  تحقننق تغننرات فن  الفنرد تجعنل حناتنه أسنعد، 

 أو لكلنهما معا ". ، وألكثر بنائنة
منن التعرنفنات المشنهورة  0983عام  Weinerونعتبر تعرنف واننر    

النفسنن  فنشننر إلنن " عالقننة شخصنننة متبادلننة بنننن شخصنننن: معننالج  للعننالج
تقوم عل  التفاعنل اللفظن  ، نحتنرم فنهنا المعنالج مرنضنه ونحناول ، ومرن  

عسنننلكر ،  ؛إبنننراهنم ) فهمننه ونرينننب فننن  مسننناعدته علننن  إجتنننناز مشنننلكالته "
6118 :639  .) 
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 أهداف العالج النفس .- 6
   النفسن  أهنداف خاصنة بنه هج العنالجللكل مننهج منن مننا ،بالريم من    

 منها: ،ة للعالج النفس  هداف الرئنسإال أن هناو عدد من األ
: نعتبر العنالج النفسن  خبنرة  إطالق االنفعاالت وتنسنر التعبنر االنفعال   -0

أن العنالج  –خاصة من علمنا  التحلننل النفسن   –انفعالنة. ونر  البع  
 ب والقلق.النفس  البد أن تصحبه أو تتخلله مشاعر الغض

: نعتبنر هن ا الغنر   تقونة دوافع المرن  )العمنل( لعمل ما هو صائب  -6
ينرا  العالجنات النفسننة التن  ظهنرت قبنل ظهنور علنم الننفس م أمن أقد

والنصننائك المهننننة التنن  لكننان  ،اإللكلنننلكنن . فاالنحننا  والتنننونم المغناطنسنن 
إلن  دفنع  نقدمها األطبا  لمرضاهم ، جمنعها ف  واقنع األمنر لكاننت تهندف

 الشخص إل  السلوو بطرنقة معننة نعتبرها الشخص الئقة.

لمعالجننن النفسننن هدفهم : نبلور بع  ا إطالق إملكاننات النمو والتطور  -3
من العالج عل  فلكرة تشجنع الفرد عل  اإلبنداع والتفنتك للخبنرات  الرئنس

، وشننجاعة الداخلنننة والخارجنننة ، وتنسنننر القنندرة علنن  اتخننا  القننرارات
والنمننو، وهننم نفعلننون  لننو إمننا مننن خننالل اللكشننف عننن العراقنننل التغننننر 

مننن خننالل  الفننرد التنن  تتعننار  مننع نمننوه، أو القدنمننة والراهنننة فنن  حننناة
 إعانة الفرد عل  الكتشاف ما ننطوأ علنه المستقبل من إملكاننات هائلة.

: تبنننن بعنن  الدراسننات سننالنب التفلكنننر الخاطئننةتعنندنل البنننا  المعرفنن  وأ -4
بمنا فنهنا العنالج البنولنوج  –سالنب العالج النفس  تقرنبا ن لكل أدنثة أالح

تعتمد اعتمادا  حاسما ف  تحقنق نجاحها علن   -القائم عل  استخدام العقاقنر
عوامل معرفننة مثنل ، توقنع بعن  الملكاسنب العالجننة، واالتجناه الفلكنرأ 
نحننو العننالج والمعلومننات التنن  نحصننل علنهننا عننن بعنن  االضننطرابات 

 اللكتئاب.لكا

نفس  مرنضه بنفسه بالمعن  العام، فهنو : نعرف المعالج ال المعرفة بال ات -5
 –هدافنه والكتشناف جواننب القنوة والضنعف، ونبننن لنه نساعده ف  تحدند أ

مننا هنن  منولننه المهننننة،  –حنانننا علنن  االختبننارات والمقنناننسباالعتمنناد أ
ة الرئنسن افهاوحاجاته. وتجعل نظرننة التحلننل النفسن  منن أهند واتجاهاته 

أأ معرفننة بالعوامننل الالشننعورنة التنن  تحلكننم ، منننك المننرن  استبصننارا  
 سلولكه وتوجهه وجهات ينر مريوبة.
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: لننم نعنند لكثنننر مننن المعننالجنن النفسننننن  تغننننر العننادات المرضنننة  - 2
ننظرون لالضطراب النفس  عل  أنه نتناج لغرائنز فطرننة، أو صنراعات 

دات شننا ة تلكتسننب مننن خننالل تعلننم داخلنننة، بننل علنن  أنننه اسننتجابات وعننا
خبرات خاطئة. وله ا نلكون هدف العالج هننا هنو مسناعدة المنرن  علن  

 تلكونن عادات جدندة من خالل مبادذ التعلم.

 بع  المبادذ العامة ف  العالج النفس  . -6

 الكتساب توقعات واقعنة : -أ 
تتضننمن إحنند  الخطننوات األولنن  المهمننة فنن  العننالج إعطننا  العمنننل     
وقند نلكنون منن تأثنراتنه. عات واقعنة، وللكنهنا مشنجعة حنول إدارة العنالج وتوق

 التعامل مع بع  افتراضات العمنل الشخصنة. أوال   الضرورأ
فنتوقننع بعنن  العمننال  الحصننول علنن  دوا  سننرنع المفعننول، ونتوقننع    

 خنة لصعوباتهم دون أأ تندخل إضناف ، خرون التوصل إل  "األسباب" التارن
ر من العمال  أن نلكون عب  العالج واقعا عل  المعنالج وأنهنم فقنط ونتوقع لكثن

المتلقننون السننلبنون للعننالج، ونتوقننع  خننرون أن العننالج النفسنن  نتضننمن فقننط 
الحنندنث، لنن لو نلكننون مننن الضننرورأ أن ُنوضننك لهننم ببسنناطة أن التغنننر نحننو 
األفضل سنحدث ببط ، وأن العالج سنتضمن تدرنبات سلولكنة جدنندة، ولكن لو 

اعدة نفسه عل  التحلكم ف  صعوباته  و لو لمساعدة العمننل علن  أن نلكنون مس
 مستقال عن المعالج.

 التدعنم : -ب 
دائما ما نلكون من المهم خالل العالج تدعنم التحسن ال أ حققه العمنل    

حنث نبدأ من نعانون من فوبنا األمالكن المفتوحة ف  زنارة المتاجر والننوادأ، 
سنتلكون مهمنة. لكمنا أن سنحب التندعنم منن بعن  أشنلكال  ومثل ه ه التدعنمات

 السلوو ينر المريوب قد نلكون مهما  ف  بع  األحنان.
 مناح  التدرج :  -جـ 
 تتعلق لكل مناح  التندرج بمواجهنة المنرن  بهندف نملكنن النتحلكم فننه     

 :وهناو عل  األقل ثالثة مناح 
جزئنننة أو نتضننمن القنننام بتجزئننة مهمننة لكبنننرة إلنن  عناصننر  األول :

أهداف فرعنة ، وما إن نتم تحقنق لكل هدف فرع  حت  نحدث 
 تقدم ثابت نحو الهدف النهائ . 

سلوب تشلكنل السنلوو ، حننث تننتظم سلسنلة دقنقنة التندرج هناو أ ثاننا:
 من المطالب للفرد نتعنن علنه تحقنقها. 
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فمنن  ،هنناو التندرج فن  المهنام وفقنا لخصنائص إثارتهنا للخنوف ثالثا :
 المبنندأ نتعامننل المرضنن  مننع المهننام األقننل إزعاجننا أوال  حنننث 

 وبمرور الوقت نملكن مواجهة المواقف شدندة الصعوبة.
 دا  التدرنب  :  األ -د
قنند نلكننون مننن السننهل القنننام بننأدا  تنندرنب  وتمثنلنن  لمهننارات مثننل:     

االسننترخا  التنندرنج  لخفنن  الصننداع والقلننق، أو تجاهننل نوبننات الثننورة لنند  
المتاجر العامة بدال  من تهدئته بنالحلو . لكمنا نملكنن بالمثنل التندرنب  الطفل ف 

-42: 6111) لننندزا  وبنول،    عل  مهارات جدندة حتن  ننتم إجنادة تعلمهنا
48 .) 
 تغننر المعتقدات ينر السلنمة : -هـ
 -إن لنم نلكنن اللكنل -ن جز ا  من العالج النفسن نعد العالج المعرف  اآل   

 عل  األخصائ  النفس .المشلكالت الت  تعر  

 أنواع العالج النفس  . -3

 لكرنا أنه ال نوجد عالج نفس  واحد، وللكن توجد وجهات نظر متعددة     
سالنبها ف  العنالج. ونملكنن تصنننف أننواع العنالج النفسن  وعة للكل منها أومتن

والعننالج  ،العننالج النفسنن  الفننردأ نننوعنن رئنسننننن :وفقننا لعنندد العمننال  إلنن  
ا نملكن التصنننف أنضنا وفقنا للمننهج المسنتخدم إلن  عنالج نفسن  الجماع . لكم

وفنما نل  عرضنا لنبع   متعمق أو تحلنل  ، وعالج نفس  سطح  أو هادف.
   -من ه ه األنواع :

 العالج النفس  المتعمق أو التحلنل . -0
نعد التحلنل النفس  اللكالسنلك  أول مدرسة حقنقنة ظهنرت فن  العنالج    

و علن  نند فرونند الن أ بندأ عنالج مرضناه ممنن نعنانون منن ولكان  لن النفس  
أعرا  القلق والهستنرنا التحولنة والمخاوف المرضنة، وقد اشترو ف  العمل 
اإللكلنننلك  مع جوزننف بروننر وتمحن   لنو عنن نشنر لكتناب " دراسنات فن  

نعتبران مفتاح ه ا  ن نحدد األسلوبان الل انالهستنرنا " . وفنه استطاع فروند أ
والتفسنر، ونشنر التنداع  الطلننق إلن  إعطنا   ،وهما التداع  الطلنق، نهج الم

الفرصة للمرن  لكن  نعبنر عنن أفلكناره ومشناعره ولكنل منا نندور فن  خناطره 
بنة أو مخجلنة أو تبندو دون قند أو ضبط مهما لكانت ه ه األفلكار والخبرات معن

ه النقنا ، أمنا أو ال عالقة لها بالموضوع ال أ ندور حول، حنانا ينر منطقنة أ
شلكال السنلوو الحنال  بنالخبرات الطفلننة ن نقوم المعالج بربط أالتفسنر فمعناه أ
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القدنمة والت  تلكمنن خلنف هن ه المظناهر السنلولكنة المرضننة حتن  نفهنم معنن  
 (. 340: 0987)الزنادأ،      السلوو وأسبابه

بننا  الشخصننة الحنال  بوصنفه نتاجنا للصنراعات ة رؤننونعتبنر ه ا،    
ومننن هنننا لكننان تألكننند  حجننر الزاونننة فنن  النظرنننة الفروندنننة. الطفلنننة المبلكننرة،

فروننند المسننتمر علنن  أن حننل المشننلكالت الحالننة للمننرن  نلكمننن فنن  اسننتعادة 
وحله، وف  الموقنف العالجن  تنبعنث  Infantile Neurosisالعصاب الطفل  

ؤثر هن ه ه ه الصراعات المبلكرة ف  عالقة المرن  بالمعالج. بعبارة أخر  تن
الصننراعات الطفلنننة فنن  مشنناعر المننرن  واتجاهاتننه نحننو معالجننه ، وهنن  

فتصنبك مصندرا إلعاقنة  Transferenceالمشاعر الت  نسمنها فروند الطنرح 
العصناب مجر  العملنة العالجنة ) والت  نسمنها بالمقاومة ( تماما لكمنا نعنوق 

 ممارسة المرن  لحناته بإنجابنة .
  عنرا ، ننر  فرونند أن العصناب نرجنع أساسناومن ناحنة تلكنونن األ  

والت  تجاهد ف  الخروج إل  حننز النوع  ، إل  الدفعات الالشعورنة الملكبوتة 
وهفنوات ، واألحنالم  ،والشعور منن خنالل منافن  عدنندة لكناألعرا  العصنابنة

 أو النسنان...الخ.، أو القلم  ،الحناة النومنة لكزالت اللسان
لعنالج النفسن  التحلنلن  ال نقتصنر فقنط علن  ومن الجدنر بالن لكر أن ا   

أفلكار فروند، بل لكان نونج و دلر ورانو ضمن الرعنل األول ال نن أسسوا مع 
فروند مدرسة التحلنل النفس ، ثم اختلفوا معنه اختالفنات جوهرننة حنول أصنل 

تننارات فن  المننهج  ةالعصاب، وقد أدت وجهات نظرهم تلنو إلن  ظهنور ثالثن
ه : عل  النفس التحلنلن  عنند ، اضحة المعالم إل  حد لكبنر التحلنل  النفس  و

نننونج، وعلننم النننفس الفننردأ عننند  دلننر، وعننالج اإلرادة لنند  رانننو وقنند أطلننق 
علنهم المنشقون عن فرونند. لكمنا ظهنر أنضنا الفرودننون الجندد أمثنال هنورن  

هتمنام االوفروم وسلنفان وال نن اهتموا أنضا بالصراعات الالشعورنة ، وللكن 
هنننا ال ننصننب علنن  الصننراع بنننن النندفعات الملكبوتننة التنن  تسننع  إلنن  التحننرر 
والتعبنر عن نفسها وبنن القو  الت  تلكبت هن ه الندفعات، وإنمنا بالصنراع بننن 
الطرق ينر المالئمة الت  نحاول المر  من خاللها أن نتفاعل مع بنئته بطرنقة 

ج هنا تلكنون عنادة محنورا بنا ة خالنة من القلق. لكما أن عالقة المرن  بالمعال
سننالنب بننل بوصننفها أ للفحننص والتحلنننل  وللكننن لنننس بوصننفها عصنناب طننرح

 المرن  الالتوافقنة الت  نتعامل بها مع الناس ف  حناته النومنة.
لكمنا أنهنا ، وال تستعمل ه ه الطرنقة ف  مصر إال نادرا ، ألنهنا ملكلفنة    

 ت. تحتاج إل  فترة زمننة طونلة قد تصل إل  عدة سنوا
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 العالج المتمرلكز حول العمنل. -6
أسنننس هننن ه المدرسنننة العالجننننة.  C.Rogersوضنننع لكنننارل روجنننرز    

وتستند فلكرة روجرز ف  العالج النفس  عل  مسلمة أساسنة تبناهنا فن  نظرتنه 
وهنن  أن اإلنسننان نولنند ولدنننه دافننع فطننرأ للنمننو واالرتقننا   للسننلوو اإلنسننان 

نعتبنر القنوة الدافعنة لحرلكنة اإلنسنان وتقدمنه هو ال أ  بخبراته وإملكاناته، وه ا
عل  أن ه ا االرتقا  ال نملكن أن نتم بصورة جنندة إال إ ا اسنتطاع ، ف  الحناة 

:  6118عسنلكر ،  ؛اإلنسان أن ندرو بوضوح اختناراته ف  الحناة ) إبنراهنم 
627.) 

ونستند منهج روجرز ف  العالج عل  محنور أساسن  وهنو أن سنلوو    
العمنل( ال نملكن فهمه إال من خالل وجهه نظر المرن  وطرنقنة )   المرن 

إدرالكه لنفسه وللعنالم، أأ أن المعنالج علننه أن ننظنر إلن  المشنالكل المطروحنة 
من منظور المرن ، لكما أن ه ا السلوو ال نملكن تغننره إال إ ا لكان المنرن  

توجنهنات نريب ف  ه ا التغنننر. ومنن ثنم  فالمعنالج هننا ال نقندم تفسننرات أو 
ال نشنعر فننه المنرن  بتهدنند حتن  ننتملكن  مباشرة، بل هو نخلق مناخنا  ودودا  

من فهم طرنقته ف  التفلكنر والتحقق منن طبنعنة مشناعره ال اتننة ، األمنر الن أ 
نساعده عل  النمو وعل  تلكونن نظرة إنجابنة لنفسه وبالتال  توجنه نفسه نحنو 

 (. 351: 0987ت )الزنادأ، نمط من السلوو ألكثر اشباعا وتحقنقا لل ا
    

ج لمعنالج نمتناز فإننه نحتنا ،وللك  ننجك العالج النفس  وفقا له ا التصور
 ه :، ة بثالث خصائص رئنس

 الصدق الخال  من الزنف واالصطناع. (0

 الفهم المتعاطف الدقنق للشخص. (6

 حترام والتقدنر الدقنق للشخص.اال (3

 اإلنسان . -العالج الوجودأ -3
 ،ننا ناقشنا لكارل روجز بشلكل مستقل عن العالج الوجودأبالريم من أ   

 فإننننه نتفنننق معنننه فننن  تألكننننده علننن  الخبنننرة المباشنننرة أأ المجنننال الظاهرننننات 
Phenomenal Field  مستقلة.  والفرد لكقنمة 

اإلنسننان  ، والعننالج  ومننن أهننم تنننارات هنن ا النننوع مننن العننالج النفسنن :
 الوجودأ ، والعالج الجشطالت  .
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 ج اإلنسان  :العال -أ
 العنالج النفسن  منن خنالل مؤلفنات بوجنتنالاإلنسان  فن   المنهجبرز    

Bugental   وبننولر و لننن 0925عننام ،Buhler & Allen   0970عننام  ،
، وهنو نعند  0926عام  Maslow، وماسلو 0924عام  Jourardوجورارد 

ا . ونندور هن  من بعن  الجواننب نمنوا لمننهج العنالج المتمرلكنز حنول العمننل
وهننو أن لكننل إنسننان نسنننج ووحنندة فرننندة فنن      المنننهج حننول محننور أساسنن 

طابعننه، ومننن ثننم نننرف  مبنندأ تجمنننع الننناس وفقننا لسننمات الشخصنننة أو فئننات 
تشخنصنننة ، لهنن ا ال نرلكننز العلمننا  اإلنسننانننن علنن  مصننطلحات علننم النننفس 

فلكننل فنننرد مننر بعملننننات طونلنننة  ؛و الفئننات التشخنصننننةالمرضنن  لكنننالمر  أ
العالج النفس  هنا نهدف إل  التعرف عل  ه ه العملنة ، إ  فرندة ، و وخبرات

أن مشالكل ه ه الخبرات وعجز المر  عن تحقنق  اته وفشله ف  إقامة عالقات 
ممتعة و ات معن  مع اآلخرنن ه  المشالكل األساسنة ف  الحناة والت  نتوجب 

 عل  العالج النفس  أن نتوجه إلنها.
 العالج الوجودأ : -ب 

جنن وره مننن أفلكننار المدرسننة الوجودنننة الفلسننفنة :  العننالجنسننتمد هنن ا    
، وقنند Sartre، وسننارتر Kierkegaard، ولكنرلكجننارد Heideggerهننندجر 

فنن  تطونننع المفنناهنم الفلسننفنة  Laing، ولننننج Mayلكننان الفضننل لروومنناأ 
فن  العنالج النفسن  والممارسنة اإللكلنننلكننة. وبنالريم منن  الوجودنة إل  مناهج

بننانن وجهننات النظننر الوجودنننة فننأن هننناو بعنن  الخصننائص المشننترلكة فنمننا ت
بننها. فمن ناحنة تر  ه ه المدرسة أن الخاصنة الرئنسنة اإلنساننة ه  البحث 

منن مجاهداتنه ونضناله الن ات  عن معن  ، وشخصنة الفرد به ا المعن  تتلكون 
ناحنننة  لتلكننونن شخصنننته و ات داخلنننة حتنن  نجنند لحناتننه معننن  وقنمننة، ومننن

ة فن  الشخصننة عملننة ن منن الجواننب الرئنسنأخر  تشنر ه ه المدرسة إلن  أ
اتخنننا  القنننرار: اتخنننا  قنننرار نرتلكنننز علننن  عنننالم الوقنننائع والمملكننننات. ولهننن ا 

أن نتحول له اإلنسان فنما  فالشخصنة لنست ما ه  علنه حالنا، وللكنها ما نملكن
 بعد.

نر والوال  للماض  ، واختنار فقد نختار الحاضر ال أ نفتقر إل  التغن   
وقند لن نب واألسن  علن  الفنرص التن  ضناعت، الماض  نؤدأ إل  الشنعور با

نختار اإلنسان المستقبل وعندئ  نتمللكنا شنعور القلنق الن أ نتبنع عجنز اإلنسنان 
ونحتناج اختننار المسنتقبل الشنجاعة والقندرة علن  تحمنل   عن التنبؤ بنالمجهول

لنفسنن  الوجننودأ إلنن  إعانننة الفننرد حتنن  نلكتشننف القلننق . ولهنن ا نتجننه العننالج ا



 187 

 

بنفسه معن  لحناته وقنمه تملكنه من االختنار والشجاعة عل  ه ا االختنار، مع 
 6118عسنلكر ،  ؛االنتما  اإلنجاب  لآلخرنن والمسؤلنة األجتماعنة  )إبراهنم 

 :671.) 
 العالج النفس  الجشطالت  :  -جـ

ننند نسننبنا ، إال بعنند أن ظهننرت لننم نظهننر هنن ا المنننهج العالجنن  الجد   
وينره. والمنظور األساس  لهن ا  0929عام  F.Perlzلكتابات فردرنو بنرلز 

فاإلنسان لكل متلكامل وأننا نجب أن نلكون  ؛من الفلكر الجشطالت     المنهج ننبع
وللكنن  ،قادرنن عل  تطونر وعننا، وأن النوع  ال نقتصنر علن  وعنننا بأنفسننا

نلجأ لها لهزنمة أنفسننا. ونملكنننا تحقننق هن ا النوع   وعننا بالسبل والحنل الت 
 ن.عما نشعر به هنا واآل من خالل تعبنر اإلنسان

بعن  القواعند  وقد تطورت عل  ند علما  العالج النفس  الجشنطالت    
 منها:،  ة الت  نجب أن نرلكز علنها المعالجالرئنس
المنرن  التواصل بالمرن  نجنب أن نلكنون بصننغة الحاضنر )ال نشنجع  -0

 عل  النظر إل  الماض  أو المستقبل(.
المساواة بنن الطرفنن) المعالج والمرن ( خالل عملنة التواصنل) إنسنان  -6

 نتلكلم مع إنسان ولنس شخص أو مرن (.
 تشجنع المرن  عل  استخدام لغة " األنا " لتشجنع تحمل المسئولنة. -3
هم المشننلكالت، فننالمرنن المسننئولنة علنن  عنندم التشننجنع علنن  تحمنننل اآلخنن -4

 مسئولنة الشخص نفسه.
   ولنننس األسننئلة ن لكانننت تنقننل رأأ،عنندم التشننجنع علنن  األسننئلة خاصننة أ -5

 الت  تساعد عل  الحصول عل  معلومات.
 العالج السلولك  : -4

ظهرت من  العشرننات لكتابنات متنناثرة عنن تطبننق مبنادذ النتعلم فن     
رها ف  ممارسات الطب النفس  وعلم عالج االضطرابات السلولكنة، إال أن تأثن

ات حنننن بننرز العننالج السننلولك  نالنننفس اإللكلنننلكنن  ظننل محنندودا حتنن  السننتنن
ف  العالج. ومن   لنو الوقنت ، لكنان التقندم من هال  شامال   نظامنا   بوصفه منهجا  

فنن  الوقننت الحننال  منناال نقننل عننن عشننر مجننالت علمنننة    وسننرنعا، إ  نوجنند
ضافة إل  العدند من المراجع واللقا ات العلمنة باإل متخصصة ف  ه ا المجال 

 ف  العالج السلولك .
ات نات وأوائنل السنبعنننوإ ا لكان العالج السلولك  قند عنرف فن  السنتنن  

بأنه تطبنق نظام  ألسس التعلم ف  تحلنل وعنالج اضنطرابات السنلوو ، فأننه 
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لسنلولك  سنالنب العنالج اأ ننظر إل  ه ا التعرنف بأننه ضننق ، ألننه لنسنت لكنل
ومنننن بعنننده ،  Pavlovمسنننتمدة منننن نظرننننات النننتعلم التننن  صنننايها بنننافلوف 

خر  من التقدم الجوانب األ . للكن هناو أنضاHullوهل  Watsonوواطسون 
جتماعننة االو ،والمعرفنة،والنظرنات السلولكنة  العلم  ف  نظرنات الشخصنة 

 (.00:  0991ملنلكة ، النفس ) ف  علم 
المدخل السلولك  للعالج هو التألكند عل  األحداث واألمر األساس  ف     

القابلننة للمالحظننة والمواجهننة وبخاصننة سننلوو المننرن  ألكثننر مننن أن نلكننون 
الحاالت والمرلكبات العقلنة المسنتنتجة. وبشنلكل عنام هنناو عندد منن المسنلمات 

 0993،  بنند السننتار إبننراهنم و خننرون)  التنن  نتبناهننا هنن ا النننوع مننن العننالج
:35 .) 

 السلولك  : العالج نتبناها الت  الرئنسنة تالمسلما

 النفسن  العنالج أننواع منن يننره منن السنلولك  العنالج نظنرة تتمننز  
 .:نل  ما المثال سبنل عل  منها ن لكر ، فرندة بخصائص

   -التحلننل النفسن  فن  زمنلنه علكنس -لكبنرا مجهودا السلولك  المعالج نب ل ال -0
 إلن  إرجاعنه محاولنة فن  ،أو ووللسنل شنعورنة ال تفسننرات عن البحث ف 

العنالج  إن إ  ، فسننولوجنة عوامنل أو يرائنز أو مبلكنرة طفلننة صنراعات
النفسن   العنالج مندارس ف  الشائعة التقلندنة األسالنب عن نختلف السلولك 
 بصنورتها األعنرا  عنالج علن  اهتماماتنه نرلكنز إننه حننث منن السنابقة
 إلن - منثال -نهندف الن أ لسنلولك ا فالمعالج نعاننها. ال أ وبالشلكل الراهنة

 ال المدرسننة السنلطة منن الخنوف المرضن  أو بنالقلق مصناب طفنل عالج
 ال لعوامنل نتناج أننه علن  نعنالج الخنوف وال الطفولنة  لكرننات عنن نبحنث

،  الجنسن  النمنو منن المراحل المبلكرة ف    أودنبنة صراعات شعورنة، أو
 له تتجه أن نجب ال أ نسالرئالهدف  هو  الخوف من التحرر نجعل إنه بل

 المباشنر التغنننر هدفنه إ  نجعنل السنلولك  والمعنالج .العنالج مجهنودات

 بفعنل الكتسنابه أملكنن  اشن أنها سلوو عل  االضطرابات إل  ننظر للمشلكلة
 .التعلم عملنة ف  أخطا 

   شننئان ملتحمنان السنلولك  العنالج طنرق فن  والعالج التشخنص عملنت  إن -6
 أو لتحدند التصرفات جاهدة محاولة لكونه نعدو ال لكلةاالمش تشخنص إن إ 

 للمشلكلة وف  تشخنصه .نقلق ،أو نخاف فجعلته الطفل بها مر الت  األخطا 
 قبل من ردود األفعال البنئنة أو  kاالستجابات برصد السلولك  المعالج نهتم

 ظهنوره وبعند المشنلكل السنلوو ظهنور قبنل المحنطنن بالطفنل أو ، األسرة
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 سننؤدأ إلن  تغننرهنا أو تعندنلها أن المعنالج نعنرف التن  سنباباأل ،وهن 
فالمعنالج  .برمتهنا المشنلكلة منن النتخلص ثنم ومنن ، السنلوو ه ا عن التخل 

 التن  الشنروط عنن نبحنث فإننه التشنخنص السنلولك  عنندما نقنوم بعملننة

 تحقنق إزالتهنا أملكنن إ ا الت  األسباب وه  المرض  التعلم أحاطت بعملنة
 .العالج

 تضنعه فن  والتن  السنلولك  المعنالج نتبناهنا التن  ةالرئنسن المسنلمات ومنن - 3

 منا -نر  ال أنه األخر  النفسنة العالجات عن ج رنا ومختلف فرند موقع

 منن األعنرا  ورا  منا إزالنة منن وجنوب -منثال النفسننون المحللون نراه

 العلمن  نظامنه فن  نوجند ال ألننه ، مفترضنة داخلنة صراعات أمرا  أو

 الجن رأ التنناول الحلكمنة منن أننه نجند لكنان وإن ، هن ه االفتراضنات مثنل
 أن السنلولك  المعنالج ننر  إ ن .رجوعهنا لمننع للمشنلكلة للمسنببات البنئننة

 منن نملكننا ال أ هو الفعال العالج وأن ، للمر  هو عالج العر  عالج

منطق  عن بالطبع نختلف المنطق بنجاح. وه ا تلو األعرا  من التخلص
إلن   قتضناه ننظر ال أ العضوأ الطب  النمو ج عن أو،  لجسم ا المر 
 خنر  مرضنا ورا ه نخفن  قند عنر  أنهنا علن  منثال بالصنداع اإلصنابة

 الندم أو فن  السنلكر نسنبة زننادة أو ، المنخ سنرطان أو ، لكناألنفلونزا
 .أمرا  من  لو ينر إل .…اإلجهاد

فن   التقلندننة سنلماتالم إلن  شندند بشنلكل السنلولكنون المعنالجون وننظنر - 4
تسنتبدل  أو،  تتحنول قند المرضننة األعنرا  أن تر  والت  النفس  العالج

 نتبنناه الن أ فنالموقف .أمنرا  من ورا ها ما تعالج لم إ ا أخر  بأعرا 
سننجع  منثال لكنالخوف مشنلكلة عالج أن القضنة ه ه بصدد السلولك  المعالج
 فناق  أمامنه ستتسنع مثن ومنن ، الراهننة مشنلكلته مواجهنة علن  قنادرا الطفنل
 الالمنطقننة أفلكناره وسنتتغنر ، بنفسه ثقة سنلكتسب إ  :السلنم والنمو الصحة
 علنه مستعصنة لكانت جدندة احتلكاو فرص له وستتاح أعراضه طبنعة عن

 أما .فنشخصنته وإنجاب  شامل تغننر إل  سنؤدأ  لو ولكل ؛مخاوفه بسبب

 مشلكلة نعالج أن قبل اتهاصراع وحل الشخصنة تغننر إل  نحتاج إننا القول
 فإن- أوال منالشخصنة نبدأ لم ما أأ-  لو  نفعل لم ما إننا والقول ، الخوف

 يننر قنول ،فهنو أخنر  انفعالننة مشنلكلة أو أخنر بخنوف سنسنتبدل الخنوف

 بننن علمننة عمنقنة خنالف نقطنة ونمثنل السنلولكنة النظنر وجهنة منن مقبول
 .س النف العالج أنواع من وينره السلولك  العالج
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 عل  نعتمد أنه ولو ، السلولك  العالج فإن ، النظرنة المسلمات حنث من أما -5
 إال أننه ، تلفنةلمخا األلكنادنم  بمدارسنه الننفس علنم فن  التجرنبننة الحقنائق
 من القواعد لكمجموعة وتطور نشأ قدف .التعلم نظرنات بعبا ة أساسا ستظل

 ظهنور نظرننات فضنلن النفسن  والعنالج .اإللكلنننلكننة للممارسنة الصنالحة

 النظنرة التن  نفسنه المرضن  للسنلوو نظرته ف  ونتبن ،  والتشرنط التعلم

 المعالج السلولك  ننظر وله ا ؛السلوو مع التعامل عند التعلم نظرنة تتبناها

 خبرات نلكتسبها بفعل شا ة عادات أو استجابات بصفتها النفسنة لألمرا 

 أفضنل بنتعلم سنلوو نسنتبدلها أن أو ، عنهنا التوقنف ننتعلم أن نملكن خاطئة
 فإنننا،  خبنرات شنا ة بفعنل المرضن  السنلوو الكتسنبنا قند لكننا فإ ا .وأنسب

 أدت التن  النتعلم نفسنها مبنادذ خالل من الصح  السلوو نلكتسب أن نملكن

 (. 34: 0993إبراهنم و خرون ،  ) المرض  السلوو الكتسابنا إل 
 نعتبرهنا والتن  ، السنلولك  جللعنال األولن  البندانات أن منن وبنالريم    

 المنبه بتطور نظرنات مرتبطة ،جا ت النفس  العالج ف  األول  الثورة البع 

 هنناو أن ، إال وواطسنون بنافلوف األوائنل روادهنا منن لكنان التن  واالسنتجابة

 ترتلكنز ة التن الرئنسن القاعندة منن وسنعت الحرلكنة هن ه فن  معاصنرة تطورات

 منن السنلولك  ونقلتنه العنالج أثنرت وأتباعنه سنلكننر فإسنهامات .مسلماتها علنها

 وشموال فعالنة مستو  ألكثر إل  واللكفا ة النظرة محدود التقلندأ السلولكنة عالم

 منا  لنو فن  السنلوو ومسنتوناته بمنا أننواع مختلنف وعنالج وتحلننل تفسننر ف 

 . المعرف  بالسلوو تسمنته عل  اصطلك
 0991عام Kraisner انزنر لكر نسمنه ما اآلن الوجود إل  برزت لكما  

 الموجنة وهن ه .السنلولك  العنالج حرلكنة فن  الثانننة الثنورة أو ))الموجنة الثانننة

 نظرننات فن  الجدنندة للتطورات مصاحبة وجا ت 0975 عام ف  بدأت تقرنبا

 االجتمناع  وقند المعرفن  والنتعلم النتعلم نظرننات ظهور تمثلت ف  التعلم الت 

 جدنندة وإملكاننات  فاقنا السنلولكننن للمعنالجنن الجدنندة هن ه اإلسنهامات فتحنت

 أصنبحنا بحننث ، اللكالسننلكنة النتعلم نظرننات وتطنونر السنلوو ومتعددة لتغنننر
 الطفنل منع واطسنون تجنارب فن -السنلولك  للعنالج األولن  البندانات ننظر إلن 

أنها  عل  Peter بنتر الطفل مع  Jones جونز لكوفر مارأ ،أو Abert ألبرت
إ ا ما قارناها بما تتمنز به الموجه الثاننة من العنالج ، لشدند تتصف بالتبسنط ا

 السلولك .
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 سالنب الفننة ف  العالج السلولك  :األ
وتنندور هنن ه الفننننات حننول فلكننرة أن االسننتجابة  فننننات التشننرنط بننالنقن : -0

خننر نحننو نفننس المنبننه. ، أو اسننتبدالها بسننلوو  لمنبننه معنننن نملكننن إزالتهننا 
رهنا وظهورهنا علن  هن ا المبندأ د اعتمندت فن  تطوقنوهناو فنننات لكثننرة 

 -مثل:
   )ونطلننق علنننه مصننطلك اللكننف المتبننادل( :التطمنننن التنندرنج  المنننظمأ(   

وتقوم عل   ؛ ه ه الفننة لعالج حاالت القلق Wolpeوقد استخدم ولب  
ق والخنوف تندرنجنا. تشجنع المرن  النفس  عل  مواجهة مواقف القل

تحننند مشناعر المنرن  العصنابنة ومخاوفنه منن  لنو  والهدف الرئنس
من خالل التعر  التدرنج  للموقف منع إحنداث اسنتجابات معارضنة 

حتن  نفقند ، له ا القلق ف  لكل مرة نتعر  فنها الشخص له ا الموقنف 
 خصائصه المهددة ونتحول إل  موقف محاند.

ونعننرف االسننترخا  علمنننا  بأنننه توقننف لكامننل  االسننترخا  العضننل  :ب(   
االنقباضننات والتقلصننات العضننلنة المصنناحبة للتننوتر. وقنند أبتلكننر  للكننل

 Progressiveسلوب االسترخا  التصاعدأ أ Jacobsonجالكبسون 
Relaxation  موضننحا أنننه نننؤدأ إلنن  فوائنند عالجنننة ملموسننة بنننن

سنلوب موضنحا أن نطنور منن هن ا األ مرض  القلق.وقد استطاع ولبن 
ة للقلق. ه ا ونحتاج إجنرا ه إلن  ل اللكافأن االسترخا  نعتبر من العوام

عضنا  التن  وجند ترتننب محندد لألنب منظم ، وبالريم من أننه ال نتدر
فإن الغالبنة العظم  من المعالجنن السلولكننن  ،نجب البدانة باسترخائها

ال راعنن لسهولة  لنو  نفضلون البد  بالتدرنب عل  استرخا  عضالت
االسننترخا  العضننل  ولنننتعلم الننبع  بشننلكل واضننك معننن  مننن ناحنننة 

 (. 682: 6118عسلكر ، ؛ونتائجه من ناحنة أخر  )إبراهنم 
تشنر التولكندنة إلن  القندرة علن  التعبننر المالئنم عنن أأ  تألكند ال ات :ج( 

انفعال فنما عدا التعبنر عنن انفعنال القلنق. إال أن المعنالجنن السنلولكننن 
لكنندأ لننس نعالجون ه ا المفهنوم بصنورة ألكثنر اتسناعا. فالشنخص التو

هو فقط من ندرب نفسه عل  العندوان، والنتحلكم فن  اآلخنرنن، بنل هنو 
منننن المشننناعر اإلنجابننننة  أنضنننا نسنننتطنع التعبننننر اإلنجننناب  عنننن لكثننننر

قنائم ولهن ا نتضنمن العنالج السنلولك  ال ؛ لكالصداقة والنود ، واالعجناب
شخاص عنن االتجاهنات اإلنجابننة الدالنة عل  التولكندنة عل  تدرنب األ

وحننب االسننتطالع وإظهننار الحننب، وهنن   ،والتقبننل ،ستحسننانعلنن  اال
اتجاهات تتعار  جمنعها مع العصاب والقلنق ، وبالتنال  فنأن تندرنب 
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شنخاص جابات عنند التفاعنل بمواقنف أو منع أالشخص عل  هن ه االسنت
شنخاص وهن ه المواقنف منن والتهدنند سننجرد هنؤال  األ ،نثنرون القلنق

 ألن اإلنجابنة والقلق ال نجتمعان. للقلق  والمثنرة،خصائصهم المهددة 
نعتبننر التنندعنم مننن أهننم القواعنند التنن  ُبننن   فننننات العننالج بننالتعلم الفعننال : -6

علنها سلكننر نظرنتنه فن  النتعلم الفعنال، والتندعنم هنو أأ فعنل ننؤدأ إلن  
زنننادة حنندوث اسننتجابة معننننة أو تلكرارهننا. والتنندعنم قنند نلكننون إنجابنننا أو 

ج السنلولك  اعتمنادا  علن  مبندأ التندعنم فأنننا نقنوم أوال سلبنا. وللقنام بالعال
بالتحدند الدقنق النوع  ألنواع السلوو الت  نرند تغننرها، ثم إعادة وضنع 
عالقات وظنفنة بنن المنبهات) أأ الظروف الت  أدت إل  ظهور العر  
أو االستجابات(. بعبارة أخر  ، فإن العنالج نتضنمن إزالنة االضنطرابات 

 لشروط المؤدنة إلنها من خالل القنام بعملنات ضبط للمتغنرات .بإزالة ا
: نعتبنننر بانننندورا  (العنننالج بالقننندوة فنننننات العنننالج بنننالتعلم االجتمننناع ) -3

Bandura   أأ النتعلم منن ، من األوائل ال نن أثبتوا أن النتعلم االجتمناع
ة التنن  نجننب االهتمننام اآلخننرنن نعتبننر مننن المبننادذ الرئنسننخننالل مشنناهدة 

بعنننن  هنننن ه الفننننننة لعننننالج  Lazarusبها.هنننن ا وقنننند اسننننتخدم الزاروس 
جتماعنة لد  أحد المرض ، و لو من خنالل دفنع المنرن  الصعوبات اال

لمالحظة منا نقنوم بنه المعنالج عنند التفاعنل بننفس المواقنف التن  أدت إلن  
المشننلكالت االنفعالنننة لنند  المننرن ، ثننم نطلننب منننه المعننالج القنننام بأدائهننا 

وقند أطلنق  ،را  من المرات حت  نتقن مهارات التفاعل االجتماع عددا لكبن
 Therapeutic" البروفنننات العالجننننة   الزاروس علننن  منهجنننه هننن ا 

Rehearsal  (. 697: 6118عسلكر ، ؛") إبراهنم 
 
 العالج المعرف :  -2

فننن  جامعنننة  A.Beckتأسنننس العنننالج المعرفننن  بواسنننطة  رون بننننو   

لكعننالج منننظم ومختصننر ومتمرلكننز حننول ، ات نتننفنن  أوائننل السنن   بنسننلفاننا
الحاضنننر لمرضننن  االلكتئننناب، وهنننو موجنننه أساسنننا  إلننن  التعامنننل منننع مشنننالكل 
المرن  الحالنة مع إعادة تشلكنل التفلكنر السلب  والسلوو المترتب علنه. ومن  
 لننو التننارنخ نجننك بنننو و خننرون فنن  تلكننننف هنن ا العننالج وتعدنلننه لمعالجننة 

لنفسننة المختلفنة  وقند يننرت هن ه التعندنالت منن مجموعة منن االضنطرابات ا
 وللكن اإلطار النظرأ نفسه ظل ثابتا . ، ومدة العالج، الهدف والتقننة 
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ن النمو ج المعرف  نفتنر  أن التفلكننر المشنو  إختصار شدند، فوبا   
) ال أ نؤثر عل  مشناعر وسنلوو المرضن ( هنو الغالنب فن  معظنم   والسلب 

ف  وأن التقننم الواقع  وتعدنل التفلكنر نؤدأ إل  تحسن االضطرابات النفسنة، 
ستمرار التحسن ننتج من تعدنل المعتقدات السلبنة الراسخة المزاج والسلوو. وا

 (.07: 6117)بنو ،    لد  المرض 
 مبادذ العالج المعرف :

إن العالج المعرف  ُنبن  أساسا  علن  التقنننم المتننام  والمسنتمر للمنرن   .0
 صنغة مصطلحات معرفنة.ومشالكله ف  

 نؤلكد العالج المعرف  عل  التعاون والمشارلكة الفعالة. .6

 إن العالج المعرف  هو عالج  و هدف واضك ومتمرلكز حول مشلكلة ما. .3

نرلكز العالج المعرف  عل  الحاضر. ونتحول الترلكننز علن  الماضن  فن   .4
ثننالث حنناالت: حننمننا نعبننر المننرن  عننن نننزوع شنندند لنن لو، وحننمننا ال 

الترلكنننز علنن  المشننالكل الحالنننة النتنجننة المطلوبننة مننن حنننث تغننننر  نعطنن 
أو حننما نر  المعالج أنه من المهم فهم لكنفنة نشو     المشاعر أو السلوو

 األفلكار السلبنة والمعطلة ولكنف أن ه ه األفلكار تؤثر ف  المرن  حالنا .

 إن العننالج المعرفنن  هننو عننالج تعلنمنن  فنن  األسنناس ، ونهنندف إلنن  تعلنننم .5
 المرن  لكنف نلكون معالج لنفسه.

 نهدف العالج المعرف  إل  أن نلكون محددا  بزمن. .2

إن جلسنننات العنننالج المعرفننن  مقنننننة، فنننأأ  لكنننان التشنننخنص أو المرحلنننة  .7
 العالجنة نمنل المعالج المعرف  إل  االلتزام ببننة ثابتة ف  لكل جلسة .

عالجنننة نسننتخدم العننالج المعرفنن  تقننننات وطرقننا  مختلفننة مننن اتجاهننات  .8
) مثل العنالج السنلولك  والجشنطالت ( للكن  نغننر التفلكننر والمنزاج  أخر 

 والسلوو.

 النمو ج المعرف  :
نقوم العالج المعرف  أساسا عل  النمو ج المعرفن ، والن أ نفتنر  أن  

إننه لننس موقفنا  ب اتنه هنو لولكناتهم تتأثر بنإدرالكهم لألحنداث، مشاعر الناس وس
 لناس ، وللكن الطرنقة الت  نفسرون بها  لو الموقف.ال أ نحدد لكنف نشعر ا

هن ا، ونهنتم المعننالج المعرفن  علن  وجننه الخصنوص بمسنتو  التفلكنننر   
بننمنا  اللحظة نفسها مع المسنتو  السنطح ، فعلن  سنبنل المثنال ال أ نعمل ف 

تقرأ ه ا اللكتاب نملكنو أن تالحظ عددا  من مستونات التفلكنر لندنو، فجنز  منن 
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  المعلومات الت  ف  اللكتاب بمعن  إنو تحاول أن تفهم وتندمج مخو نرلكز عل
بع  المعلومات الحقنقنة . وعل  مستو  أخر ربما تلكون لدنو بع  األفلكار 

" األفلكنار التلقائننة "وال تننتج و لللكتناب، هن ه األفلكنار تسنم السرنعة عن تقننمن
لهننا  عنن نننه أو قصند، ويالبنا منا تلكننون سنرنعة ومختصنرة، ونملكننو أن تنتبنه

 بصعوبة ، وللكن تنتبه للمشاعر المصاحبة لها.
ونملكنو أن تتعلم لكنف تتعرف عل  أفلكنارو التلقائننة ، إ ا انتبهنت ألأ   

أ منا الن  ظ أنو متضانق قلنال ، اسنأل نفسنوتحول ف  مشاعرو ، فحننما تالح
وحننمنا تصنبك قنادرا علن  التعنرف علن  لكان ندور فن  رأسن  منن  لحظنات ؟ 

ئنننة فنملكنننو تقننننم مصننداقنة هنن ه األفلكننار، وإ ا وجنندت تفسنننراتو األفلكننار التلقا
لألمور خاطئة وأستطعت تصلنحها فربما تلكتشف أن مزاجو قد تحسن )بنو ، 

6117 :37.) 
وللك  نضع  لو ف  صنغة مصطلحات معرفننة نقنول : حننمنا تصنبك    

اجنننة. األفلكنار المعطلنة قابلنة للتعنندنل المنطقن ، نتحسنن الفننرد منن الناحننة المز
إن اإلجابننة علنن  هنن ا السننؤال نننرتبط التلقائنننة؟ وللكننن مننن أنننن تنبثننق األفلكننار 

 " المعتقدات ".   وه ، بظاهرة معرفنة ألكثر عمقا  
 المعتقدات :
بدانة من الطفولة تتلكون لد  الناس معتقدات عن أنفسهم وعن اآلخرنن   

وعمنقنة ،وراسخة ، وعن العالم، وأن ألكثر المعتقدات عمقا  ه  مفاهنم أساسنة 
بحنث إنهم يالبا  ال نعبرون عنها ف  لكلمنات حتن  ألنفسنهم. ونطلنق علن  هن ه 

وه  المستو  األساس  من  Core Beliefsالمعتقدات " المعتقدات الجوهرنة 
المعتقدات فه  لكلنة وجامندة ومعممنة بطرنقنة شندندة، أمنا األفلكنار التلقائننة أأ 

تندور فن  عقنل الشنخص هن  دائمنا متعلقنة  أو األخنلة التن ، اللكلمات الواقعنة 
 بالموقف ، ونملكن اعتبارها ألكثر المستونات المعرفنة سطحنة.

ثنننن: معتقندات الوسنطنة التن  تقنع بننن االوهناو أنضا مجموعة منن ال  
المواقف والقواعد واالتجاهات.والعالقة بننن المعتقندات الجوهرننة والمعتقندات 

 -ها الشلكل التال :واألفلكار التلقائنة نوضحالوسنطة 
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 المعتقدات الجوهرنة

 
 المعتقدات الوسنطة

 االفتراضات ( -األتجاهات -)القواعد
 

 األفلكار التلقائنة

 المعتقدات الجوهرنة والوسنطة:
نحاول الناس من  مراحل نموهم المبلكرة أن نتفهموا ما ندور ف  البنئة    

متماسلكة حت  نسنتطنعوا  المحنطة بهم. إنهم بحاجة إل  تنظنم تجاربهم بطرنقة
التلكنف معها، فتفاعلهم مع العالم والناس نؤدأ إل  نوع معنن من الفهم والتعلم 

 لمعتقداتهم الت  نملكن أن تختلف ف  دقتها وفاعلنتها.
والنن أ نهننم المعننالج المعرفنن  هنننا هنن  المعتقنندات المعطلننة أو السننلبنة    

نها معتقدات جدندة. له ا نرلكز والت  نملكن طرحها جانبا  لنتعلم المرض  بدال  م
العالج المعرف  ترلكنزا  أولنا  عل  األفلكنار التلقائننة تلنو األقنرب إلن  النوع  ، 
فنعلم المعالج المرن  القدرة عل  التعنرف علنهنا وتقننمهنا وتعندنلها منن أجنل 

ثننم تننأت  المعتقنندات الوسنننطة التنن  تلنن  هنن ه األفلكننار  الننتخلص مننن األعننرا 
 من موقف لتصبك بؤرة العالج. ستظهر ف  ألكثر  المعطلة ، والت 

 العالقة بنن السلوو واألفلكار التلقائنة : 

 -نملكن أن نوضك النمو ج المعرف  ه ه النقطة لكما ف  الشلكل التال  :   
 المعتقدات الجوهرنة  

 
 المعتقدات الوسنطة

 
 ردود االفعال      األفلكار التلقائنة     الموقف   
 
 لنةانفعا   

       
 سلولكنة   
     
 فسنولوجنة     
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 ،ففنن  مواقننف معننننة تننؤثر المعتقنندات التحتنننة لشننخص مننا فنن  إدرالكننه  
والتنن  نعبننر عنهننا باألفلكننار التلقائنننة المرتبطننة بموقننف معنننن ، وهنن ه األفلكننار 

ف  مشاعر الشخص ، وتؤثر لك لو ف  السلوو ، ويالبا  ما تؤدأ  بدورها تؤثر
لوجنة. فعل  سبنل المثال ، فالقارذ ال أ نقنرأ اللكتناب ولدننه إل  استجابة فسنو

ونشنعر بنبع   ال نملكن أن أفهمنه " نشنعر بنالحزن، أفلكار " ه ا صعب جدا ،
الثقل فن  المعندة ونطنوأ اللكتناب. وبنالطبع إ ا اسنتطاع أن نقننم أو نحلكنم علن  

نننة تتغنننر بطرنقننة إنجابأفلكنناره فإنننه نملكننن لمشنناعره وسننلولكه وفسنننولوجنته أن 
" انتظننر لحظننة ... إنننه نملكننن أن نلكننون صننعب الفهننم وللكنننه ينننر  لكالتننال  :

مستحنل ، وإ ا ما ثابرت فربما أفهمه بطرنقة أفضل مثل األنواع األخر  منن 
اللكتب" ، فإ ا استجاب به ه الطرنقة ربما قلل من الشعور بالحزن وأستمر فن  

 القرا ة.
 العالج الجماع .

ج النفس  نعتمد عل  عالج المرن  داخنل وهو شلكل من أشلكال العال   
جماعة ، نختلف عدد أفرادها بنأختالف المدرسنة التن  نتبعهنا المعنالج والهندف 

 . ثنننف  لكل األحوال نستحنل أن نقل عن امن العالج، للكنه 
وإ ا تعمقنننا فنن   الكننرة التننارنخ القنندنم مننن درامننا إيرنقنننة ومسننرحنات   

نطة سننجد أشنلكاال بدائننة منن العنالج النفسن  الجمناع . للكنن تظنل عصور وس
 J.Prattالبدانننة الحقنقنننة لهنن ا النننوع مننن العننالج تنسننب إلنن  جوزنننف بننرات 

الطبنب الباطن  ببوسطن ال أ بدأ ه ا األتجاه ف  عالج مرضن  السنل وأسنس 
. لكان الهندف األول  0915له ا الغر  منظمة سمنت بـ" فصل السل "  عام 

إنشائها هو إنجاد خطة عالجنة ل لو الهزال التدرنج  ال أ نسببه السل من  من
إال أن العنالج الجمناع  فن  إطناره    خالل جلسنات )فصنول( عالجننة نفسننة.

المنظم ال العفوأ قد بدأ ف  مطلع القنرن العشنرنن بأمرنلكنا منن عبنا ة التحلننل 
إال أن الفننننات  النفسنن  بنظرنتننه ومنهجننه فنن  فهننم اإلنسننان بمننا هننو إنسننان ،

األساسنة لكان البد أن توالكب ه ا الشلكل العالجن  الن أ انتشنر فن  العنالم لكلنه، 
وتعددت مدارسه ولم تعد قاصرة عل  المحللنن النفسسننن. وتجدر اإلشارة إل  
أنه تلكاد ال توجد مدرسة من مدارس علم النفس ال تتجه النوم للعالج الجمناع  

واألسننس التن  نقنوم علنهنا، بنل توجند أنضننا  منع اخنتالف فن  الفنننات والمننهج
عدند من االتجاهات داخل المدرسنة الواحندة ، األمنر الن أ أد  إلن  تعنددا  فن  
جانننب أخننر مننن قبنننل السنننلكودراما والعننالج بالموسنننق  وعننالج األسننرة بننل 

 (. 501: 0993وجماعات النشاط )طه وزمالؤه ، 



 197 

 

 العالج األسرأ .-0
   خاص من أشنلكال العنالج الجمناع . ظهنر نعتبر العالج األسرأ شلكل  

فنن   Moreno، ومورننننو Bowlbyفنن  بدانننة الثالثنننننات عننندما بنندأ بننولب  
إدخننال األسننر فنن  العننالج. للكننن بدانننة المنندخل األسننرأ فنن  العننالج ظهننر فنن  

فنن  الوالنننات المتحنندة عننندما بنندأ األطبننا  النفسننننن فنن    منتصننف الخمسنننننات
 ,  . Stein et al)  عنالج المرضن  الن هانننن فن    استخدام اعضنا  األسنرة

سننة هنن ه المشننلكلة فنن  محاولننة لتقصنن  فلقنند قننام بنناحثون لكثنننرون بدرا(1999
همنننة الترلكنننب األسننرأ أن تلكشننف لنننا ا تطاعت هنن ه الدراسنناتسننبابها، واسننأ

وأثره ف  تطور اضطراب الفصام. فعل  سبنل المثال ، أشنارت الدراسنة التن  
ندز وزمالؤه إل  أن العامل المسبب األول هنو عالقنة زوجننة قام بها تنودور ل

مرضنة، ففن  هن ه األسنر لنوحظ فشنل النزوجنن تمامنا فن  أن نلبن  لكنل منهمنا 
الحاجات االنفعالنة عند اآلخر ، وه ا الفشل هو ال أ فتك الطرنق أمنام النزوج 

 (. 404:  0987الزنادأ ،  الطفل عالقة مرضنة))أو الزوجة( للك  نقنم مع 
 ،ثننن من نفس األسنرة ه ا النوع من العالج عل  عضو أو اونشتمل    

وواحد أو ألكثر من المشلكالت الت  تتطلب العالج. وللكن بدال من الترلكنز عل  
أحد أفنراد األسنرة نهنتم المعنالج باألسنرة لكلهنا لكوحند واحندة، وبمسناهمات لكنل 

نحنناول عضننو علنن  حنندة. ومننن خننالل إجننرا  المقننابالت مننع اعضننا  األسننرة 
عضنا  األسنرة منع بعضنهم وصول إل  حس عام عنن لكنفننة تفاعنل أالمعالج ال
 البع .
نن األسرة لكنـ" نظنام وف  ه ا النوع من العالج ننظر المعالجنن النفسن   

م ملكاننة إحراز التحسن ف  لكل عضو عل  حدة عنن طرننق فهن" مع إفترا  إ
النبع ، لنن ا  عضنا  األسنرة مننع بعضنهمالصنراعات الموجنودة فن  تفنناعالت أ

 نتوقع أن نشارو لكل عضو ف  حل المشلكلة الت  تم تحدندها.
   عضنا  األسنرةمن المعالجننن األسرننن اشتراو أ لك لو نفتر  العدند  

شخاص لكلكب  ماط من السلوو ، فقد نسلو أحد األف  أدوار محددة أو القنام بأن
ر هن ه نسننتمر فندا ، بننمنا نسنلو  خننر لكامستأسند ...وهلكن ا. ووفقنا لوجهننة النظن

. له ا فأن أحد أهداف هو مساعدة االضطراب من خالل ه ا النظام من األدوار
عضننا  األسننرة علنن  التلكنننف بشننلكل مختلننف مننن خننالل العدننند مننن األدوار أو أ

    .(Feldman , 1996: 17 )انماط السلوو النبا ة 
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 التدعنم . النفس  العالج -6
 عاطفننا دعمنا المنرن  مننكإلن   أحد اشلكال العالج الجمناع . نهندف  

 اإلرشناد منع ، وعواطفنه عنن مشناعره للتنفننس والفرصنة ، عملننة بطرنقنة
 منن الننوع هن ا ونسنتعمل .الحنوار طرننق عنن و لنو ، مشنالكله لحنل والتوجننه

بطرنقنة  السنلوو تغنننر الهندف فنهنا نلكنون ال التن  الحناالت فن  النفسن  العنالج
 أو المشنالكل بعن  لوجنود ؛ المتعمقنة النفسن  العنالج وسائل بواسطة ، ج رنة

 أعنرا  منن معاناتنه أو،  النتعلم مشنالكل مثنل،  بنالمرن  الخاصنة المعوقنات

 (.6117)الحلنب  ،   هاننة
وقد نلكون بهدف متابعة مجموعنة منن الخطنوات التنفن ننة ، مثنل تقندنم   

التشننجنع ، وتقبننل الفننرد ، والموافقننة علنن  بعنن  سننلولكناته لكخطننوة ضننرورنة 
وتحسنن فلكرته عن نفسه. والتدعنم النفس  قد نلكون ضرورنا لكنإجرا   للعالج 

 (. 515: 0993إلتمام العالج الجسم  والنفس  بنجاح )طه وزمالؤه ، 
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 قــائـمـة الـمـراجــــع

 .أوال  : المراجع العربنة 

 (. 0993إبنراهنم، رضنو  ) ؛الدخنل، عبند العزننز ؛إبراهنم ، عبد الستار
لطفل : أسالنبه ونما ج من حاالته، اللكونت : سلسلة عالم العالج السلولك  ل
 (.081المعرفة  ، العدد )

 (. علنم الننفس اإللكلنننلكن 6118عسنلكر، عبند هللا ) ؛إبراهنم ، عبند السنتار   
 ف  مندان الطب النفس ، الطابعة الرابعة ، القاهرة : األنجلو المصرنة .

  لبحث وطنرق التحلننل ( . مناهج ا0990صادق، أمال)  ؛أبو حطب، فؤاد
، القناهرة : األنجلنو اإلحصائ  ف  العلوم النفسننة والتربوننة واالجتماعننة 

 .المصرنة
 ( قنننناس الشخصننننة ، اللكوننننت : دار اللكتننناب 6111األنصنننارأ، بننندر .)

 الحدنث.
 ( الفروق ف  القلق بنن طالب وطالبات الجامعنة 6114األنصارأ، بدر .)

ربنا ، المؤتمر السنوأ الحادأ عشنر مقارنة ف  ستة عشر بلدا ع : دراسة
 .64 -0لمرلكز اإلرشاد النفس  ، القاهرة ، جامعة عنن شمس ، 
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 ( حقنبة االضطرابات النفسنة ، اإلحسنا  : مرلكنز 6117الحلنب  ، خالد .)
 التنمنة األسرنة.

  (.علم الننفس العنام ، األدرن :0999اللكبنس ، وهنب ) ؛الداهرأ، صالك   
 لتوزنع.دار اللكندأ للنشر وا

 ( المنهج العلم  ف  دراسة السلوو0981الزنادأ ، محمود .)  ،  اإلنسنان
 القاهرة : األنجلو المصرنة .

 ( علننم النننفس اإللكلنننلكنن ، القنناهرة : األنجلننو 0987الزنننادأ ، محمننود .)
 المصرنة.

 الخلنفن  ، إبنراهنم   ؛النابلسن ، محمند ؛منصنور، طلعنت ؛الرشندأ ، بشننر
( ، اللكونت : 7النفسنة ، المجلد ) تنص االضطرابا(. سلسلة تشخ6111)

 ملكتب اإلنما  االجتماع .
  ( المرجننع فنن  اضننطراب التوحنند : التشننخنص 0997السننعند ، محمنند .)

والعالج ، الوالنات المتحدة األمرنلكنة : إصدارات المعهد النوطن  لصنحة 
 النفسنة .

 (السننلوو المشننلكل لنند   أطفننال مننا قبننل0985الشننبنن  ، هننانم .)  المدرسننة
وعالقتننه بننبع  المتغنننرات األسننرنة ،رسننالة  ماجسننتنر ينننر منشننورة ، 

 معهد الدراسات العلنا للطفولة ، جامعة عنن شمس .
 ( المشلكالت النفسننة عنند األطفنال  ، القناهرة :0994الشربنن ، زلكرنا. )   

 دار الفلكر العرب .
  (. معجننم مصننطلحات الطننب 0999صننادق، عننادل ) ؛الشننربنن  ، لطفنن

 النفس  ، بنروت : مرلكز تعرنب العلوم الصحنة .
 (مشلكالت األبننا   منن الجنسننن  إلن  المنراهقنن  0989الطبنب ، محمد. )

 اإلسلكندرنة : دار المعرفة الجامعنة .  ،
 ( علنم الننفس اإللكلنننلكن  ، األسنلكندرنة : 0996العنسوأ ، عبد الرحمن .)

 الدار الجامعنة.
  ر انزنننو للشخصنننة(.اسننتخبا0989انزنننو ) ؛انزنننوE.P.Q    تعرنننب ،

 صالح الدنن أبو ناهنة ، القاهرة : ملكتبة النهضة العربنة.
 ( علنننم الننننفس النمنننو ،  اللكوننننت :  دار0980بهنننادر، سنننعدنة .)  البحنننوث

 العلمنة.
 ، (. العننالج المعرفننن  : األسننس واألبعنناد، ترجمنننة 6117دنننث )وچ بنننو

 ة.طلعت مطر ، القاهرة : المرلكز القوم  للترجم
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 ( المشنلكالت السنلولكنة لعنننة منن األطفنال سنألكن  0997حسنن ، حنان  .)
سنوات ، رسالة ماجستنر ينر منشورة ، معهد الدراسات  9-2المقابر من 

 العلنا للطفولة ، جامعة عنن شمس. 
 ، (. مناهج البحنث فن  التربننة وعلنم الننفس ، القناهرة : 0997ان )ڤ دالنن

 األنجلو المصرنة .
 األسنلكندرنة : . أصول علم النفس ، الطابعة الثاننة ، (0971)،أحمد راجك

 المصرأ الحدنث. الملكتب
 (  دراسننة الكتسنناب مفنناهنم ثبننات العنندد واللكننم لنند  6111رزق، أمننان . )

األطفال ال نن نعانون من مشلكالت سلولكنة مقارنة باألطفال العنادننن وفقنا 
د الدراسات العلنا لنظرنة جان بناجنة، رسالة ماجستنر ينر منشورة ، معه

 للطفولة ، جامعة عنن شمس .
 ، (. علننم النننفس اإللكلنننلكنن  ، ترجمننة عطنننة هنننا0984ولنننان )چ روتننر      

 ومحمد عثمان نجات  ، القاهرة : دار الشروق.
  (. دلننل مقنناس قلنق األطفنال ، 6118عبند الفتناح ، وفنا  ) ؛سعد ، محمد

 القاهرة: مرلكز البحوث والدراسات النفسنة.
  ( المختصر ف  العالج واإلرشاد النفس  ، القناهرة : 6114سفنان، نبنل.)

 إنتراو للنشر والتوزنع.
  (أسالنب التنشئة وعالقتها بالمشلكالت النفسننة 0984سالمة ، ممدوحة . ) 

فنن  مرحلننة الطفولننة الوسننط  ، رسننالة دلكتننوراه ينننر منشننورة ،  معهنند 
 الدراسات العلنا للطفولة ، جامعة عنن شمس.

  (.علننم النننفس اإللكلنننلكنن  ، 0996عسننلكر، عبنند هللا ) ؛سننالمة ، ممدوحننة
 القاهرة : األنجلو المصرنة .

 ( محاولننة لفهننم ال اتونننة، القنناهرة : ملكتبننة 6111سننلنمان ، عبنند الننرحمن.)
 زهرا  الشرق.

  (. مبننادذ األمننرا  النفسنننة ، 0977الرخنناوأ ، نحنن  ) ؛شنناهنن، عمننر
 تبة النصر الحدنثة .الطبعة الثالثة ، القاهرة : ملك

  ( مقناس المخاوف : مرحلة الطفولة ، الطبعة الثاننة 6116شقنر، زننب.)
 ، القاهرة : ملكتبة النهضة المصرنة . 

  ( . مشنلكالت األطفنال والمنراهقنن 0992) دمنلمان، هوار ؛شنفر، شارلز
ونزنننه حمنندأ ، الطبعننة  دوأسننالنب المسنناعدة فنهننا ، ترجمننة نسنننمه داوو

 : عمان للمنشورات الجامعنة األردننة .الثاننة  
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  ( مر  القلق ، ترجمة عزت شنعالن ، اللكوننت 0988شنهان ، دافند . )
 (.064: سلسلة عالم المعرفة  ، العدد )

 (. علنننم الننننفس0999عبننند الوهننناب، وخالننند ) ؛صنننالح الننندنن، إسنننماعنل   
 اإللكلنننلك  ، القاهرة : مطبوعات جامعة عنن شمس.

  عبنند الفتنناح، مصننطف   ؛عبنند القننادر، حسنننن ؛، شننالكرقننندنل  ؛طننه، فننرج
(. موسننوعة علننم النننفس والتحلنننل النفسنن  ، القنناهرة : دار سننعاد 0993)

 الصباح.
 ( أسس علم النفس ،الطبعة الثالثة ، األسلكندرنة 6111عبد الخالق، أحمد .)

 : دار المعرفة الجامعنة.
 ( قننناس الشخصننننة ، اللكوننننت : م0992عبنند الخنننالق، أحمننند .) طبوعنننات

 جامعة اللكونت.
  ( . التمننز بنن القلق وااللكتئاب  6116الدمنك، م  )  ؛عبد الخالق، أحمد

باستخدام النمو جنن المعرف  والوجدان  ، مجلة دراسات نفسنة ، القناهرة 
( ، 4( ، العنندد )06، رابطننة األخصننائننن النفسننننن المصننرنة ، المجلنند )

540 – 578. 
  ( للصنغار، القناهرة : 0996عبد الفتناح ، يرننب )(. مقنناس االلكتئناب )د

 األنجلو المصرنة .
  ( قائمة مالحظة سلوو الطفل لراسل0987عبد الوهاب، مصطف . )-   ن

  لكاسنل ، القاهرة : ملكتبة األنجلو المصرنة . -
 ( علنم الننفس المرضن  : دراسنة فن  الشخصننة 6111عبد هللا ، مجدأ .)

 ة : دار المعرفة الجامعنة.بنن السوا  واالضطراب ، األسلكندرن
 ( الطننب النفسنن  لمعاصننر ، القنناهرة : األنجلننو 0998علكاشننة ، أحمنند .)

 المصرنة .
 ( المقابلة ف  اإلرشاد والعالج النفسن  ، األسنلكندرنة 0999عمر، ماهر .)

     : دار المعرفة الجامعنة.
 (. منندخل إلنن  علننم النننفس ، 0981) ، محمننودعبنند القننادر ؛، أحمنند  فننائق

 رة : األنجلو المصرنة .القاه
 ( االضنطرابا6110فاند، حسننن .)أسنبابها  –السنلولكنة ) تشخنصنها  ت– 

 عالجها (  ، القاهرة : طنبة للنشر والتوزنع .
 ( القناس النفس  ، القاهرة : األنجلو المصرنة .6111فرج ، صفوت .) 
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 السننلولكنة لألطفننال  تمفهننوم النن ات واالضننطرابا(. 0994)، أنسنن   قاسننم
رومنن من  الوالدنن  : دراسة مقارنة ، رسالة  دلكتوراه ينر منشورة المح

 ، لكلنة اآلداب ، جامعة عنن شمس.
  (. مرجننننع فنننن  علننننم النننننفس اإللكلنننلكنننن  6111)، جبننننول ؛، سلنننننندزا

 للراشدنن ، ترجمة صفوت فرج ، القاهرة : األنجلو المصرنة .

 القناهرةلثاننة ، الطبعة ا،  المعجم الوسنط (.0973) مجمع اللغة العربنة : 
 .دار إحنا  التراث

  ( مقننناس التفنناعالت االجتماعنننة لألطفننال خننارج 6113محمنند ، عننادل .)
 المنزل ، القاهرة : دار الرشاد.

  المرضن  ، القناهرة : ( . دراسات ف  علم الننفس 0993)  ، رشادموس  
 . دار المعرفة

 صنورة الرابعنة، بننننه للن لكا  ال-(. مقناس ستانفورد0998)، لونس  ملنلكة
 الطبعة الثاننة ، القاهرة : دار النهضة المصرنة .

  (. علننم الننننفس اإللكلنننلكنن  ، الجننز  األول: تقنننننم 0997)ملنلكننة ، لننونس
 القدرات ، القاهرة : األنجلو المصرنة .

  (. علنننننم الننننننفس اإللكلنننلكننننن  ، الجنننننز  األول : 0996)ملنلكنننننة ، لنننننونس
لكننة ، الطبعنة الخامسنة ، القناهرة : التشخنص والتنبنؤ فن  الطرنقنة اإللكلننن

 األنجلو المصرنة .
  (. العالج السلولك  وتعدنل السلوو ، اللكوننت : دار 0991)ملنلكة ، لونس

 القلم.
  (. اختبننار الشخصنننة المتعنندد األوجننه ، القنناهرة : 0975)ملنلكننة ، لننونس

 ملكتبة النهضة المصرنة.
  بلفننو لن لكا   -ولكسلر (. الدالالت اإللكلنننلكنة لمقناس0921)ملنلكة ، لونس

 الراشدنن والمراهقنن ، القاهرة : ملكتبة النهضة المصرنة.

 القناهرة،  االضنطرابات السنلولكنة وعالجهنا  . (6111) ، جمعنة  نوسف   
 .دار يرنب :
 (.النندلنل المختصننر السننتخدام 6116حسنننن، زننننب )  ؛، جمعننة  نوسننف

لكننة ، القنناهرة : الصننورة الرابعننة مننن قائمننة " قصننور اإلنتبنناه ل فننرط الحر
 مرلكز البحوث والدراسات النفسنة .

 ( السلوو اإلنسان 0993نونس، انتصار  . ) القاهرة : دار المعارف ، 
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