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دراست يقارنت نهبناء اننفسً نهًتنًر وانضحيت 
 ( C.A.Tتفهى املىضىع نهصغار  ) بإستخذاو إختبار

 
 

 إعــذاد
 

 آيال محذي حمًىدانباحثت/ 
 كهيه انرتبيت نهطفىنت املبكرة

 جايعت انفيىو

 ا و د /رانيا حمًذ عهى قاسى                                 ا و د/رجب عهى شعباٌ   
 املساعذاستار عهى نفس انطفم                                            استار انصحت اننفسيت املتفرغ    
 كهيت انرتبيت نهطفىنت املبكرة                                             كهيت انرتبيت نهطفىنت املبكرة    
 

 صـــــــالممخ
  خالل منوالضحية   المتنمر من لكل النفسي البناء تحديدإلى  ييدف البحث

 ضحيةال و تنمرالم عن الصادرة االستجابات وتحميل االم مع الحالة والمقابمة دراسة 
  عينو شممت  C.A.T))لمصغار المخصص الموضوع تفيم ختبارإ تطبيق بعد

 (ضحية / متنمر) من طفالاأل من ثنانأ  القصدية بالطريقة ختيرتأ التي البحث
 اختالف  إلى النتائج  شارتأ وقد ،عمميا منيجا الحالة دراسة الحالي البحث واعتمد
لى  التضاد حد إلى وضحية المتنمر من لكل النفسي البناء  لوقوع  البالغ التاثير وا 
 شيري الغير، عمى التنمر بسموك نفسو الطفل قيام وأ التنمر لسموك ضحية الطفل
إلى جانب   بالنفس الثقة انخفاضأن البناء النفسى لمضحية يتصف   إلى البحث

 والقسوة  الذات جمدإلى اتصاف المتنمر  ب البحثشير االنطوائية ، كما ي
 

: المقارنة ،البناء النفسى،المتنمر،الضحية ،اختبار تفيم الموضوع  الكممات المفتاحية
  CATلمصغار 
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Summary 
 

Acomparative study of psychological construction  
between the bully and the victim using  
subject understanding test for litte kids. 

 
Identify the psychological construction of the victim and the 
bullying through studying the state and meeting with his 
mother. 
Applying the (C.A.T) understana tha topic for kids test on the 
bullying /the victim and analyzing the out going responses from 
them. 

The research sample which selected onwilling intent way 
include two children (the bullying/the victim) and the recendly 
research depended on studying the state as a sentific 
curculium, the results refered to the difference of psychological 
construction of the victim and the bullying contrastly and to the 
great effect that led the child to be avicitm of the bully  , the 
studying relere to the decrease of self confidence of the victim 
and self flagellation of the bullying. 

 
Key word.Psychological construction.Bully.Victim.Comparability 
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 ةـــــدمـــــقــم
 نظراءه التي تميزه عن سائر  ةوسماتو الشخصي ةخصائصو النفسي طفللكل   
ثر ايضا بما أثير والتأثر بمن حولو التأالت أفتح عينو عمى العالم الخارجي يبدان ي اوم

ره ياالخاالونة وفي  ووما يصدر من افعال االخرين تجاى  عالفبو من ا يقوم ىو
 ةر وبدا الباحثون في دراسالصغا و ظير مصطمح التنمر كسموك شائع بين المراىقين

لمراىقين االطفولة المتأخرة و  ر ىذا السموك عمى المجتمع وذلك عمى فئاتأثيمدى ت
 ةالمشكم ةىم فترات عمر الفرد و ىي الفتر أىي من  ةالمبكر  ةالطفول ةولما كانت مرحم

 ةن عمينا دراسبناء النفسي لمفرد لذا يتعيلمساسي الفرد و ىي المحرك األ ةصيلشخ
و حتى أليذا السموك  ةضحي ةوقوع الطفل في ىذه المرحم اءر ج ادثتاثير الحالمدى 
ختبارات ولما كانت اإل ،المجتمع عمى الفرد وعمىالذي يعد خطر  بيذا السموك وقيام
ىم أومن  ةلتحميل الشخصي ةعترف بيا العمم كوسيمأدوات التي ىم األأمن  ةسقاطياإل

ثير الحاصل أى التمد صدار تفيم الموضوع لمصغار وذلك لر ختبإختبارات تمك اإل
 .بينيما ةوالمقارن ةالمتنمر والضحي ةعمى شخصي

 ثـــبحالكمه ـــــمش
ن البناء النفسي لكل من بي ة المقارن فىالبحث الحالي  ةتتحدد مشكم

 ة.ر المبك ةالطفول ةفي مرحم (ةالضحي/ المتنمر )
 ثـــداف البحــــــاه 
من خالل تحديد الظروف  وذلك ةاء النفسي لكل من المتنمر والضحيتحديد البن -1

 .ةوالضحي مرالتي تربي فييا كل من المتن ةوالتربوي ةاالجتماعي
 ة.المتنمر والضحي ةالمشكالت التي يعاني منيا الحال تحديد  -2
 ثــــالبح ةيـــــهمأ 
اء النفسي لكل التي تناولت تحميل البن ةاالبحاث العربي ةدر ن ةالحظت الباحث  

 ىر جت ةالمقارن هن ىذأفضال عن  ةالمبكر  ةفي مرحمو الطفول ة(الضحي/ المتنمر )من 
و  ةالنظري ةلممعرف ةميم ةضافإتعد  ةلذا فان ىذه الدراس ؛ وفقا لممنيج العممي

ثر سموك التنمر عمى كل من أ ةي مجال عمم النفس بشكل عام ومعرفف ةالميداني
 .بشكل خاص ةضحيالالمتنمر و 
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والظروف التي عاشوا  ،ةلشخصيات االطفال المتنمر والضحي تحميل البناء النفسي 
 ةواالجتماعي ةالبيئي رف بشكل دقيق عمى الظروفيساىم في التعأالمر الذى قد ا فيي

  التنمرى. سموكبيذا بال اميمضحايا لسموك التنمر او قي فى وقوعيم سيمتالتي ا
 ةـــــددات الدراســـمح

طفال ألاطفال رياض أمن  ة(وضحيمتنمر )من طفمين  ةمكون الدراسة ةعين
سنوات  خمس )ة بني سويف يبمغ عمر الطفل الضحي ةبمحافظ ةداره ببا التعميميإفي 

جريت (اشير وسبعةسنوات  خمس )و يبمغ عمر الطفل المتنمر (اشير وتسعة  وا 
 )2121 -2119ول لعام) الدراسو في الفصل الدراسي األ

 ثــادوات البح
 (C.A.T)لمصغاراختبار تفيم الموضوع -1
 (195 -194 : 2115 ،حامد زىران) حالو وتاريخ الحالو استماره دراسو ال -2

 ةـــــطمحات الدراســـــمص
البناء   (7: 2115 ر،حاسال ختام غا،اال عاطف)عرف كل من النفسي البناء

من الخصائص والسمات التي تميز الفرد في تفاعمو مع  ةو مجموعإنبالنفسى 
ومع  واتذ في تكييف مع كوو وتميز سم وىدافأوالتي يمكن ان تحدد  ةمختمفالمواقف ال

 لذاتو ويري وعمى نفسو وضبط هبنفسو واعتماد ولبيئو االجتماعيو و تحدد مدى ثقتا
 ةالجسمي ةالمكونات المتكامم ةنيا جممأ ( 7 :2117 ،شيواناحمد  محمود، )إسالم
ترتبط مع بعضيا  التي ةو الروحي ةالعاطفي ةواالنفعالي ةوالمعرفي ةوالعقمي ةوالحركي
 .ما يميز الفرد عن غيره بشكلارتباط 
شكل من اشكال االساءه  نوأ عمى( 25 : 2111 ،نجالء سعيد ) عرفتو  -:التنمر
حاق إللى إتيدف  ةو مقصود ةمتكرر  ةبصور  ةالمعتمد ةو النفسيأ ةوالجسدي ةالنفسي

 .خرينذى والضرر باآلاأل
 ةنو شخص مندفع ويتمتع بالقو أ (63: 2111شعبان، )محمد يعرفو  -:المتنمر
لى إميل وير باالمن وانخفاض مستوى التحمل و يعاني من نقص الشعو  ةالجسمي

كما عرفو)عمى موسى ومحمد  ،خرينذي باآلقا باألالحإ ةبعض السموكيات السيئ
(إنو من يضايق أو يخيف أو يؤذى أو ييدد اآلخرين الذين 36: 2113فرحان، 
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ون بنفس درجة القوة التى يتمتع ىو بيا ، وأيضا ىو من ييدد أقرانو بنبرة اليتمتع
 صوتو ويجبرىم عمى فعل أشياء يريدىا ىو.

 ذين شخاص الاأل ولئكأنيم أ (59: 2116 ،تحيو محمد ) يمتعرف -: التنمر ضحايا
 .من رد العدوان الواقع عمييم ةوالنفسي ةاو البدني ةقدراتيم الجسمي يمىمؤ تلم 

 ةـــابقــــوث الســـــالبح
 ةعربيمصرية او  ةيو دراسأ واطالعيا  عمى حد عمميا ةلم تجد الباحث  

وىذا  ةلدي طفل الروض ةعن البناء النفسي لممتنمر والضحيتناولت موضوع البحث 
 .ةيطفي لمبحث الحالي اصال

 راءاتـــــــجواإل جــــالمنه
 ةالدراس الكمينيكي حيثالمنيج ا وفي دراساتيا الحالي ةستخدمت الباحثإ

مع كال من االم والطفل  الطميقةعن طريق المقابالت  ةالفردي ةحاللم ةالعميق
خدام ستإب نفسيالو فنيات التحميل  ةسقاطيختبارات اإلاإلبتستعين كما  ،والمعممة

بمرحمو رياض  طفمةالعينو طفل و  (،C.A.T)  طفاللأل ختبار تفيم الموضوعإ
حاصل عمى اعمى درجو لسموك التنمر في بحث  _ الطفل المتنمروأمياتيم  االطفال 
مع  ةبحث وذلك من خالل مقابمفي نفس ال ةوالطفل االخر الضحي ةلمباحث السابق
 .الفصل ةمعمم
 ةالـــــالح ةـــــــدراس

 -:المتنمر ةحال ةوال دراسأ 
  (خ. ا .ج) االسم ةوصف الحال 

 النوع انثى.  
 ثاني ةبروض ةطفم (شيرأسنوات وثالثو  خمس )السن(KG2) . 
 جامعيين : المستوى التعميمى لموالدين 
  : ة.واالب يعمل مدير مدرس ةمعمماالم تعمل عمل الوالدين  
 ة.فوق المتوسط ةاالقتصادي ةالحال  
 اخوات ةعدد االخوه الثالث 
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 خأ ىاصغر نثى ويأخت أخ ذكر و أبرىا كالثالثو ي ةفي االسر  ةرتيب الحالت  
 ة.ىو الرابع في ىذه االسر رضيع 

 كما وصفتيا االم ةجيد -:ةالطفم ةمستوى صح. 
 مثالي بالنسبو لسن الطفل -:الطول والوزن. 
 :قرنياألبالنسبو  ةالمغوي ةالحصيم ةمرتفع -المحصول المغوى. 
 :إجتماعيا  وفتحمنبشكل عام ة االسر -العالقات مع العائمة ومحيط االسرة

المتمثمو فى الجد والجده واألخوال عائمة االكبر لاو مرتبطو بوكثيرة االصدقاء 
 .والخاالت

 التاريخ التطوري لمحاله
مراض في العظام األمن بعض  تتحكي االم عن ظروف الحمل حيث عان

سيا كانت متعسره ن الوالده نفأكما  ،لجمسات العالج الطبيعي ةطويم ةخضعت لفتر أو 
 ةكانت شديده اليدوء بالنسب ةعالميد والرضا ةفي مرحم ةالطفم نأ موتذكر األ جدا
ان تنام فترات البكاء بشكل مالحظ وك ةكما تذكر انيا كانت قميم ،خواتيا السابقينأل

 ن رزقألى إاليدوء  بنفس ظمتوىم في نفس عمرىا و انيا خواتيا أب ةطويمو بالمقارن
 الطفمة صبحتأوالغضب الشديد و   غبالش تيرةت و أبطفل جديد و بد االسرة اهلل

لدييا  ةصبحت مشاعر الغير أظو و نوبات البكاء وشديده المالح ةوكثير  ةالحساسي ةشديد
 ةن الطفمأ ةالروض ةمعمم ، وتذكرذاتوخييا الصغير في حد أمن ة الغير وليس  ةمممع
جدا  ةشديدفعاالتيا أن صبحتأو  ةجدا داخل الروض ةعنيف ةاالخير  ةونصبحت في األأ

بدني العقاب لم ما تتعرض ةكثير يا أنلى إ تشار أ يانأ يضا غيرأم وىذا ما ذكرتو األ
وأبناء  جراء ما تقوم بو من تعنيف وعنف تجاه االخوة جداقوي الذى وصفتو االم بال

  خريين دون حدوث مشكالت.الجيران وأنو من المستحيل تواجد الطفمة مع أطفال آ
 تهاـــمناقشو  ج ـــــائــالنت
 (8)رقم  ةلوح

 وكانوا عاوزين يناموا راحوا مكان مىدومي وايغسمو بكتكوت و اخواتو و كانوا بياكموا 
حمو عشة عصفور بس عمى قد االنسانات عمشان العصفورة صغنونة خالص صغير 
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يم يعيشوا اصحاب وام وباباىم ماتوا وىم جابومامتيالعشة  في وعاشوا  عكسو كبير 
الحموه و زرع ورد ريحتو حموه وفي اصحاب كثير كانوا بيقولوا ليم  شة ىم في العامع

عاوزين نقعد معك ومش نقعد مع االبيات واالميات النيم بيزعقوا كثير وبيضربوا 
 .كثير

 -الظاهرى:التفسير 
من االب  ةالمعامم ةمن قسو  طفمةي تعانيو الالصراع الذ ةىذه القص عكست  

مع  ان تعيشالوالدين بموتيم و  ةسمطمن  من التخمص طفمةكما ترغب ال واالم
زراعو الورد و  )بالحموة( ةالجديد ةراشدين عمييا ووصف العش ةمطاصدقائيا دون س

 .ةىادئ ةمن حيا طفمةىذه ال هانعكاس لما تريد ةالجميم ةوالرائح
 (2)رقم  ةلوح
دبدوب بس الدب ال وا خأي بعض الدب الدبدوب الرخم ضرب ف وادب ودب يشد 

ن الدب الصغير عبيط ىو المي غمطان ىو المي يم وضربيم ألبكان لوحده كسالمي 
 احسن. والدب الصغير وقع وماتسبيم كالحبل في عشان كده الدب  قطع

 -الظاهرى:التفسير 
حيث تتقمص دور  صغرألاخييا أمن  ةبالغير  ة مشاعر الطفم ةتعكس القص  

 ةذي جعل المشكموىو ال ( العبيط) الذي تصفو ب خييا الدب الصغيرالدب الكبير وأ
 .لذلك ةنتيج ةالقص ةل ينقطع وتتخمص منو بموت في نيايتحدث والحب

  (3) رقم ةلوح
كان كسرت ات ورجموكان ماشي في الشارع ة سد قاعد عمى الكرسي رجميو مكسور ا
وكان بيعيط وكان زعالن جدا بس  ةر وعشان كده وقع وانكسر واخذ حقنيمعب كثيب

  .ةه بدل المكسور ىيعيش وىيجيب رجل حمو 
  -:الظاهرىالتفسير 

دم قر بالستعالج من كة م التي ظمت فتر ه األمشاعر الطفل تجا ةالقص كستع
وتحاول خذ الحقن والبكاء الشديد ألألم و  حدثالذي  االلم ةوتصف الطفم ةطويمة لفتر 

ة جيدوتصفيا بال بقدم اخرى ةقدم االم المكسور ستبدال بألم تبديل ذلك األ
 .عمى حد تعبيرىا(ةالحمو )و
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 (4)رقم  ةلوح
كل جسميا كمو فضل يضربو ألكمب وا ةو عامل نفسو بنت وىو راكب العجمار الكنج 

ودم  ح دم كثير وراح المستشفى وما فيش حاجو فضمت منو غير حتو صغننواوس
 .ليو لما تموت ةبس ىي كانت بتضربيا زعالن ةكثير جدا و اميا كانت زعالن

 -:الظاهرىالتفسير 
 ةلرغبا في وصف الموت والدم كما تعكس ةمطفالالعنف لدي  ةالقص كستع  

بس ىي كانت بتضربيا  ةاميا كانت زعالن) نياأم التي قالت يالم األإلفي الموت 
 .(ليو لما تموت ةزعالن
 ( 5)رقم  ةلوح

بيناموا في السرير وىي  اىم والزفت الصغير ميمأو  بوىمأسرير كبير وسرير صغير 
 .ىي بتقعد لوحدييا احسن منيم و اصال ىم وحشين جدار و نام في السريبتوحدىا 
 -:الظاهرىالتفسير 

 ةب وشعورىا نحوىم بانيا منعزلم واألتجاه األ ةمشاعر الطفمة تعكس الصور 
 مع االبن الصغير الذى وصفتو )بالزفت( عنيم حيث يناموا مع بعض في سرير واحد

 .سيئينأنيم ب يمافضل منيم وتتيم ابانيا ىي وحدى نفسيا تصفو و 
 (6)رقم  ةلوح

ست عندىا مفتاح وقفمت عمييم كان فى  ةمن جوه ارض زراعكانوا عايشين فى بيت 
الباب  وايفتح واحاول ىماو  ةشويو عندىا مفاتيح كثير وىم بيحاول يفتحوا الباب بس كل 

فتحوا الباب ابدا يين يفتحوا الباب لحد ما مات وما عرفوش بس ىم ىبل ومش عارف
 .الصغير يا عبيط معشان كان اخوى

 -:الظاهرىالتفسير 
 بموتتكون  ةن النيايأض القصص االخرى وبع ةفي ىذه القص حظيال

الموضوع غالبا ىو من ان ىناك شخص ىو المتسبب فى ىذا  ابطال القصو و
اعر و كمب قوي وربما كانت لدييا مشأو سيده معيا مفاتيح أدب كبير  واءالراشدين س
خرين جعل اآلو السمطو  ذو  و التوحد مع الشخص القويأ ةمن السمطلمتخمص 

الدب عبيط ىو الذي )ن أ وأ الباب( واتحيفما بيعرفوش ) ؛ضحايا وىم المخطئين
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 (.2)لوحو رقم  (بلقطع الح
 (7)رقم  ةلوح

عاوز  ى الحبل عشان النمر طيب بس القرد بعد ما ركبنمر عاوز يركب القرد عم
مات د ما القرد ما قتموا وكموا وبع و وح النمر ضربارض عبيط جدا فر الافى ينزل 

في بطنو وموت نفسو  ةوقافل الباب عمى نفسو حط السكين عالنالنمر ز عد قخالص 
 .ةجوه االوض مموت نفسو ب لقوه فتحوا البا ضموا يخبطوا عميو لحدواصحابو ف

 -:الظاهرىالتفسير 
مع النمر الذي وصفتو بالطيب الذي كان  ةالطفم تتوحد ةفي ىذه القص

الدب الصغير (2)رقم  ةالموح ةط ونالحظ ايضا من خالل قصيساعد القرد العبي
 ةمصير في ىذه القصالنفس القى  نو في نيايوأو  ،عبيط ىو السبب في قطع الحبل

  .وىو الموت
ا الصغير ييخالحجم ويرمز أل صغربين القرد والدب الصغير ىو  جو الشبوو   

القرد  بالذنب تجاهشعوره نفسو و ل وقتمو  ردن النمر بعد مقتل القز يضا حأحظ ويال
 .لمتخمص من الشعور بالذنب ةالصغير وقتمو لنفسو محاول

 (8)رقم  ةلوح
 ةيتكمموا امياتيم ضربوىم وكل شوي قرد وقرده اصحاب بعضيم وكانوا قاعدين 

واميم تضربيم عممتيم االدب وفي االخر ىربوا  ةالحضان وامعبوا مش يروحيعاوزين 
 .مع اصحابيم سابوا البيت

 -:الظاهرىالتفسير 
من معايير مجتمع الراشدين في كف و من االم  طفمةخوف ال ةالقص تعكس

ىي اليروب من ىذا و  ةالقص ةن نيايأوعدم التحدث في وجود غرباء كما  عبالم
كما في  ةو سمطألصغار فقط وليس بو راشدين ابلى مكان مميء إالبيت والخروج 

 بنعيشيم واصحابيم عايشو في العيشو الحموه (1)رقم  ةالقص
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 (9)رقم  ةلوح
ن أل ةواقفين عمى الباب وىي كانت زعالنميا أبوىا و أفي السرير وتبص  ةبنت قاعد

ميا أو  الحضانةبوىا ضربيا عمشان راحت تمعب كوره وما كانتش بتعمل واجب أ
 .ماتت

 -:الظاهرىالتفسير 
ضربيا عشان ) ةلغضب من الروضبا طفمةمشاعر ال ةىذه القص عكست

ضربيم عشان بيمعبوا مش - (8)رقم  ةالموح ةوفي قص (معبوا مش بتعمل الواجبيب
 ةقص ةفي موت ام بطم ة قصص الطفمةنياي ةكما نالحظ تشاب -الحضانةبيروحوا 

  ة. قصأكثر من  في  ةتكرار ىذه النيايونالحظ  طفمةال
 (81)لوحه رقم 

 كمب وامو جنب الحمام كان بيعمل حمام عمى نفسو وامو كانت بتزعق و كانت
وحتى المس  ةزعقمي في الحضانو لو حد  ةوحشو و ابوه مات وىو راح الحضان

دب ىو مش صغير عشان حد اي حد يجي جنبو بيضربو يعممو األ ليم و ق ىيزع
 . يضربو الصغيرين المي وحشين بس ىم المي بيضربوا

 -:الظاهرىالتفسير 
ر من مشاعر الغضب من االب واالم المذان ذكرا في اكث ةىذه القص تعكس

من اليروب من العقاب  طفمةال ةتي الموت حل لمشكمأبالعقاب والضرب و ي ةقص
 ةالواقع ساءةرد لإلكزمالئيا  جاهت ةعده اشياء في الروضبالقيام  طفمةال بريرتتي أوي

 ةوىي نفس الكمم( بيعمميم االدب  ) ستخدمت لمعاقبتيا قولإعمييا ويالحظ انيا 
وبيذا توحد  (واميم عممتيم االدب)( 8)رقم  ةلوح ةالتي قالتيا عن االم في قص

 .خريناالم في العقاب عمى األ ةالطفل مع شخصي
 الضحية ثانيا

 الحالة دراسه -8
 -: الحالة وصف 

 (.م.ر )ش -:االسم. 
 حد عشرة شير(او  سنوات خمس )-:السن. 
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 الثاني الميالدي الترتيب ذكر -:النوع.  
 بنتان(. ناناث -:االخوه عدد( 
 :تعمل ال جامعية واالم طبيب يعمل جامعي االب -مستوى تعميم الوالدين.  
 واالجتماعي االقتصادي والمستوى مرتفع ثقافي مستوى في واالم واالب 

 .جدا والجيد لالسرة
 :منو صغرأ تخأو  منو كبرأ ختأ الطفل لدي عدد االخوه. 
 : كل في عمييا يعتمد و جدا جيده  الكبرى االختب عالقتوعالقتو باالخوه 

 شيء.
  : ممحوظ بشكل قرانوأ من قلأالوزن.  
  : عالجو وتم الرابعو سن حتى الشديد تقوس من يعاني كانالتاريخ المرضى 

 متعمد.  بشكل قدمو عمى يعرج االحيان بعض في انو اال
  : صغراأل والعم ماأل ىلوأ الكبرى ختواأل ماأليرتبط بالعالقات العائميو. 
 بان ماأل وصف لدرجو الحدود ضيقأ فى باأل عمل بسبب بباأل العالقو 

 يرى ال يامأيظل  حياناوأ النوم وقت اإل تييأ ال البيت في ضيف باأل
  .الطفل

 عن لمدفاع الفرديو لعاباأل حدأ عمى لمتدريب نادي في شتركأ ومؤخرا: مالحظات 
  .(كاراتيو) النفس

 حتى وأ دواتألا وأ المصروف سواء الروضو في لمسرقة التعرض كثير  الطفل نأ
 اليومي. طعامو
   -لمحالة: التطوري التاريخ

 ،بأختيو بالمقارنة جدا عاديو كانت بأنيا الطفل في الحمل  فترة ماأل تذكر
 القدم في تقوس سبوكأ الذي االطفال حفاض مضاعفات لو جيد بشكل ينمو كان نووأ
 نوبإ الطفل  االم تصف و جيد، بشكل يمشي نووأ ذا التقوسى من شفاؤه تم نووأ

 المنزل من تخرج ال ياأن و جدا متحفظو سرتيموان أ معيا والجموس بيا تعمقال دائما
 تصفو كما الجد، بيت ىمرة إل اشير ثالثة كل حتى وأ شيريا الحدود ضيقأ فى اإل
 النادي وأ الروضو داخل طفالاأل من حدأ من مصادقو يقبل وال الصمت دائما بإنو
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 التواصل صعوبو لديو أن حظتال بالطفل الباحثو مقابمو خالل ومن ، والحيأ
 نووأ الباحثو، مع الطفل جمعت جمسو من كثرأ في ذلك وكان الغير مع البصري

 .بو مبالغ بشكل الصوت  خفيض الخجل  شديد
 (8( رقم لوحة

 شجره ورا استخبى و القطو من خائفين كانوا الصغيره العصافير بياكموا كانوا عصافير
 القطة البيت بيجي مش بيمف باباىم ،البيت في ومش كلأ بتجيب كانت ماما عمشان
 .وىربوا وطارو السماء في جناحاتيم حركوا كده وبعد وراىم جريت

 -:الظاهرىالتفسير 
 ومشاعر( خايفين كانوا) كممات في بالخوف الطفل مشاعر القصة تعكس

 بيجي مش بيمف) الغياب عمى بلأل واضح لوم ومشاعر( استخبوا) في االنسحاب
 .القطة من اليرب تاستطاع العصافير نأ سعيدة ونياية( البيت
 (2) رقم لوحة
 يعمموا عاوزين وكانوا وسراق حرامي دبدوب في وكان باباهو  امو دبدوب في مرة كان

 الدبدوب انتصروا ىم بس يميسرق عاوز كان الحرامي الوحش الدبدوب بس مرجيحو
 ومره يتمرجح يوم كل وفضل مرجيحووا وعمم بتاعيم البيت واروح وراحو خايف كان
 خايفين كانوا ،ىما ممستخبيي بيتيم جنب يالحرام الدبدوب قوا ال صحو بالميل ناموا
 الدبدوب وراح منو جدا خايفين وىما وشجاع متوحش كان الحرامي الدبدوب جدا

 والدهأل قال والدأ عشرة عنده والدهأ  عشرة ليم بعت كدة  بعد بس حورو  نام الحرامي
 من واىربلكن ىما  كبيره حفره وحطوىم فى السجن في حطيم وابنو الدبدوب واسكام

دخل  الدبدوب موابوى القوا بيتيم ما لحد ماشيين وفضموا خائفين كانوا وىم السجن
 .خايفين ومش مبسوطين كانوا ورجعوا السجن العشره والدهوأ الدبدوب
 -:الظاهرىالتفسير 

 اليروب مشاىد وتكرار الطفل بيا يشعر التي الخوف حالة القصة  تعكس  
( يسرق جاي() السراق بالحرامى) مره من كثرأ  الدب وصفو نسحاب،واأل والخوف

 وطعامو المدرسية ودواتأ سرقو من الطفل غضب مشاعر عمى تؤكد( يسرق عاوز)
 بأنتصاره تاتي النياية ان غير السرقو لتمك يستسمم نووأ ،الروضة في المتكررة وشرابو
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 الطفل حول المتنمرين كثره عمى عددىم يدل الذين العشرة؛  ابناؤه الدب وسجن
 .(خايفين ومش مبسوطين) اصبحوا انيم وسعيدة  نيايةو 

 )3) رقم لوحة
 وعايش مبسوط قاعد الغابو ممك ىو شجاع يكون بفكر الكرسي عمى قاعد  سداأل

 .صحابأ وال خواتأ معندوش
 -:الظاهرىالتفسير 

 الخوف وعدم نامباأل حساسلإل حتياجباإل الطفل مشاعر القصة تعكس
 وال اخوات معندوش)  بالوحده السعادة  قترانأ تعكس كما (جاع ش يكون بيفكر)

 .الطفل نظر وجيو من القصة في السعيدة النياية نالحظ و( اصحاب
 (4) رقم ةلوح

 كانوا البيت مروحين الغابو في بيت وعندىم العجمو بنياأ ومركبة شنطة معو الكنجارو
 جنب نمر لقوا ىم بس بنات خواتأ عندىوش ما معيم مش ىم بابا كلاأل بيجيبوا
 خايفين عشان النمر من وىربوا قرايبيم الناس عند يباتوا بيت وراحوا وا وىرب بيتيم
 مع بيمعبوا كانوا بيمعب وكان ور والكنجا االكل من كمو حمو اكل عاممو و جدا

 .ماما جنب نائم و العصافير
 -:الظاهرىالتفسير 

 الطفل، بو يشعر الذي نسحابواأل واليروب الخوف مشاعر القصة تعكس
 ايضا  وتعكس المتزايد، والخوف البيت و باالم االحتماء مشاعر القصة تعكس كما
 الي ذىابوالسعيدة  النياية من وذلك الخوف؛ ىذا من التخمص في الطفل رغبة

 .الخوف مصدر عن بعيدا امو بجوار المنزل
 (5) رقم لوحة
 حمدأ اسمو االب كبير واالم االب بتاع السرير صغير عيل بتاع سرير و كبير سرير
 بعد نام  لو بيقول باباه صحابوأ مع بيمعب الولد دعاء مواأل محمد اسمو بنواأل مواأل

 مش وبابا بيعيط لما لو بتروح وماما خوفتو حاجو في عمشان بيعيط كان وىو المعب
 .فيو بيسال
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 -:الظاهرىالتفسير 
 مشاعر وىي الموحات كل في تتضح التي الطفل مشاعر القصة تعكس

 كممو في عنو يعبر الذي بلأل حتياجووا   بيا والتعمق ماأل مع التوحد ومشاعر الخوف
 ولكن الحقيقي، موأ سمأ البطل مأ سمأ ختارإ الطفل ان نالحظ( فيو بيسال مش)
 .الحقيقي وهأب سمأ من بدال العم سمأ ختارإ

 (6) رقم لوحة
 قىال لكن القي ومش اكل عمى بيدور كان و خالص بيت القي مش مسكين الدبدوب

 ولم ونام معو يعيش قال مسكين دبدوب قىال لوحده يمعب فيو قاعد قديم رقص
 ما لحد فرحانين وكانوا حموه وحاجات صواريخ فييا قواال فتحوىا ايداى قواال صحوا
 و فرحانو كانت لقيتو ولما الصغير الدبدوب ابنيا عمى دورتب مسكينو ام مره في لقوا

 .طيبين ىم عمشان بعض مع عاشوا
 -:الظاهرىالتفسير 

 المكان حرىباأل او مسكنو منباليرب  بالرغبو الطفل مشاعر القصو تعكس
ن ونويأذ من بو يتواجد الذي  في صديق يكون ان طشتر وا   جديد مكان في يشيع وا 
 نماو د والمعب السعيده الحياه في الرغبو تعكس كما( مسكين دبدوب) المكان ىذا

 .)طيبين) بانيم معيم يعيش من ووصف خوف
 (7) رقم لوحة
 الشجرة فوق بيطمع شاطر القرد  عشان عارف مش بس القرد يمسك عاوز النمر
 يفكر قاعد النمر بتاعو البيت عمى بسرعو وىربالشجرة  فوق حبل حتو لقى القرد

 .وموتو واكل ومسك القرد وراء جريو  الحبل قىوال القرد يمسك عمشان
 -:الظاهرىالتفسير 

 قوىأ ىم لمن ضحية والوقوع واليروب الخوف مشاعر القصة ىذه تعكس
 .قصتو في سعيدة غير نياية عن الطفل يعبر مره الول ىنا ولكن سرعو شدوأ

 ) 3) رقم لوحة
 عند بيتيم، راحوا كلاأل بتعمل كانت مواأل جدىم  بيزوروا كانوا صغير قرد و قرود 3

  لوقوا اصحى ولما وناموا، كلاأل  واكموا الترابيزه عمى كلأ  لقوا بيتيم راحوا لما جدىم
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 ابوا اميم جدىما واليدايا االكل جاب المي ىو جدىم بس بتاعتيم ىدايا البيت قدام
 اليدايا داخل كده ياكل سداأل احسن الغابو في تمشي ىاوع قال الجد مختار اسمو
 ولعب وصحي نام وبعدىا وبمونو كوره اليدايا كانت منك يخطفيا حد احسن بسرعو
بيتيم   وحدىم وحش قديم بيت وراح بيتيم من نقل وراح بيتيم من نام بس كثير

  .طيب و جدا شاطرألن جدىم  نجدىم و القيم جدىم بساتسرق 
 -:الظاهرىالتفسير 

 ذكر وعدم نفسيا موألمو وأ جده نحو الحبالتعمق و  مشاعر القصة تعكس
 و السرقو من الطفل عقل عمى المسيطره الخوف تعكس كما القصص في االب

 .االم وبأىل بالمنزل واالرتباط الغرباء من الخوف
 (9) رقم لوحة
 امو عاوز بس ابدا بيخاف ومش بيعيط مش امو وعايز واحده السرير عمى قاعد ولد
 .البيت من يخرج عاوز مش

 -:الظاهرىالتفسير 
 الخوف كممو بيا يذكر كما الطفل لفياأ التي الوحده مشاعر القصة تعكس

 ىذه اتخمو  لم كما الطفل قصص من االن حتى واحده قصو منيا تخمو لم التي
 .االب وتجاىل بالمنزل واالرتباط ملأل االحتياج ذكر من القصص

 (81) رقم لوحة
 القي ما لحد ىيدور في ياكمو كلأ فيش وما كليأ عاوز الصغير وابنيا االم الكمبو
 والكمب ابدأ البيت بيدخل ومش بتاعيم البيت يحرسب اهباب موأ مع كمياأ و عظمو

 .نظيف يبقى و حمام يعمل عممتو موأ
 -:الظاهرىالتفسير 

 فتقادا مشاعر يضاوأ م نحو األ الشديد التعمق الطفل مشاعر القصة تعكس
 ابد(. البيت بيدخل مش) بقولو عنو يعبر الذي باأل
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  -: لمقصص العميق لمتفكير ثانيا
 بطاقة زمن في االختبار نتائج رصد لتسييل استمارة black صمم وقد

 الطفل االستجابات تفسير يتيسر حتى توضيحيا يجب نقطو عشرة احدى التحرير
 -:يمي كما وىي
 .القصص عمى الغالب الرئيسي الموضوع  -1
 عن وصورتو وحاجاتو قدرتو ومينتو وجنسيتو وسنو البطمو او الرئيسي البطل -2

 .ذاتو
 حولو من لالشخاص الطفل نظره -3
 .اخر شخص االخ االم االب البطل يتقمص الذي الشخص -4
 .القصو في وردت التي االخرى الظروف او االشياء او االشخاص -5
 .المحذوفو واالشكال الموضوعات -6
 .ذلك غير النبذ الحق ىضم الحب فقدان حرمان مرض بدني عقاب القمق طبيعو -7
 حب العدوان مواجيو وغيرىا العميا الذات بين الصراعات الميمو رعاتالص -8

 .الجنسيو والرغبات الذات تحقيق مقابل اليدف تحقيق
 العقاب ،مؤجل، لين جدا، قاسي مناسب، الجرم عمى العقاب -9

 .غريبة ،،وقعية سعيده غير ،سعيدة القصة خاتمو -11
  .الطفل نضج مستوى -11
 -:كالتالي انيا نجد black)) استمارة ستخدامبإ المتنمره طفمةال قصة تحميل وعند
 الموت.ىو  المتنمره الطفل قصة عمى الغالب الموضوع -1
 يتميز دائما طفمةال ىذه قصص بطل كان  -: قصة الطفمة في الرئيسي البطل -2

 لوحة في النمر(  2 )رقم لوحة الكبير والدب (3) رقم لوحة في سداأل فيو بالقوة
 قدرات لديو و بالقوه القصص بطليتسم   (6 )رقم لوحة في السيدة (7 )رقم

 يتسم األضعف المنافس وان طيب انو ذاتو عن صورتو انما فائقو، جسديو
 القرد) (7) رقم لوحة او اثنين رقم ( لوحة العبيط الصغير اخوه الدب بالسذاجة )

  .(الطيب والنمر االىبل
 اصاب الذي القرد) المشكالت في سبب انيم حولو من شخاصلأل الطفل نظرة -3
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 تجعل كانت التي كانت التي ماأل القرد) (7 ) رقم ( لوحة شديد بحزن النمر
 رقم لوحة في واالب االم (8) رقم ( لوحة لمحضانة وتذىب تمعب ال القردة

(11.) 
 طفمةال ىذه اقصص غمب في -: الغالب في والبطل ويتقمص الذي الشخص -4

  .قوىاأل الشخص ىو المتقمص الشخص
 سبب ىي كانت شياءواأل طفمةال قصص في ظيروا الذين خريناآل شخاصاأل -5

 .نظرىا وجية من المشكالت
 فى واالب االم حذفت طفمةال  ان نالحظ  -:المحذوفو واالشكال الموضوعات -6

 رقم لوحة العشو مكانو وابدلت قصصيا من البيت وحذفت القصص بعض
 (.8) رقم لوحة منو باليروب البيت ستبدلتا ،او(6) رقم ،لوحة(1)

  رقم لوحة  البدنى والعقاب الحب فقدان الحرمان من قمق ىو -: القمق طبيعو -7
 بدنيال  عقابال و عبعدم السماح ليا بالم من حرمانو  ،(5)رقم لوحة و (9)

 (.11) رقم لوحة( 8) رقم لوحة ،(3) رقم لوحة و( 9) رقم لوحة في
 لوحة الذات وجمد وعقابيا الذات مع والصراع االخرين مع لصراعا -: رعاتالص -8

 (.7) رقم لوحة ،(6) رقم لوحة ،(4) رقم
 (6) رقم لوحة (7)  رقم لوحة( 3)رقم لوحة جدا قاسي عقاب يوجد  -العقاب : -9

 رقم لوحة (1) رقم لوحة و( 11) رقم لوحة عقاب يوجد وال ، (4) رقم لوحة
(8.) 

( 4) رقم لوحة و( 2) رقم لوحة و( 3) رقم لوحة فيسعيدة  غير القصة خاتمة -11
 (.9) رقم لوحة و( 7) رقم ولوحة( 6) رقم لوحة و

 في نضج يوجد ال الذات حولقصص الطفمة   تمحورت  -النضج: مستوى -11
 .الشخصيو
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 -:انيا نجد الضحية االول لطفل لالستجابات االستجابة وبالنظر
   -:الطفل قصص عمى الغالب موضوعال وأ الرئيسي القصة موضوع -1

 .والخوف اليروب ىي
 في والخائف حجما، صغراأل الحيوان ىو -:القصص في الرئيسي البطل -2

 ويالحظ ذكر  وجنسو ، نفسو الطفل وسن يتناسب الذى  الصغير ووسن غمباأل
 ىذا قصص ابطال في ويتكرر  القصص غالب في ضعيفة الجسدية مقدرتو
 ما كل و ضعيفة ذاتو عن صورتون أ و بالخوف حساسوا   ملأل احتياجو الطفل
 .بنفسو  لمنجاة اليرب ىو وسعو في

 خوف نظرة حولو من االشخاص صوره ان يتضح الطفل ىذا  قصص خالل من -3
 .الجد وشخصية الحمايو  مصدر الطفل عند تعني التي االم شخصيو عدا شديد

 بيتيم من ضاع وأ البيت يروح البيت نفس في مره من كثرأ القصص في  وردت -4
 .واليدايا الطعام ورد كما البيت ال وأ

 .دائما الخائف الضعيف الحيوان شخصيو الطفل يتقمص -5
 م والبيت فى جميع القصصيبقى الطفل عمى األ-6
 .البدنى وااليذاء والموت البدني العقاب ىو القصص في المسيطر القمق طبيعو -7
 غالبا قوىأ عناصر و البطل بين الصراع ىو القصص في الميمو رعاتالص -8

 .منيم اليروب ومحاولو
 من االب الدب استطاع التي( 2) رقم لوحة في واحده مرة غير  يرد لم العقاب -9

 لمجرم متناسب  عقاب وىو السجن في العشرة  وابناؤه المنافس الدب وضع
 .عقوبة ايو نجد ال القصص  باقى وفي بو قاموا الذي

 بعد القرد موت( 7) رقم لوحة عدا ما الغالب في سعيدة القصص خاتمة -11
  .لو النمر مياجمة

 .الشخصية  فى نضج يوجد ال الطفل نضج مستوى -11 
  



   جامعت الفيوم                                     –كليت التربيت للطفولت المبكرة  –مجلت بحوث ودراساث الطفولت 

 

 - 846 - 

 الثالث عشرالعدد 

  -:الدفاعيو الحيل الدفاع ميكانزمات
 من ىروبية اساليب نياإ( 1986 مرسي، كمال ، محمد محمد) عرفيا وقد

 مواجيو في نفشل فعندما مباشرة ساليببأ مواجيتيا عن نعجز التي المؤلمو المواقف
 فشال وجعمو فشمنا لتبرير الحيل ىذه الى نمجأ الصراع حل في نفشل وأ حباطاأل

 القمق من نتحرر و التوتر من فنتخمص الناس مامأ وأ انفسنا مامأ يبرره ما لو منطقيا
 استجابات فحص وبعد الموقف، مع ونتوافق باالرتياح ونشعر بالذنب والشعور
 الدفاعية بالحيل اتسمت المنتمر قصص ان نجد االختبار صور عمى المتنمر
 :_االتية
 -:التبرير

 سبابأ عطاءإ الفرد محاولة إنو (238: 2111 زغير، رشيد) عرفو وقد
 و مسمكو؛ بصواب نفسو اقناع االولى بالدرجو تستيدف معين بشكل  لسموكو مبررة
 وتجنب لنفسو احترامو عمى محافظوال في البشري العقل يستخدميا دفاعيو وسيمو ىي

 -:فى ذلكويظير  االثم شعور
و  كمبرر لضربو  ريبر ت في( العبيط) الصغير الدب وصف( 2)رقم قصة لوحة 

( 7) رقم قصة لوحة  في،  الضخم الدب منافستيم عند خسارتوألنو ىو سبب  نتيجو
 تو وصف( طيب) بانو وصفتو الذي النمر قبل من القرد لقتل مبررالمتنمرة   اوجدت
المتنمرة   طفمةال اعطت( 6) رقم قصة لوحة  ،(حاجو عاجبو مش المي) بقوليا  القرد
 ووصفت غريبة امراه قبل من القصة ىذه في المعبة ىذه في طفالاأل حبسب مبرر
 .لذلك نتيجة موتيم وكان ( حاجو عارفين مش ىبل) م اني طفالاأل  اولئك

 ماأل لضرب مبرر اصدقائيا مع المنزل من اليروب طفمةال  تجد( 8)رقم قصة لوحة 
 .المنزل داخل بالكالم ليا السماح لعدم وأ  ليا

 -:والتوحد التقمص
 في تساعد شعورية ال عقمية حيمة التوحد ان( 2118اهلل، عبد محمد) يرى

 بيا يتحمى التي والخصال الصفات ببعض التحمي طريق عن والقمق التوتر خفض
 حيل ىو التوحد ان الشخصيات كما لبعض والوجداني واالتحاد خريناآل االفراد بعض
 مع الشخص اندماج طريق عن والقمق التوتر خفض الى تؤدي شعورية ال نفسية
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 اىدافو ويتمثل جاىاتووأت قيمو صقتفي  منو يخاف وأ بو يعجب و يحبو خرآ شخص
 وافراح وويشارك واىتماماتو بأفكاره  يعجب قد و واخالقو سموك ويقمد وانجازاتو
 -: االتيو االستجابات فى المتنمرة لدى التوحد ميكانزم ويظير واحزانو،
 فنجد ياصقص في المعتدي شخصية أو قوىاأل الحيوان شخصية مع المتنمرة تتوحد
 ،النمر(2) رقم لوحة الكبير والدب (3) رقم لوحة في االسد، شخصية مع توحدت انيا
 لوحة في االم سموك مع وتتوحد ،(4) رقم لوحة في الضخم الكمب ،(7) رقم لوحة في
 يعممو ىيضربوا جنبيم ويجيء يمىيزعم حد اي)  خريناآل ضد والعنف( 11) رقم

 رقم لوحة في ذكرتيا التي الكممو نفس في االم مع توحدىا ذلك من ويتضح ( االدب
 الفاظ بعض طفمةال استعارت وقد( االدب عممتيم) التى ماأل عن تحدثت عندما( 8)

 زمالئيا مع تتعامل وانيا معممو تعمل التى االم مع طفمةال توحد المعممو والحظو االم
 .ليم زميمو وليس المعممو وانيا كما الروضو فى
  -: الضحيو لدى الدفاع ميكانزمات -2
 لمقصص ونسجو اإلختبار صور عمى الضحية الطفل استجابات مراجعة خالل من

 -: االتيو الدفاع اليات ستخدامإ فييا شاع قد الطفل ىذا قصص ان يتبين
  -:التعويض

 يمجأ دفاعية حيمة وأ سيكولوجيو عممية انو( (Qouta,S,2000 عرفو وقد
 احراز عمى يعمل بحيث والدونيو بالضعف الشعور عمى التغمب بقصد الفرد ليياإ

 غير الصفة إغراق محاولو و السموك من تصح ما واتباع خرآ ميدان في التفوق
 من ذلك ويتضح تضخيميا، في واالفراط مستحبو فوص ستار تحت المستحبو

 -:خالل
 رغبة تتضح حيث (2،3،4،6،8،11) رقم حكايو فى البيت دخل والعزلو االنعزال
 بيئو ان فى وتفكيره باالخرين؛ االحتكاك عن بعيد المنزل بيئو فى البقاء فى الطفل
 تعويضا واالم المنزل بيئو اتخذ قد الطفل ان ويتضح لو، بالنسبو امناً  كثرأ المنزل
 .الخارجيو البيئو عن وبديال
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  -: ضدىال تكوينال
إنو إخفاء الدافع  (119: 2115وتعرفو )معصومو سييل المطيرى ، 

الحقيقى عن النفس اما بالقمع أو الكبت ويساعد ىذا الميكانزم الفرد كثيرا فى تجنب 
القمق واإلبتعاد عن مصادر الضغط فضال عن اإلبتعاد عن المواجيو الفعمية ، وقد 

سموكا لكنو يخفى السموك الحقيقى مثل أظيار المحبو المبالغ فييا ، وقد يظير الفرد 
نا عكسيا لحالة العدوان الكامن الذى يمتمكو الشخص بداخمو ،وعادة يتشكل يكون تكوي

 ىذا المفيوم ضمن سمات الشخصية ومكوناتيا.
 عكس عمى تتكمم قصص تأليف الطفل محاولة خالل من ذلك ويتضح

 ذلك تنقص التى الصفة وىى( شجاع يكون بيفكر( )3) رقم قصة مثل مشاعره،
(  بيعيط مش( )9) رقم حكايو ، مضمونيا  عكس بأظيار انكارىا ويحاول الطفل
 . البكاء سرعو وىو بو يتصف ما عكس اظيار ىنا ويحاول

  هــــالصــالخ
 -:والضحية فى األتى المتنمر من كال استجابات نتائج تمخيص يمكن
 المتنمر -: اوال

 وصف ، الغير المإي محاولو التعيسة، بالنيايات المتنمر قصص يتسم
 قصص تتسمكما  عمييم، لالعتداء مبرر الوصف ذلك ويكون ؛بالسذاجة خريناآل

 الذات وجمد الدماء، ومنظر القتل كيفية كذكر  الحاد والوصف و بالعنف المتنمر
 نظرا االستجابة بسرعو يتسم كما ، ولالخرين لو الموت وتمنى يحدثو ما عمى عقابا

 ، الدقيقو ونصف واحدة دقيقو كان الذى القصص حكى فى المستغرق الوقت لمتوسط
وىو متوسط وقت االستجابو  ونصف دقيقو فى مفرده( 34.1) المفردات وغزارة

 .( مفردة فى الدقيقة الواحدة 22.7لمقصة الواحدة بمتوسط)
 الضحية  -: ثانيا

 عمى بالموم يمقى كما السعيدة، بالنيايات عام بوجو الضحية قصص تتسم
 ويتسم ، ضعفاأل الكائن مع يتوحد كما االم، شخصية مع ويتوحد االب شخصيو
 فى يظير الخوف وذلك واالنسحاب؛ واليروب الشديد والخوف ، واالنطواء باالنعزال

نو ضحيةال قصص كل  يتسم بو، الفتك ويحاول البطل من قوىأ ىو من ىناك دائما وا 
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ستة  إلى الواحدة القصة حكى فى المستغرق الزمن يصل حيث االستجابة ببطئ
 المتوسط فى مفردة ( 48.5) الى تصل التى المفرادت وقمة دقيقو،ال ونصف دقائق
 8 بمتوسط ىو متوسط وقت االستجابة لمقصة الواحدة  ونصف دقائق 6 عمى موزعو
 .الواحدة الدقيقو فى مفردات
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                           عــــــــــراجـــالم
 االسير لشخصية النفسي البناء( 2117. )شيوان حمدأ ، محمود سالمإ - 

 .بغزه االسالميو الجامعو ماجستير رسالو المتغيرات، ببعض وعالقتو الفمسطيني
 في االقران مشاغبو ضحايا لدى االجتماعي القمق( 2116.) احمد محمد تحيو -

 التربيو كميو ،مجمو المدرسي العنف سيكولوجيو في دراسو: المدرسيو البيئو
 .91_45 ،(68)،(16)ببنيا،

 .الكتب عالم النفسي، واإلرشاد التوجيو(.2115) زىران السالم عبد حامد -
 الخبر بعد ما اضطراب الطفال النفسي البروفيل( 2117.) ابراىيم انور حنين -

 .غزه االسالميو الجامعو منشوره غير ماجستير رسالو اكمينيكيو، دراسو: الصدمو
 دار: عمان والعقمي النفسي والمرض النفسيو الصحو(. 2111.) حميد زغير رشيد -

 .الثقافو
)  في الوارده التعديالت ضوء في العممي البحث اسس 2111 محمد اهلل عبد عادل 

A. P. P .5) والنشر لمطبع الزىراء دار الرياض 
 مريض ألستجابات المميزة اإلكمينكية الدالالت.(2111) خضر كمال عادل -

 مجمة ،حالة دراسة ( TAT)  الموضوع تفيم ألختبار القيرى الوسواس بعصاب
 .بنيا جامعو اآلداب كمية ،(78) يوليو. النفس عمم

 عمى االنتفاضة ثرأ(. 2115.) السحار اسماعيل ختام االغا، عثمان عاطف -
 التربوي المؤتمر الى مقدم بحث لذاتو، وتوكيده الطفل لشخصية النفسي البناء
 التربية كمية المستقبل، وطموحات الواقع وتحديات الفمسطيني الطفل الثاني

 .فمسطين: غزة  الجامعة االسالمية
 اجراءاتيا_ تقنياتيا_ نظرياتيا: اإلسقاطية ختباراتاإل(. 2111.) عباس فيصل -

 .المنيل دار: ،بيروت
 الحديثة ،العالمية االتجاىات ضوء في المبكرة الطفولة (.2115.)الدين كرم ليمى- 

 الشروق دار  :القاىرة
 قباء دار:  القاىرة،  األسرية العالقات سيكولوجيو( 2111) .خميل بيومي محمد -

 والتوزيع والنشر لمطباعة



 رنة لمبناء النفسي لممتنمر والضحيةمقادراسة 
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 آمال حمدي محمودأ/ 
       رجب على شعباند م.أ.

 د على قاسمرانيا محمأ.م.د 

 .الميسره دار : ،عمان الشخصيو قياس(. 2114.) ربيع شحاتو محمد -
 لمنشر المسيره دار : عمان ،الشخصية  نفس عمم.( 2113.) ربيع شحاتو محمد -

 .والتوزيع
 دار:  عمان. 4 ط النفسية، الصحة الى مدخل .(2118).قاسم اهلل عبد محمد - 

 .الفكر
 النفس عمم ضوء في النفسية الصحة(.1986.)مرسي كمال محمد محمد - 

 .القمم دار :الكويت، 2 ط.واالسالم
(.الصحة النفسية مفيوميا وأضطراباتيا .ط 2115معصومة سييل المطيرى .)

 ،الكويت: مكتبة الفالح.1
 السموك خفض في اإلجتماعية لمكفاءة برنامج ثرأ(. 2113) .سعيد نجالء -

 ماجستير ،رسالو السعودية العربية بالمممكة الثانوية المرحمو طالبات لدى العدواني
 .نايف ،جامعو
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