
 الذكورلدي  التحول الجنسيديناميات 

 حالة (دراسة ) 

 د / محمد احمد محمود خطاب
 جامعة عين شمس – اآلدابكلية  –قسم علم لنفس 

 ملخص الدراسة

من وجهة  التحول الجنسي لدي الذكورتهدف الدراسة الحالية الي محاولة القاء الضوء علي ظاهرة     
 وصول الي العلة الحقيقية التي تكمن وراء انتشارها وبشكل متزايد ،للالمتعمقة النظر التحليلية النفسية 

تم اختيارها بالطريقة (  حالة واحدة فقطوذلك باستخدام المنهج االكلينيكي ، علي عينة مكونة من  ) 
 باستخدام االدوات التالية : سنة ) أعزب ( ، وذلك  21العمدية ، وهو شاب يبلغ من العمر 

 .كلينيكية المتعمقةالمقابلة اال  - 1
 الشخصية المتعدد االوجه.اختبار   - 2
 استخبار ايزنك للشخصية.  - 3
 مقياس تنسي لمفهوم الذات. – 4
 مقياس تقدير الذات. – 5
 اختبار رسم المنزل والشجرة والشخص. – 6
 اختبار تفهم الموضوع للراشدين ) التات (. – 7
 اختبار الرورشاخ. – 8
، التحول الجنسي من اضطراب  ايعانو  ممن للذكوررف علي البناء النفسي وذلك بهدف التع    

لتحديد اهم العناصر  التي ينبغي التركيز عليها عند تصميم البرامج االرشادية والعالجية والتي تهدف 
والمشكالت النفسية والسلوكية الناتجة  هذا االضطراب ،اعراض  الي التقليل او التخفيف من حدة

 عنها.
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 د / محمد احمد محمود خطاب
 جامعة عين شمس – اآلدابكلية  –قسم علم لنفس 

 مقدمة الدراسة:

إن النشاط الجنسي، يمثل واحًدا من أكثر األموور شخصوية وخصوصوية فوي حيواة الفورد. فكول 
ادًة موا ياالته التي قود تدهشونا أو تصودمنا مون حوين آلخور، وعوواحد فينا يعتبر كائًنا جنسًيا، له ميوله وخ

نووا يكووون ذلووك جووزًءا موون األداء الجنسووي الطبيعووي ولكوون عنوودما تووندي خياالتنووا ورلباتنووا إلوو  التوو  ير علي
: 2015وعل  اآلخرين بطرق ضارة وغير مرغوبة فحينئذ يتم تصنيفها ب نها شذوذ ]أنوا كورنج ورخورون، 

703.] 
مصودر  النفسوية أهوم -[ بقوله: "أني أرى في الجبلَّوة الجنسوية5: 1982فرويد، وهو ما ينكده ]

 لألمراض العصابية الواسعة االنتشار".
اء وتطورهوا أ نو -[ إل  أن إدراك النزعات الجنسوية6: 1994ومن هنا يشير ]مصطف  زيور، 

ه يخوتص ذاتوه بنزعاتوه نموا هوي لحموة الحيواة اننسوانية وسوداها. ذلوك أن الطفول فوي بودء حياتوإ -الطفولوة
يكوواد يقوويم لغيووره موون النوواس اعتبوواًرا فووي  الجنسووية العشووقية )وهووي مووا يطلوور عليووه النرجسووية األوليووة( وال

ة حياتووه. وعنوودما تتحووول هووذه النزعووات توودريجيًا نحووو الغيوور يحتوول "اآلخوور"،  ووم اآلخوورون فووي حياتووه مكانوو
بان الموقف األوديبوي إلو  نمووذص مصوغر تنمو مع تطور الطفل النفسي الجنسي حت  تصل في بنائها إ

يحوواكي عالقووات الراشوود فووي حياتووه االجتماكيووة التووي يكتموول بنابهووا عنوود مرحلووة البلووو . ولوويس موون قبيوول 
وهوووو أخطووور  أعنوووي الفصوووام -المصووادفة أن معظوووم األموووراض النفسوووية والعقليوووة وخاصوووة جنوووون المراهقوووة

ما يصوطدم تيوار الجنسوية المتودفر بموا خلقوه التطوور ندلع غالًبا في مرحة البلوو  عنودت -األمراض العقلية
ذا هوالنفسي الجنسي المتعثر أ ناء الطفولة من الحواجز النفسية فيحتدم الصوراع بينهوا بحيود يودفع عنوف 
ية الصووراع بووالمراهر إلوو  التقهقوور إلوو  مرحلووة موون مراحوول الطفولووة التووي تتميووز بنقصووان العالقووات اننسووان

ذا مووووا نكصووووة الجنسووووية إلوووو  مراحلهووووا األولوووو  بتوووو  ير عواموووول الموووورض، وفجاجتهوووا، أو بمعنوووو  رخوووور: إ
نمواط ففليوة قود تصول فوي المورض فترتود إلو  أ -وهو لب المرض النفسي–تصدعة العالقات اننسانية 

المستفحل إل  النرجسية األولية فيكون المووت السويكولوجي بموا هوو مووت اجتمواعي، أي بفنواء الموري  
 ذه الحالة الكراهية والحنر ونزعات التدمير عل  حياة المري .بما هو إنسان وتسيطر في ه

ومن هنا يو تي اهتموام الدراسوة الحاليوة ب حود االضوطرابات والتوي تبودأ فوي سون مبكورة، أال وهوو 
التحووول الجنسووي حيوود يبوودأ هووذا االضووطراب بوجووود اضووطراب هويووة جنسووية فووي الطفولووة وتظهوور هووذه 

قبوول المدرسووة،  ووم يظهوور اضووطراب التحووول الجنسووي فووي نهايووة  الحالووة أول مووا تظهوور أ نوواء سوونوات مووا
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المراهقوة أو بدايوة الرشوود، وتكوون السوومة التشخيصوية الدريقووة هوي رلبوة عامووة دائموة للتحووول إلو  الجوونس 
المعاكس للجنس الفعلي )أو انصورار علو  االنتمواء إلو  الجونس المعواكس( بانضوافة إلو  رفو  شوديد 

الفعلي. والمعوروف عون هوذه الحواالت أنهوا أكثور فوي األوالد عنوه فوي  لسلوك وصفات أو مالبس الجنس
البنات، والشكل النموذجي هو أن يبودأ األوالد منوذ سونوات موا قبول المدرسوة باالنشوغال بو نواع مون اللعوب 
والنشوووافات األخووورى المقترنوووة بشوووكل نمطوووي باننوووا ، وكثيووورًا موووا يكوووون هنووواك تفضووويل الرتوووداء مالبوووس 

يتسوبب فوي إ وارة جنسوية )بخوالف التحوول الجنسوي الفيتشوي  ولكن تبادل المالبس هذا ال البنات والنساء،
في الراشدين( وقد تكون لديهم رلبة شديدة في المشاركة فوي ألعواب وهوايوات البنوات المفضولة التوي هوي 
ة موع غالًبا العروسة ويبدأ الحرص االجتماعي في بداية المدرسة ويصل إلو  الوذروة فوي الطفولوة المتوسوط

 إهانات وتعليقات ساخرة من األوالد اآلخرين.
نسووبة  وقوود يقوول السوولوك األنثوووي كثيووًرا أ نوواء بوودايات المراهقووة ولكوون دراسووات المتابعووة تشووير إلوو  أن
مثليووة تتووراوب بووين  لوود إلوو   لثووي المصووابين باضووطراب الهويووة الجنسووية فووي الطفولووة يبوودون اتجاًهووا للجنسووية ال

اشووودين كووون قليوول جوووًدا مووونهم يبووودون تحووواًل جنسووويًا فوووي الرشووود )بووالرغم مووون أن أغلوووب الر أ نوواء وبعووود المراهقوووة ول
د المصوووابين بوووالتحول الجنسوووي ينكووورون أنهوووم كوووانوا يعوووانون مووون مشوووكلة الهويوووة الجنسوووية أ نووواء الطفولة(]أحمووو

 [.519 -518: 1998عكاشة، 
دون عوالص  زمنمو -أي التحوول الجنسوي–وهو األمر الذي يجعل من مسار هوذا االضوطراب 

وفيوووه يختووول أداء الشوووخص الووووظيفي واالجتمووواعي كنتيجوووة نصوووراره علووو  االشوووتراك كفووورد مووون الجووونس 
ن اآلخر، والنتيجة فويلة المدى من دمج العالص الهرموني والجراحي لتعوديل الجونس لوم تفعورف بعود، ومو

الت االنتحووار هنووا يعوود االكتئوواب موون أحوود أكثوور األعووراض الشووائعة لوودى هوونالء المرضوو ، وكووذلك محوواو 
 [.311: 1998كمضاعفات لهذا االضطراب ]محمود حمودة، 

 لذا فالبحد فوي هوذا الموضووع لودى هوذه الشوريحة العمريوة )نهايوة المراهقوة وبدايوة الرشود( يعود
أموور ضووروريًا السوويما أن اضووطراب الهويووة الجنسووية، وخاصووة التحووول الجنسووي يشووكل إعاقووة بالغووة فووي 

ة ودراسته تكتسب أهمية بالغة للتعرف عل  البنواء النفسوي والصوحة النفسويالنمو عل  مختلف األصعدة، 
لهووونالء األفوووراد مووون خوووالل الوقووووف علووو  أهوووم الوووديناميات الخاصوووة باضوووطراب التحوووول الجنسوووي لوووديهم 

 وخاصة الذكور منهم.

 مشكلة الدراسة:

م تسووووابل موووونداه: لمووواذا يعتبوووور اضووووطراب الهويووووة 1979[ فووووي عوووام Restakفووورب ]ريسووووتاك 
الجنسية موضوًعا خالفًيا مثيًرا للجدل؟ ويجيب: ربما ألنه يثير أسئلة صعبة عن الطريقوة التوي نورى بهوا 
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أنفسوونا وعالمنووا، وربمووا بسووبب اتجاهووات العديوود موون المتحووولين جنسووًيا، وأيًضووا ألن انجووراءات الجراحيووة 
شووائعة عوون الرجوووال تتسوور موووع النظريووات ال التووي اسووتخدمة لمسوواعدتهم علوو  الوصوووول إلوو  أهوودافهم ال

والنسوواء. كمووا يثيوور المتحولووون جنسووًيا أيًضووا العديوود موون القضووايا وخاصووة المتعلقووة حووول فبيعووة األدوار 
الجنسية الجامدة في ظل ظروف سمحة للرجال والنسواء مزيوًدا مون الحريوة للتصورف بطورق كوان يطلور 

 [.321: 2000يسون، عليها تقليدًيا أنها ذكورية أو أنثوية " في " : ]أولتمانز نيل داف
والتوي ظهورت  -ومن هنا بدأ هذا االضطراب يجتذب االهتمام في الترا  العلموي المتخصوص

(  م ظهور االضطراب ألول 1966 -1953" ما بين عامي )Benjaminمن خالل كتابات "بنجامين 
أن ا علمنوا وخاصوة إذا مو -م تحة اسوم اضوطرابات الهويوة الجنسوية1980في عام  DSM-IIIمرة في 

معودل انتشووار اضووطراب التحووول الجنسووي يقوودر بواحوود فووي كوول  ال ووين ألووف موون الووذكور، وواحوود فووي كوول 
 [.312: 1998( ]محمود حمودة، 1: 8مائة ألف من اننا  بنسبة )
[ وفًقوا لتقوديرات  Bakker;Van;Goorenp and Bezemer, 1993بينموا أشوارت دراسوة ]

لووذين يسوعون إلوو  العوالص فووي المركوز الوحيوود لعووالص شويوع االضووطراب علو  أسوواس مون عوودد المرضو  ا
( موون الوذكور، ووجووود متحولووة 12.000هوذا النوووع فوي هولنوودا إلوو  وجوود متحووول جنسوي واحوود فووي كول )

( مون اننوا ، وأن نسوبة التحوول الجنسوي أكثور بوين الرجوال عون النسواء 30.000جنسًيا واحدة في كول )
 سبة النساء في التقييمات األكثر حدا ة.عل  الرغم من زيادة ن 1: 3بنسب تقترب من 

وتتضو  أهميوة المشووكلة فوي أنووه لوم يفعوورف مصوير هوذه الحوواالت المتحولوة جنسووًيا علو  الموودى 
%( موون الحوواالت ]محمووود عبوود الوورحمن حمووودة، 2الطويوول، و ن قوودرت حوواالت االنتحووار بيوونهم بنسووبة )

وربما كانة أكثر أعراضوهم شويوًعا  %( منهم بمشكالت نفسية إضافية50[، بينما يشعر )313: 1998
االكتئواب، والقلوور، واالغتووراب االجتمواعي، كمووا يبوودو لوديهم بعوو  االضووطرابات الحوادة فووي الشخصووية، 
واضووطراب صووورة الجسووم، واندمووان، والميووول االنتحاريووة بانضووافة إلوو  وجووود مشووكالت مرتبطووة بنظوورة 

 المجتمع إل  تلك الفئة بسبب توجههم الجنسي.
[Bradley & Zucker, 1990; Zucher & Green, 1992; Hart & Heimberg, 2001] 

 [ من قبل ب ن المري  هنا يواجه معركتين وهما:21: 1988وهو ما أكده ]أحمد عكاشة، 
: بووين المووري  ونفسووه والتووي تتجسوود علوو  هيئووة اضووطرابات نفسووية وجسوودية المعركةةة الولةة 

 واجتماكية.
 المجتمع الذي يعيش فيه.: بين المري  و المعركة الثانية

 ومن  م تتحدد مشكلة الدراسة في محاولة انجابة عن األسئلة التالية:
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مووا هووي أهووم المتغيوورات النفسووية واالجتماكيووة والبيئيووة واألسوورية لهوونالء األفووراد موون الووذكور  -
 ممن يعانوا من اضطراب التحول الجنسي؟

مون وراء اضوطراب التحوول الجنسوي ما هي فبيعة الدوافع الشعورية والالشعورية والتوي تك -
 لدى الذكور؟

 ما هي فبيعة العمليات أو الميكانيزمات الدفاكية لمنظمة األنا؟ -

موووا هوووي فبيعوووة الصوووراع السووويكودينامي لووودى الوووذكور ممووون يعوووانوا مووون اضوووطراب التحوووول  -
 الجنسي؟

 ما هي فبيعة التوجه الجنسي لدى هنالء األفراد؟ -

 لموضوعات؟ما هي فبيعة العالقات الباكرة با -

 ما هي فبيعة صورة الذات والجسم لديهم؟ -

 ما هي فبيعة مراحل تطور النمو النفسي الجنسي لدى هنالء األفراد؟ -

 ما هي أهم المشكالت النفسية واالجتماكية الناتجة والمصاحبة لهذا االضطراب؟ -

 ما هي فبيعة عمليات التفكير لدى األفراد ممن يعانوا من هذا االضطراب؟ -

 يعة الحاجات والضغوط لدى المفحوص؟ما هي فب -

 أهمية الدراسة:

 أ( الهمية النظرية:
 وذلوك فوي–تتض  األهمية النظرية لهذه الدراسة في ندرة الدراسوات العربيوة وكوذلك األجنبيوة 

اضووطرابات الهويووة الجنسووية عامووة، واضووطرابات التحووول  التووي تتنوواول -حوودود علووم الباحوود
 دينامية المتعمقة.من وجهة النظر ال–الجنسي خاصة 

 كما تتض  أيًضا أهمية هذه الدراسة في أنها تلقي الضوء علو  هونالء األفوراد ممون يعوانوا مون
يمكوون  اضوطراب التحووول الجنسووي والووذي يكتوونفهم الكثيوور موون الغموووض بووالرغم موون أنهووم يمثلووون نسووبة ال

  عووون مضوووطربي الهويوووة تجاهلهووا فوووي أي مجتموووع، ومووون  وووم إ وووراء المكتبوووة العربيوووة بالدراسوووات واألبحوووا
 والتحول الجنسي.

 ب( الهمية التطبيقية:
تتض  أهمية الدراسة التطبيقية فيما قد تتوصل إليه من نتائج في التعرف عل  أهوم العوامول 
الدينامية الضطراب التحول الجنسي لدى الذكور، وما يترتب عل  ذلك من نتائج تسوهم فوي 

عليهوا عنود اسوتخدام بورامج إرشوادية أو عالجيوة موع تحديد أهم العناصر التي ينبغي التركيوز 
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 هنالء األفراد.

 أهداف الدراسة:

إذا كان الهدف من علم النفس هوو المحافظوة علو  اسوتمرار الصوحة النفسوية والجسومية ألفوراد 
المجتموع فووان االضووطراب النفسوي أو اضووطراب الهويووة الجنسوية لووبع  األفووراد يحورم المجتمووع موون جووزء 

هووذا موون جانووب، وموون جانووب رخوور قوود يتحووول هووذا االضووطراب إلوو  مشووكلة اجتماكيووة مهووم موون فوواقتهم 
 ومستقبلية سواء للفرد أو لألسرة أو للمجتمع ككل.

ومن  م تهدف الدراسة الحالية إل  محاولة إلقاء الضوء علو  اضوطراب التحوول الجنسوي لودى 
ارها لحقيقيوة التوي تكمون وراء انتشوالذكور وذلوك مون وجهوة النظور التحليليوة النفسوية للوصوول إلو  العلوة ا

 وبشكل متزايد، وذلك نم خالل ما يلي:
التعووورف علووو  أهوووم العوامووول الديناميوووة لووودى الوووذكور ممووون يعوووانوا مووون اضوووطراب التحوووول  -

 الجنسي.
وموون  ووم تحديوود أهووم العناصوور التووي ينبغووي التركيووز عليهووا عنوود تصووميم البوورامج انرشووادية  -

 انوا من اضطراب التحول الجنسي.والعالجية لهنالء األفراد ممن يع

 مصطلحات الدراسة:

 :Transexualismالتحول الجنسي  
يوووورى الباحوووود أنووووه موووون المفيوووود أن نبوووودأ بتعريووووف عوووودد موووون االضووووطرابات األوليووووة المرتبطووووة 

 باصطالب التحول الجنسي مثل:
 :Gender Identityالهوية الجنسية  (أ

أو أنث  ويتضومن التعبيور الصوري  عون  وهي اعتقاد الشخص أو اقتناعه ب نه )هو/ هي( ذكر
 ذلك االعتقاد بالسلوكيات المرتبطة بالدور أي المرتبطة بالذكور أو األنثوية.

 :Sexual Orientationالتوجه الجنسي  (ب
 [.320: 2000فيمثل تفضيل الشخص لشريك جنسي ذكر أو أنث  ]أولتمانز نيل دافيسون، 

نجووذاب الجنسووي لوودى الفوورد سووواء كووان مثلوو  أم أو بمعنوو  رخوور فووان التوجووه الجنسووي يعنووي اال
لبوة،  نائي أم غيري الجنسية، وكثيًرا ما يتكون التوجه الجنسي مون  ال وة أجوزاء متمثلوة فوي كول مون: الر 

 [Drescher and J.Green, 2005]والسلوك، والهوية. 
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 :Sexual Behaviorالسلوك الجنسي  (ج
أنسوووالها أو باسوووتثارة األعضووواء الجنسوووية هوووو نموووط مووون النشووواط يتصووول باعوووادة إنتووواص األنوووواع و 

يهوودف أنسووااًل، وقووود يتضوومن السوولوك الجنسوووي توجووه الشووريكين نحوووو شووكل مووون  لإلشووباع الووالذ الوووذي ال
بود عأشكال المغازلة والتودد والترتيبات الخاصة ب وضاع الجماع وانعكاسات األعضواء التناسولية ]جوابر 

 [.3517: 1995الحميد، عالء كفافي، 
 :Sexual Disordersت الجنسية االضطرابا (د

تعوورف االضووطرابات الجنسووية أساًسووا موون خووالل المشووكالت التووي تعطوول قوودرة الفوورد علوو  أداء 
 [.322: 2000النشاط الجنسي العاففي المتبادل ]أولتمانز نيل دافيسون، 

 :Transvestitesه( وهناك ايضا 
 الجنس االخور واتبواع تصورفاتهم،وهم الذين دائما يشعرون بالرلبه الشديدة في ارتداء مالبس 

وغالبووا مووا يقوووم الشووخص بممارسووه هووذه العوواده ولووبس  Sexual Deviationويطلوور علووي هووذه الحالووه 
 [.10: 2015المالبس االنثويه او بين المقربين اليه او حتي امام زوجته ]هاشم بحري، 

ائيووة موون الهويووة وفووي التنوووع الالنهووائي للسوولوك الجنسووي يمكوون أن يكووون هنوواك اتحووادات النه
الجنسووووية والسوووولوكيات المرتبطووووة بووووالجنس والتوجهووووات الجنسووووية. وعووووادًة مووووا يتبوووواين النوووواس المصووووابون 
ال باضوطرابات الهويوة الجنسوية إلو  حود كبيور فيمووا يتعلور بحودة واسوتمرار مشوكالتهم، ونسوبًيا فوان األففوو

 كالت مما لة في البلو .الذين تبدو لديهم مشكالت الهوية الجنسية يستمر منهم في الشعور بمش
تتسور هوويتهم الجنسوية موع جنسوهم التشوريحي يمكون  وبالرغم من أن أوصاف األفوراد الوذين ال

[ Caldwellتتبعها إلو  عصوور قديموة، إال أن اصوطالب التحوول الجنسوي لوم يوذكره أحود قبول ]كالودويل 
المتخصوص مون خوالل  م. وقود بودأ هوذا االضوطراب يجتوذب االهتموام فوي التورا  العلموي1949في عام 

( وأوصوواف حوواالت شووهيرة مثوول حالووة 1966، 1953" مووا بووين عووامي )Benjaminكتابووات "بنجووامين 
وموا  1950" التي ظهرت في الصحافة الجماهيريوة عوام Christine Jorgensen"كريستين جورجنسن 

 بعدها.
نود ( عAPAوقد ظهر اصطالب التحول الجنسي ألول مورة فوي االصوطالحات الرسومية فوي )

الضوطراب والوذي فيوه ظهور التحوول الجنسوي موع الصوور البالغوة مون ا 1980في عام  DSM-IIIنشر 
 .Gender Identity Disorderالجنسي تحة اسم اضطرابات الهوية الجنسية 

تم تسجيل اضوطراب الهويوة الجنسوية فوي قسوم عوام موع اضوطرابات الوظيفوة  DSM-IVوفي 
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بووووالطبع فووووارق مهووووم بووووين اضووووطرابات الهويووووة الجنسووووية وبووووين  الجنسووووية واالنحرافووووات الجنسووووية، وهنوووواك
والتووي تفعوورف أساًسووا موون خووالل المشووكالت التووي تعطوول  Sexual Disordersاالضووطرابات الجنسووية 

 [.322 -320: 2000قدرة الفرد عل  أداء النشاط الجنسي العاففي المتبادل ]أولتمانز نيل دافيسون، 
DSM-( وكوذلك فوي )IV-DSMفوي ) ssexualTranويفستخدم مصوطل  التحوول الجنسوي 

th5 لوصف اضطراب الهوية الجنسية الحاد لودى البوالغين، وفيوه يشوعر بعو  األفوراد داخلًيوا، وخاصوة )
بادراكوات  يقتنعون بوجود أعضاءهم التناسلية الطبيعية وال في مرحلة الطفولة ب نهم عكس نوعهم فهم ال
فيورى جسوم بيولووجي ذكوري، ولكون شوعوره ينتموي لألنثو ،  اآلخرين عن نووعهم. فالوذكر ينظور فوي الموررة 

 [.710: 2015ودائًما ما يريد إجراء جراحة لتحويل جسمه فبقًا لهويته الجنسية ]أنا كرنج ورخرون، 
الجنسووي كمووا يلوووي: "هووو عووودم  [ التحوووول311 -310: 1998بينمووا يفعوورف ]محموووود حمووودة، 

ه غيوور مناسووب لووه، مووع االنشووغال الوودائم لموودة سوونتين ارتيوواب الشووخص البووالغ لجنسووه المحوودد وشووعوره ب نوو
بفكوورة الوووتخلص مووون أعضوووائه الجنسوووية األوليوووة والثانويوووة، واكتسووواب صوووفات الجووونس اآلخووور، وهوووم غالًبوووا  
يرتووودون مالبوووس الجووونس اآلخووور، وينخرفوووون فوووي أنشوووطة الجووونس اآلخووور، وأعضوووابهم الجنسوووية ب يضوووة 

هرمونووات والوسووائل الجراحيووة. ويصوواحبه أعووراض موون إلوويهم، ويطلبووون إعووادة تحديوود جنسووهم بواسووطة ال
اضوووطراب الشخصوووية والقلووور واالكتئووواب الوووذي يعزيهوووا لعووودم قدرتوووه علووو  أن يعووويش كفووورد مووون الجووونس 

 المرغوب".
؛ 924 -923: 1994ويتفووور موووع التعريوووف السوووابر تعريفوووات كووول مووون ]عبووود المووونعم الحفوووي، 

 [.518: 1998أحمد عكاشة، 
[ للتحوووول الجنسوووي كموووا يلوووي: " المتحوووول 16: 2015حوووري، فوووي حوووين كوووان تعريوووف ]هاشوووم ب

الجنسووي هووو الشووخص الووذي يريوود أن يغيوور جنسووه موون رجوول الووي اموورأه أو العكووس وهووو يشووعر أن روحووه 
محبوسه في الجسد الخط  وهوو ال يشوعر بالرضوا بمجورد ارتوداء أو اتبواع سولوكيات الجونس االخور وانموا 

 امل الي امرأه داخيًا او خارجيًا".يريد تغيير أعضاءه الجنسيه والتحول الك
هووو شخصووًا غيوور راضووي عوون  –وفقووًا للتعريووف السووابر  -وموون  ووم يعتبوور المتحووول الجنسووي 

الجونس المكتووب فوي شوهاده الموويالد أو الوذي ولود بوه ويحواول ان يعوويش فوي الجونس الوذي يفضوله. غيوور 
" فانهووا ال تكووون  Transvestiteأنووه بووالرغم موون ان ارتووداء مالبووس الجوونس االخوور قوود تكووون حوواًل ل " 

ون ان حاًل للمتحوول جنسويًا، حيود ان المتحوولين جنسويًا " الحقيقيوين " فعواًل ينتموون للجونس المغواير ويور 
الحوول يكموون فووي مشوورط الجووراب وهووو الشووخص الوحيوود الووذي موون الممكوون ان يقوووم بحوول مشووكلتهم وغالبووًا 

 [.10: 2015]المرجع السابر، Conversion Operationيتمثل الحل في عمليه تصحي  جنس او
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 أما عن األنواع الفركية للتحول الجنسي فهي كما يلي:
وجود لديوه مشواعر جنسوية، وغالًبوا لويس لوه ممارسوات ي : حيود الA Sexualال جنسوي  (أ

 جنسية.

: حيوود أن إ ارتووه الجنسووية مثليووة ويسووبر بوودء اضووطراب Homosexualجنسووية مثليووة  (ب
ن الجنسووية المثليووة القتنوواعهم أنهووم موون أفووراد الجوونس التحووول الجنسووي، بوورغم أنهووم ينكوورو 

 اآلخر.

 : حيد يقرر الشخص أن لديه ميول جنسية غيرية.Hetero Sexualجنسية غيرية  (ص

وقد أ ارت العالقة بين التحول الجنسي وبين الجنسية المثلية بع  الجودل حيود رأى الوبع  
وجوة كطريقووة مناسووبة للهووروب موون العقوبووات أن المتحوولين مثليووو الجنسووية وهووم يسووتخدمون هووويتهم المزد

الثقافية واألخالرية من خالل التورط في سلوك جنسوي موع أفوراد مون نفوس نووعهم. وهوو االفتوراض الوذي 
 [.Leitenberg & Slavin 1983أ اره ]ليتنبرص وسالفن، 

 وهناك بع  المشكالت تواجه هذا االفتراض:
ن اًء( يكونوووا راضووين عوون هويوواتهم الجنسووية علوو  العكووس مووأواًل: أن مثلووي الجنسووي )رجووااًل كووانوا أم نسوو
مووثالًي يكوون فخووورات بحووالتهن كنسوواء،  وينووزعجن  Lesbiansالمتحووولين جنسوويًا، فالسووحاريات 
 رجااًل. من اقتراب أنهن يردن أن يكن
أن يرتوواحون بوضوووب مووع الجنسوويين المثليووين، كمووا أن اقتووراب   انًيووا: إن العديوود موون المتحووولين جنسووًيا ال

المتحوولين ينكوورون ميووولهم الجنسوية تدعمووه أحياًنووا مالحظووة أن بعو  المتحووولين يسووتمرون فووي 
 تجنبهم ألي اتصال أو ارتباط مع جنسي مثلي رجااًل أو نساًء.

  الًثووووا: تبووووين المقارنووووات التووووي تضوووومنة تووووواريا النمووووو وأنموووواط االسووووتثارة الجنسووووية أن التحووووول الجنسووووي،
: 2000مووووايزان موووون السوووولوك " فووووي " : ]أولتمووووانز نيوووول دافيسووووون، والجنسووووية المثليووووة نوعووووان مت

325- 326.] 
 بدء االضطراب ومساره ومضاعفاته: 

يبودأ هوذا االضوطراب بوجووود اضوطراب هويوة جنسووية فوي الطفولوة، وبعضووهم يحودد أنهوا كانووة 
مشووكلة هويووة جنسووية سوورية وليسووة واضووحة ألسوورته أو أصوودقائه،  ووم يظهوور اضووطراب التحووول الجنسووي 
في نهاية المراهقة أو بداية الرشد، ولكن فوي بعو  الحواالت تتو خر البدايوة. ومسواره موزمن دون عوالص، 
ويختوول أداء الشووخص الوووظيفي واالجتموواعي كنتيجووة نصووراره علوو  االشووتراك كفوورد موون الجوونس اآلخوور، 

واالكتئوواب والنتيجووة فويلووة الموودى موون دمووج العووالص الهرموووني والجراحووي لتعووديل الجوونس لووم تفعوورف بعوود، 
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عووادًة مووا يكووون شووائع لوودى هوونالء المرضوو ، وكووذلك محوواوالت االنتحووار كمضوواعفات لهووذا االضووطراب 
 [.312 -311: 1998]محمود حمودة، 

 المحاكات التشخيصية الضطراب التحول الجنسي:

 (DSM-IV, 1994)حووودد الووودليل انحصوووائي والتشخيصوووي لالضوووطرابات النفسوووية الرابوووع 
ب الصووادر عوون الجمعيووة األمريكيووة للطووب النفسووي مصووطل  اضووطرا )2th5-DSM ,013(والخووامس 

 والوذي ينطبور علو  األففوال والموراهقين والبوالغين، وفوي الواقوع Gender Dysphoriaالهويوة الجنسوية 
يقتنعوون  فان معظم المتحولين جنسًيا يشعرون داخلًيا، وخاصة من الطفولة ب نهم عكوس نووعهم. فهوم ال

بادراكوات اآلخورين عون نووعهم، فالوذكر ينظور فوي الموررة فيورى  اسولية الطبيعيوة، والبوجوود أعضواءهم التن
جسووم بيولوووجي ذكووري، ولكوون شووعوره ينتمووي لألنثوو ، ودائمووًا مووا يريوود إجووراء جراحووة لتحويوول جسوومه فبًقووا 

 لهويته الجنسية.
 ويتم تحديد االضطراب من خالل المعايير اآلتية:

آلخوور )ولوويس مجوورد الرلبووة فووي ذلووك نتيجووة أيووة تعيووين ذاتووي قوووي ومسووتمر مووع الجوونس ا (أ
 مزايا  قافية يدركها الفرد لالنتماء إل  الجنس اآلخر(.

 ولدى األففال يظهر االضطراب من خالل أربعة مظاهر أو أكثر كما يلي:
 تعبير الطفل عن رغبته المتكررة و صراره عل  أنه )هو/ هي( من الجنس اآلخر. -1
 اننووا ، أو محاكوواتهم وتقليوودهم للزينووة األنثويووة، ولوودىتفضوويل األوالد الووذكور لمالبووس  -2

 الفتيات يكون انصرار عل  لبس المالبس الذكرية النمطية.

تفضووويل قووووي ومسوووتمر ألدوار الجووونس اآلخووور فوووي ألعووواب التظووواهر، ووجوووود تخيووويالت  -3
 مستمرة لكون الفرد من الجنس اآلخر.

ميوووزة للجووونس اآلخووور وتمضوووية الرلبوووة الشوووديدة فوووي المشووواركة فوووي األلعووواب النمطيوووة الم -4
 أوقات الفرا  في أنشطة خاصة بالجنس اآلخر.

 التفضيل القوي ألن يكون رفاق اللعب من الجنس اآلخر. -5

 ولدى المراهقين يظهر االضطراب من خالل عدة أعراض محددة مثل:
الرلبة في أن يكون الشخص مون الجونس اآلخور، والتقوديم المتكورر مون الفورد لنفسوه علو   -

الجوونس اآلخوور، ورغبتووه فووي أن يحيووا وأن يعاملووه اآلخوورون علوو  أنووه موون الجوونس أنووه موون 
اآلخوور واالعتقوواد ب نووه )هووو/ هووي( لديوووه المشوواعر واالسووتجابات النمطيووة المميووزة للجووونس 

 اآلخر.
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عدم االرتياب الدائم بسبب عدم رضاء الشخص عن جنسه المحدد، وشعوره بعدم مناسوبة  -
 الدور الجنسي لذلك النوع له.

يتالزم االضطراب مع حالته الجسمية التي تجعله يحمول الخصوائص الذكريوة واألنثويوة  ال -
 مًعا.

يسبب االضطراب حالة واضوحة مون األسو  انكلينيكوي أو عجوز اجتمواعي، أو مهنو  أو  -
 مجاالت أخرى من النشاط.

االنشوووغال الووودائم لمووودة عوووامين علووو  األقووول برلبوووة الوووتخلص مووون سوووماته الجنسوووية األوليوووة  -
 انوية، واكتساب سمات الجنس المقابل.والث

 .[DSM-IV, 1994, p. 537- 538]أن يكون الشخص قد وصل للبلو   -

 التشخيص الفارق:

 اضطراب الهوية الجنسية غير المصنف في مكان رخر أو أن المدة أقل من سنتين. -
 الفصام: قد توجد ضالالت أنه من أفراد الجنس اآلخر )وهذا نادًرا(. -

 لجنس اآلخر.ارتداء مالبس ا -

اضوطراب الهويوة الجنسووية للموراهقين أو الراشوودين النووع غيوور المتحوول: قوود يرتودي مالبووس  -
الجووونس اآلخووور، ولكووون ليسوووة لديوووه رلبوووة فوووي الوووتخلص مووون أعضوووائه الجنسوووية ]محموووود 

 [.312: 1998حمودة، 

وينبغوووي أيًضوووا أن نميوووز بوووين اضوووطرابات الهويوووة الجنسوووية وبوووين حوووالتين مووورتبطين، ولكنهموووا 
 تمايزتان عامة:م

مووون المضووولل أن نقوووول إن المتحوووولين جنسوووًيا هوووذايئون حسوووب التعريوووف. هنووواك بوووالطبع بعووو   أولهمةةةا:
المتحووولين الووذهانيين، ولكووون الغالبيووة العظمووو  ليسوووا كووذلك. إنهوووم يعترفووون بعووودم االتسوواق بوووين 

، ولكوون تشووريحهم الجسوومي وبووين هووويتهم الجنسووية؛ فالشووخص الهووذائي قوود يووزعم أنووه اموورأة مووثالً 
الشوخص المتحووول قود يميوول إلو  القووول: أنوا لسووة امورأة موون الوجهوة التشووريحية، ولكون اموورأة موون 
اع كل الوجوه األخرى، عالوة عل  ذلوك فوان المتحوولين جنسوًيا كثيوًرا موا يكونووا قوادرين علو  إقنو
اآلخووورين بووو نهم علووو  العكوووس مووون المرضووو  الهوووذائيين الوووذين تكوووون معتقوووداتهم ذاتيوووة، وخاصوووة 

 اًما.تم
 Transvestic Fetishism: هنوواك فووارق مهووم بووين التحووول الجنسووي وبووين الفتيشووية العبريووة ثانيهمةةا
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تتضمن إحوداهما األخورى، فالفتيشوية العبريوة هوي اضوطراب فيوه يلوبس الرجوال  ولكن الحالتين ال
ن ذوو الجنسووية الغيريووة )أو  نووائيو الجنسووية( مالبووس النسوواء بغوورض تحقيوور اسووتثارة الجنسووية. إ
الهويووة الجنسووية لوودى الفتيشوويين العبووريين تتسوور بشووكل نمطووي مووع جنسووهم التشووريحي، كمووا أن 
العديود مون المتحوولين جنسوًيا يسوتثاروا جنسوًيا بلوبس مالبوس كوال الجنسوين، وموع ذلوك فوان نسووبة 
كبيورة موون الرجووال الووذين تحولووا إلوو  نسوواء يسووتثاروا جنسووًيا أحياًنوا حووين يرتوودون مالبووس النسوواء، 

ك بعووووو  الفتيشوووووين العبوووووريين يسوووووعون إلووووو  جراحوووووة تحويليوووووة. ووفًقوووووا للووووودليل انحصوووووائي وهنوووووا
فوووان الوووذكور الوووذين تتووووافر لوووديهم معوووايير اضوووطراب الهويوووة الجنسوووية  DSM-IVوالشوووتخيص 

-323: 2000والفتيشوووية العبريوووة ينطبووور علووويهم كووووال التشخيصوووين ]أولتموووانز نيووول دافيسووووون، 
324.] 

 الدراسات السابقة:

[ بدراسووة مسووحية بعنوووان: "االتجاهووات  Okasha,A & Sadek;A., 1990كوول موون ]  فقوود قووام 
الخاصة بنمووذص السولوك الجنسوي وانحرافاتوه بوين فوالب وفالبوات الجامعوات المصورية". وتكونوة عينوة 

( فالووب جووامعي موون كليووات الطووب واآلداب والحقوووق، وبينووة نتووائج الدراسووة وجووود 1000الدراسووة موون )
( ذكووور موون عينووة الدراسوووة 10ب مووع نووودرة االنحرافووات الجنسووية، كمووا وجوود عووودد )سوولوك جنسووي للطووال

( موون اننووا  يمووارس السووحاق، كمووا وجوود حوواالت قليلووة ترغووب فووي 2يمارسووون الجنسووية المثليووة مقابوول )
 التحول الجنسي.
[ فكانووة عوون التنموويط الجنسووي لوودى األففووال الووذكور وعالقتووه ب يوواب John, 1987أمووا دراسووة جووون ]

رسوة ب )بالطالق أو بالسفر أو بالوفاة(، وأشارت النتائج إلو  أن ليواب األب فوي مرحلوة موا قبول المداأل
 ين ر سلبًيا في التنميط الجنسي لدى األففال الذكور.

[ إلوو  أن هنوواك العديوود موون Bradley & Zucher, 1990بينمووا أشووارت دراسووة برادلووي، وزوكوور ]
كالت نفسوية كاالكتئواب، والقلور، واالغتوراب االجتماعي،كموا المتحولين جنسًيا من الوذكور يشوعرون بمشو

 & Zucherيبودو أن لوديهم بعو  االضوطرابات الحوادة فوي الشخصوية، وهوو موا أكدتوه أيًضوا دراسوة ]

Green, 1992.والتي أضافة أيًضا أن القليل جًدا منهم يعتبرون ذهانيين ] 
[ والتوي تعتبور مون الدراسوات Cohen; Kettenis & Arrindel, 1990إال أن دراسة كوهن ورخرون ]

التي قارنة المصابين باضطرابات الهويوة الجنسوية بمبحوو ين ضوابطين مون خوالل ذكريواتهم عون سولوك 
الوالودين، وقوود بينوة نتووائج الدراسووة أن المتحوولين موون ذكوور إلوو  إنووا  توذكروا أن ربوواءهم كوانوا أقوول دفًئووا 



 

 

 خطاب أحمد محمود  محمد . د /
     حسن 

 (261) 016يولية -العشرون و لسادس أالمجلد   -29 المجلة المصرية للدراسات النفسية العدد 

 بها مبحو وا المجموعة الضابطة رباءهم.وأكثر رفًضا بالمقارنة بالطريقة التي تذكر 
[ معرفووة توو  ير ليوواب األب المبكوور عوون Hetherington, 1991بينمووا اسووتهدفة دراسووة هيثرنجتووون ]

 ( ففواًل، تراوحوة أعموارهم45الدور الجنسي لألففال الذكور، وذلك عل  عينة من الذكور بلوغ عوددها )
جنسوي، وأشووارت نتوائج الدراسوة إلو  أن األففووال سونة، وقود فبوور علويهم مقيواس الودور ال 12: 9موا بوين 

الوووذين يعوووانون مووون ليووواب األب كوووانوا أقووول شوووعوًرا بالكفايوووة الشخصوووية، وأنهوووم كوووانوا أقووول ذكوووورة وذلوووك 
بالمقارنوة بووزمالئهم حاضووري األب، وهووو مووا أكدتووه أيًضووا دراسوة كوول موون: ]السوويد محموود محموود فرحووات، 

1997 ،Bishop & Lane, 2000تا أيًضووا أن ليوواب األب يووندي إلوو  قصووور فووي [ واللتووان أضوواف
 الكفاية الشخصية واالجتماكية، وكذلك الشعور بعدم األمن النفسي وانخفاض تقدير الذات.

[ معرفوة مسوببات اضوطراب Doll & Batholow, 1992كموا اسوتهدفة أيًضوا دراسوة دول، وبوا ولو ]
ابلووة الشخصووية علووو  عينووة مكونووة مووون الهويووة الجنسووية لوودى األففوووال والمووراهقين وذلووك مووون خووالل المق

% مون مضوطربي 93سنة، حيد أشوارت نتوائج الدراسوة إلو  أن حووالي  18( ومتوسط أعمارهم 1001)
ن الهوية الجنسية سبر أن تعرضوا لخبرات إسواءة جنسوية متكوررة فوي مرحلوة الطفولوة، كموا تبوين أيًضوا أ

مون  اكتساب الصفات األنثويوة، وأكثور معانواةمضطربي الهوية الجنسية من الذكور كانوا أكثر مياًل إل  
 اضطراب العالقات مع اآلخرين.

[ فقود اهتموة بواجراء دراسوة سويكودينامية لمراهور يعواني مون اضوطراب Max, 1995أما دراسة مواكس ]
 الهويوة الجنسووية، وقود أشووار الباحوود فوي تحليلووه لتوواريا الحالوة إلوو  أنوه يعوواني موون اضوطراب فووي عالقتووه

الذي كوان يضوربه ويهملوه، بانضوافة إلو  تعرضوه لخبورة إسواءة جنسوية عون سون الرابعوة، باألب القاسي 
كما أشار الباحد أيًضا إل  توحد الحالة موع األمور وموع خصائصوها األنثويوة ومعاناتوه مون اضوطرابات 

 في النوم واللعب والدراسة والعالقات مع اآلخرين سواء من نفس الجنس أو من الجنس اآلخر.
[ بمعرفوووة العالقوووة بوووين رابطوووة التعلووور واضوووطراب الهويوووة Arthur, 1997موووة دراسوووة أر ووور ]بينموووا اهت

سووونة،  35: 19الجنسووية، وذلووك علووو  عينووة موون مضوووطربي الهويووة الجنسوووية تراوحووة أعمووارهم موووا بووين 
وفبووور علووويهم مقيووواس الهويوووة الجنسوووية، واختبوووار "كينوووي" للتعلووور بالوالووود، واسوووتمارة بيانوووات ديموجرافيوووة. 

نتووائج الدراسووة إلوو  أن التعلوور اآلموون بالوالوود يوورتبط بتحديوود الهويووة الذاتيووة والجنسووية، علوو  حووين  وأشووارت
اضطراب عالقة التعلر بالوالود لودى الوذكور وقسووة و هموال الوالود ينديوان إلو  اضوطراب الهويوة الجنسوية 

[ Ridge & Feeney, 1998وسووء التوافور النفسوي واالجتمواعي. وهوو موا أكدتوه دراسوة ريودص وفينوي ]
والتوووي أشوووارت أيًضوووا لوجوووود عالقوووة بوووين اضوووطراب التعلووور الخووواص بالوالووودين وبوووين مضوووطربي الهويوووة 
الجنسوية وأيًضوا الوذين يعوانون مون الجنسوية المثليوة حيود كوان تعلقهوم ب مهواتهم أقووى مون تعلقهوم ب بووائهم 
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باء، وهو ما أكدتوه أيًضوا حيد كانة العالقة مضطربة وتتسم بانهمال أو بالعقاب البدني من ناحية اآل
 [ وخاصة فيما يتعلر بالتوحد مع األم واضطراب العالقة مع األب.Beaty, 1999دراسة بيتي ]
[ فقووووود اهتموووووة بفحوووووص الخبووووورة الذاتيوووووة والداخليوووووة، ودراسوووووة المشووووواعر Chused, 1999إال أن دراسوووووة ]

ة، وهوووم مووون المتووورددين علووو  والتخيووويالت واندراك لووودى  ال وووة ذكوووور يعوووانون مووون اضوووطراب الهويوووة الجنسوووي
سووونوات" كووووان  10العيوووادات النفسوووية، وأشوووارت النتووووائج إلووو  أن المفحووووص األول: والوووذي يبلووووغ مووون العمووور "

 غالًبووا مووا ينظوور فووي المووررة، ويضووع عضوووه الووذكري بووين فخذيووه ويتخيوول ب نووه غيوور موجووود، وغالًبووا مووا كانووة
زي كووان لديووه مفهوووم سوولبي حووول ذاتووه وشووعوره بووالخ تووراوده أحووالم ب نووه أنثوو  مثوول والدتووه، بانضووافة إلوو  أن

 من نفسه بسبب شعوره الداخلي.
سوونة" ودائًموووا مووا كووان يتصوورف مثوول والدتوووه  17أمووا المفحوووص الثوواني: فكووان مراهووور يبلووغ موون العموور "

 بحركاتها األنثوية، وكان يشعر في نفس الوقة بخليط من مشاعر الخزي والخجل. 
سوونة" فكانووة أفكوواره توودور حووول ذكورتووه وأنووه  40رجوول يبلووغ موون العموور "بينمووا كووان المفحوووص الثالوود: 

 يجب أن يكون أنث  وهو ما ساعد بدوره لوجود مفهوم ذات سلبي لديه.
تحوول مون راغبوي ال -[ تم اختيار مجموعة من الوذكورSundborn & Bodlund, 1999وفي دراسة ]
بعووو  الوظوووائف النفسوووية واندراكيوووة ( وتوووم عمووول ريووواس قبلوووي لهوووم لمعرفوووة 16لوووغ عوووددهم )ب -الجنسوووي

س والمهووارات الحركيووة باسووتخدام مقيوواس الميكانيزمووات الدفاكيووة،  ووم قفوودم لهووم العووالص النفسووي وبعوود خموو
% موون أفووراد العينووة 62سونوات موون المتابعووة تووم تطبيوور نفووس المقيوواس، وجوواءت النتووائج كمووا يلووي: نسووبة 

% ازدادوا سوووًءا، وهووو 19يهم أي تحسوون، و% لووم يظهوور علوو19تحسونوا فووي بعوو  الوظووائف النفسووية، و
 األمر الذي يظهر مدى االختالفات بين أفراد العينة في تقبلهم العالص.

[ فقد كانة دراسوة مسوحية علو  المتورددين علو  العيوادات Munch, E ., 2000إال أن دراسة ميونيك] 
يود بلوغ عودد المتورددين فوي الخارجية لعالص االضطرابات الجنسية في أحود المستشوفيات الدنماركيوة،  ح

سوونة( أغلووبهم موون الووذكور  22: 11( موون المووراهقين تراوحووة أعمووارهم مووا بووين )224فتورة إجووراء البحوود )
سنة(، ألن الهوية الذاتية والجنسية في هذه المرحلوة ت خوذ  20: 17وباألخص في المرحلة العمرية من )

عينوة مون الصوراعات النفسوية الناتجوة عون تكووينهم شكلها النهائي، وقد أشارت النتائج إلو  معانواة أفوراد ال
البيولووووجي ورغبوووتهم فوووي التحوووول إلووو  الجووونس اآلخووور، أو عووودم قووودرتهم علووو  تحديووود هوووويتهم الجنسوووية، 
بانضووافة أيًضووا لمعانوواتهم موون اضووطراب العالقووات األسوورية ومعانوواتهم موون التعوورض لخبوورات انسوواءة 

ليابووه. وهووو مووا أدى بوودوره أيًضووا لوجووود مشوواعر الخووزي  الجنسووية والنفسووية والجسوومية و همووال األب أو
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 وانخفاض في تقدير الذات بشكل واض  لديهم.
فقود أجريوة علو  مجمووعتين مون  [Miach,P.,E.Butcher,J.and Rouse,S., 2000]أموا دراسوة 

ا سنة( وهم من المتحولين جنسيً  33( ذكًرا متوسط أعمارهم )48الذكور، تكونة المجموعة األول  من )
سونة( وهوم مون راغبوي التحوول  35( ذكوًرا متوسوط أعموارهم )34بالفعل، وتكونوة المجموعوة الثانيوة مون )

الجنسي ولكن لم يغيروا جنسهم بعد، أي أن كال المجموعتين مصوابين باضوطراب الهويوة الجنسوية، وتوم 
ية ابات النفسوو، وذلووك لفحووص بعوو  االضووطر MMPI (1-2)تطبيوور مقياسووي منيسوووتا متعوودد األوجووه 

 المصاحبة. وتوصلة نتائج الدراسة إل  وجود انخفاض في تقدير الذات والشعور باأللم لودى المجموعوة
الثانيووة بانضووافة لوجووود اضووطرابات فووي الشخصوووية لوودى المجموعووة األولوو ، أي أن المجموعووة الثانيوووة 

ر نخفواض فوي تقووديوالتوي لوم تجوري عمليوة جراحيوة للتحوول الجنسوي كوانوا أكثور شوعوًرا بواأللم مصوحوًبا با
 الذات.

بالتحليوول النفسووي للمرضوو  موون المتحووولين جنسووًيا، حيوود تووم  [Chiland, 2000]بينمووا اهتمووة دراسووة 
% مون أفوراد العينوة 40( مفحووص. وتوصولة نتوائج الدراسوة إلو  أن 20فحص عينة مونهم مكونوة مون )

يهم اضووووطراب % كووووان لوووود60لووووديهم إدراك سوووولبي نحووووو ذاتهووووم ويشووووعرون بووووالخزي كشووووعور داخلووووي، و
 يشعرون ب ي ضير. الشخصية النرجسية وال

[ انسواءة الجنسوية Spataro,J.Moss,S.and Wells,D. , 2001وتناولة دراسة سوباتارو ورخورون ]
كعاموووول خطوووووورة للتنبوووون باضوووووطراب الهويوووووة الجنسووووية وبصوووووعوبات التوافووووور النفسووووي واالجتمووووواعي لووووودى 

ن الجنسوووين، فبووور علووويهم اسوووتبيان لخبووورات انسووواءة الموووراهقين، وتكونوووة عينوووة الدراسوووة مووون موووراهقين مووو
سوية الجنسية، ورخر للهوية الجنسية، وتوصلة نتائج الدراسوة إلو  أن الوذكور أكثور تعرًضوا لإلسواءة الجن
يور من اننا  بحكم تواجدهم وقًتا أفول خارص المنزل، كما أنهم أكثر تعرًضا لإلساءة الجنسوية عون فر 

لتنبوون موا أشووارت النتوائج أيًضووا إلو  أن انسواءة الجنسووية تعود عاموول خطوورة لالتهديود أو اسوتخدام القوووة. ك
ب عراض االكتئاب والخجل والخزي سواء عنود الوذكور أو اننوا ، بانضوافة الضوطراب الهويوة الجنسوية 

 عند الذكور.
بوالتعرف إلو  المشوكالت التوي قود تظهور  [Hart & Heimberg, 2001]بينما اهتموة دراسوة كول مون 

 جموعة من شباب  نائي الجنسوية، ومون يعوانوا مون الجنسوية المثيلوة. وتوصولة نتوائج الدراسوة إلو لدى م
وجووود مشووكالت مرتبطووة بنظوورة المجتمووع إلوو  تلووك الفئووة بسووبب توووجههم الجنسووي، بانضووافة إلوو  ارتفوواع 

 مان".معدالت كل من: "االكتئاب، الميول االنتحارية، القلر االجتماعي، اضطراب صورة الجسم، اند
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[ هدفة إل  توضي  العالقوة بوين التعورض لخبورات 2003إال أن دراسة ]عماد مخيمر، عزيز الظفيري، 
( فورًدا مون 35انساءة في مرحلة الطفولة وبين اضطراب الهوية الجنسية، وذلك عل  عينة مكونة مون )

سوط عموري قودره سونة( بمتو  21: 16مضطربي الهوية الجنسية من الكوية، وتراوحة أعمارهم ما بين )
سووونة. وأظهووورت نتوووائج الدراسوووة إلووو  أن أقووووى المتغيووورات تنبوووًنا باضوووطراب الهويوووة الجنسوووية هوووي  18.2

انسوواءة النفسووية موون األب، يليهووا انسوواءة الجنسووية موون اآلخوورين،  ووم انسوواءة الجسوومية موون األب، ممووا 
 سية.ينكد دور األب انيجابي والسلبي في تحديد أو اضطراب هوية أبنائه الجن

ى [ إلوو  التعوورف علوو  أنموواط إدراك المعاملووة الوالديووة لوود2005كمووا هوودفة دراسووة ]داليووا راشوود العتيبووي، 
ن عينات من المراهقين والشباب الكويتيين مون الجنسوين مون ناحيوة، ومون ناحيوة أخورى تحديود العالقوة بوي

ف  الوالودي" بصوورتيه "األم لور ا -إدراك المعاملة الوالدية كما يعكسها األداء عل  مقيواس "رونور للقبوول
ر األب" وبين متغيرات نفسية مثول اضوطراب الهويوة وقووة األنوا. وتوصولة نتوائج الدراسوة إلو  أن الوذكو –

ا، كمووا أدركوووا أن ربووائهم أكثوور عووداًءا و همووااًل ورفًضووا، بينمووا أدركووة اننووا  ربووائهن علوو  أنهووم أكثوور دفًئوو
 نا  في االنغالق والتشتة.تبين أن الذكور كانوا أعل  بصورة دالة من ان

( فالبووًا وفالبووة موون فووالب الجامعووة 426[ فقوود أجريووة علوو  )2006أمووا دراسووة ]محموود عبوود المجيوود، 
بهدف الوقوف عل  فبيعة العالقة بين اضطراب الهوية وبع  كل من متغيرات الوذات )تقودير الوذات/ 

الشخصووية وتوصوولة نتووائج الدراسووة  فاعليووة الووذات/ أبعوواد مفهوووم الووذات(، والعواموول الخمسووة الكبوورى فووي
إلوو  أن هنوواك عالقووة موجبووة بووين اضووطراب الهويووة وكوول موون بعوودي العصووابية ونقوود الووذات، و لوو  وجووود 
ة عالقة سالبة بين اضطراب الهوية وكل مون تقودير الوذات وفاعليوة الوذات، وأبعواد مفهووم الوذات الجمسوي

 مون االنبسوواط والتفوت  علوو  الخبورات الطبيووة واألسورية واألخالريووة واالجتماكيوة والشخصووية، وسومات كوول
 ويقظة الضمير.

[ Deogracias,j.;L.Meyer;Kessler;Schober and Zucker , 2007فوي حوين أجريوة دراسوة ]
( فووورًدا مووون الموووراهقين والراشووودين وتوووم تقسووويمهم إلووو   وووال  مجموعوووات حسوووب 385علووو  عينوووة قوامهوووا )

ني من اضطراب الهوية الجنسية، والمجموعة الثانية: تعوااضطراباته التي يعانون منها: مجموعة تعاني 
اد الوذين من الجنسية المثلية، والثالثة: تعاني من الجنسية الغيريوة. وتوصولة نتوائج الدراسوة إلو  أن األفور 
 ن.يعانون من اضطراب الهوية الجنسية كانوا أكثر اكتئاًبا وشعوًرا باألس  من المجموعتين األخيرتي

[ إل  التعرف عل  عالقة مفهوم الذات، وكل مون Taher N., 2007ة نعيمة فاهر ]بينما هدفة دراس
( موون الووذكور المصووابين باضووطراب 102( موون الووذكور األسوووياء، و)102الووذكورة واألنو ووة لوودى عينووة )
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الهويووة الجنسوووية حيووود اسوووتخدمة الباحثوووة مقيووواس "تنسووي" لمفهووووم الوووذات والمقيووواس الفرعوووي لوووو"منيسوتا" 
)الووذكورة واألنو ووة(. وتوصوولة نتووائج الدراسووة: أن هنوواك فووروق دالووة فووي مفهوووم  MMPIجووه متعوودد األو 

الوذات بووين األسووياء والمضووطربين بالهويوة الجنسووية لصوال  األسوووياء، كموا تبووين وجوود دالالت واضووحة 
للمضووطربين بالهويوووة الجنسوووية فووي المقووواييس انكلينيكيوووة لمقيوواس "تنسوووي" لمفهووووم الووذات فوووي العصوووابية 

الذهانية واضطراب الشخصية والدافعية بانضافة النخفاض في تكامل الشخصوية بينموا أظهورت نتوائج و 
األسوياء ارتفاًعا دااًل في مقياس الذكورة عن المضطربين بالهوية الجنسية. وهو ما توصولة إليوه أيضوًا 

ي بعوودي الوووذات [ والتووي أكوودت أيًضووا أن هنوواك خلوواًل فوو2013دراسووة ]سووعاد عبوود ا، هيفوواء اليوسووف، 
الجسووويمة والوووذات االجتماكيوووة لووودى مضوووطربي الهويوووة الجنسوووية بانضوووافة إلووو  معانووواتهم مووون الشوووعور 

 بالخزي.
[ فهوودفة إلووو  التعوورف علووو  مالموو  أزموووة الهويووة وعالقتهوووا بالبنووواء 2013أمووا دراسوووة ]نانسووي مووورقص، 

ينوة ععاية األسرية، وذلوك علو  النفسي لدى المراهقين المقيمين مع أسرهم والمراهقين المحرومين من الر 
( مراهًقوووا ومراهقوووة مووون بوووين فوووالب المووورحلتين انعداديوووة والثانويوووة. وتوصووولة نتوووائج 125مكونوووة مووون )

مين الدراسة إل  أن المراهقون المقيمون مع أسورهم أكثور قودرة علو  إنجواز الهويوة عون الموراهقين المحورو 
 التووي اتسومة هووويتهم بالتشووتة وباضووطراب البنوواءمون الرعايووة األسوورية وموون المقيموين فووي دور الرعايووة و 

النفسووي وصووورة الووذات التووي اتسوومة بسوويطرة مشوواعر االكتئوواب والقلوور وفقوودان األموون والوحوودة وانحبوواط 
 بانضافة إل  الشعور بالرف .

[ إلو  محاولوة التعورف علو  خصوائص مضوطربي 2014كما هدفة أيًضا دراسوة ]أحمود حسوين خيوري، 
المعاهووود الحكوميوووة الخاصووة والتعووورف أيًضووا علووو  فبيعوووة العالقووة االرتبافيوووة بوووين الهويووة الجنسوووية فووي 

اضووطراب الهويووة الجنسووية ومجموووع مكونووات الووذكاء الوجووداني ب بعوواده المختلفووة )الوووعي بالووذات/ ضووبط 
الذات/ الدافعية/ التعافف/ المهارات االجتماكية( لدى عينة من مضوطربي الهويوة الجنسوية. وتوصولة 

بوووين متوسوووطات درجوووات  0.01دراسوووة إلووو : وجوووود عالقوووة سوووالبة دالوووة  إحصوووائًيا عنووود مسوووتوى نتوووائج ال
الووذكور مضووطربي الهويووة الجنسووية ومتوسووطات درجووات اننووا  مضووطربي الهويووة الجنسووية فووي الووذكاء 
ة( الوجووداني ب بعوواده المختلفووة )الوووعي بالووذات/ ضووبط الووذات/ الدافعيووة/ التعووافف/ المهووارات االجتماكيوو

 الفروق دالة لصال  اننا . وكانة

 التعليق على الدراسات السابقة:

 نستخلص من نتائج الدراسات السابقة العديد من النقاط المهمة التي يمكن إجمالها فيما يلي:
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 تبين من الدراسات السابقة أن من أهم األسباب وراء اضطراب الهوية الجنسية ما يلي: -أ

بتوحود قووي موع األم وليواب األب، إموا لياًبوا  أن اضطراب الهوية الجنسوية يورتبط ( 1/1
فعليًا بوالموت، أو لياًبوا نفسوًيا مون خوالل ليواب قدرتوه علو  ممارسوة أدوار األبووة 

 من رعاية وحماية ودعم ومساندة ومتابعة لتنشئة األبناء.
أن التعوورض لإلسوواءة بجميووع أشووكالها عامووة والتعوورض لإلسوواءة الجنسووية خاصوووة  ( 2/1

ب الهويووووة الجنسووووية مصووووحوبة بمشوووواعر موووون الخووووزي والقلوووور تووووندي إلوووو  اضووووطرا
واالكتئووواب واضوووطراب صوووورة الوووذات وعووودم الشوووعور بالكفووواءة والكفايوووة الشخصوووية 

 مقارنة باألسوياء.
كموا يتضو  مون العورض السوابر أيًضوا أن كول دراسوة اهتموة بتنواول جانوب أو جزئيوة واحوودة أو  -ب

لوم تتنواول ديناميوات التحوول الجنسوي بشوكل أكثر فوي عالقتهوا باضوطراب الهويوة الجنسوية وأنهوا 
متكاموول يتووي  لنووا رسووم لوحووة أو صووورة إكلينيكيووة عوون هووذا االضووطراب. وموون هنووا بوورزت فكوورة 
البحد الحالي في محاولة التعرف عل  ديناميات التحول الجنسي لودى الوذكور حتو  يتسون  لنوا 

 ووم المسوواعدة فووي وضووع  معرفووة وفهووم األسووباب والعواموول الكامنووة وراء هووذا االضووطراب، وموون
 البرامج انرشادية والعالجية المناسبة لهنالء المضطربين.

 منهج الدراسة:

الموووونهج المسووووتخدم فووووي هووووذه الدراسووووة هووووو الموووونهج انكلينيكووووي الووووذي يتميووووز بتناولووووه الشووووامل 
هودف و والمتكامل للتاريا االرتقائي للفرد، حيد أن التركيز فيه يكون علو  الفورد بوصوفه وحودة الدراسوة. 

الموونهج انكلينيكووي يتضوو  فووي أنووه يسووع  إلوو  تبووين جملووة الشووروط التووي تحكووم السوولوك، أي التووي تعتبوور 
مسوئولة عون السولوك الوذي ندرسوه، ولهوذا فوان موضووع المونهج انكلينيكوي هوو: الشوخص مون حيود هووو 

قوووم علوو  حاموول مشووكلة، أي للشخصووية فووي جملووة عالقاتهووا ببيئتهووا، وهووذا مووا جعوول الموونهج انكلينيكووي ي
  ال  ركائز تتمثل في:

 دراسة الفرد من حيد هو وحدة كلية تاريخية. -
 دراسة الفرد من حيد هو وحدة كلية ضمن ظروفها البيئية. -

 دراسة الفرد من حيد هو جشطلة تاريخية. -
؛ صوووالب 1965؛ دانييوووال الجوووا ، 78: 1964وينكووود موووا سوووبر كووول مووون ]صوووالب مخيمووور، 

، دانييوال الجوا ، 77: 1983؛ سوامية القطوان، 31: 1981 ؛ صوالب مخيمور،133: 1980مخيمر، 
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؛ 83: 2007؛ سووامية القطووان، 79: 1992؛ لووويس ملكيووه، 17: 1991؛ سووامية القطووان، 35: 1986
: 2014؛ محمد أحمد خطاب "أ"، 78: 2013؛ محمد أحمد خطاب، 42: 2008محمد أحمد خطاب، 

 [ من أن المنهج انكلينيكي ينفرد بما يلي:326
يمكوون اسووتحدا ها كغيوورة  سوتطالع و قامووة الوحوودة الكليووة للنتووائج الجزئيوة، ودراسووة مسووالك الباال

نووه أالحوب، بانضوافة للمقواييس واالختبوارات انكلينيكيوة، ومون هنووا تتضو  أهميوة المونهج انكلينيكوي فوي 
يتوووخ  جانووب البحوود العلمووي فووي معالجتووه لجوانووب السوولوك بهوودف فهووم ديناميووات شخصووية المفحوووص 
وتشوووخيص مشوووكالته والتنبووون عووون احتمووواالت تطوووور حياتوووه، وهوووو موووا سووووف يتبعوووه الباحووود فوووي دراسوووة 
العواموول التووي توون ر علوو  شخصووية المفحوووص وتدفعووه نجووراء عمليووة التحووول مسووتندين فووي إلوو  نظريووة 

والتوي تشوارك التحليول النفسوي فوي افتوراض: أن األحودا  التوي  Murrayالتحليل النفسي ونظرية موواري 
 في بداية العمر وفي الطفولة إنما هي محددات حاسمة لسلوك الفرد. تقع

 عينة الدراسة:

 تكونة عينة الدراسة من حالة واحدة فقط، وقد تم اختيارها بالطريقة العمدية، وهو شواب ذكور
سوونة موون محافظووة الشووررية يعوواني موون اضووطراب التحووول الجنسووي، حيوود  21"أعووزب" يبلووغ موون العموور 

ة ر اضطراب التحول الجنسي بواحد في كل  ال ين ألفًا من الذكور، وواحد في كول مائويقدر معدل انتشا
( ويهيئ لهذا االضطراب وجوود اضوطراب الهويوة الجنسوية فوي الطفولوة أو 1: 8ألف من اننا  بنسبة )

 [.312: 1998سوء العالقة ب حد الوالدين أو كليهما ]محمود عبد الرحمن حمودة، 
 ,Okasha & Sadek]العديوود موون الدراسووات مثوول دراسووة كوول موون: وهوو مووا أكدتووه أيًضووا 

1978; Ridge & Feeney, 1998; Eskin et. al, 2005;  ،؛ أنوا كورنج .م. كورنج، جوون نيول
  [710: 2015شيرل جونسون، جيرالد، 

وقوود روعووي فووي اختيووار العينووة أال يعوواني المفحوووص موون أي إعاقووات أو إصووابات أو تشوووهات 
و عضوووية أو تناسوولية أو هرمونيووة أو أي تلووف فووي الجهوواز العصووبي، وتووم تشووخيص حسووية أو حركيووة أ

المفحوووووص ب نووووه يعوووواني موووون اضووووطراب التحووووول الجنسووووي تشخيًصووووا سوووويكا رًيا، ووفًقووووا أيًضووووا للمحكووووات 
[ وذلووووك DSM-IV, 1994التشخيصووووية، كمووووا وردت فووووي الوووودليل التشخيصووووي انحصووووائي الرابووووع ]

طب النفسي، كلية الطب، جامعة األزهر، وذلك في الفتورة مون شوهر بمستشف  الحسين الجامعي، قسم ال
 .)*(2/2015وحت  شهر  9/2014

                                                 
يتوجه الباحث بخالص الشكر والتقدير لقسم الطب النفسي بمستشفى الحسين الجااعيي  برااةاأ د. ه شا ام   )*(

يام كبياار اصائاااايين لمااا ماادعو  عاان عجيااو ال يساارل ليباحااث الك ياار والك ياار  ول ةااتا  ه ةاا -بحياار 
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 أدوات الدراسة:

 المقابلة اإلكلينيكية المتعمقة:

تعتبور المقابلوة انكلينيكيوة مون إحودى الوسوائل الهاموة فوي دراسوة الشخصوية ألنهوا تكشوف عوون 
يووور االختبوووارات كموووا أنهوووا تهيوووئ الفرصوووة أموووام ل إليهوووا عووون فر نصووو جوانوووب ذات أهميوووة كبيووورة، قووود ال

بيوان انكلينيكوي للقيوام بدراسوة متكاملوة للحالوة بشوكل دقيور ووافوي، وهوو موا يسواعدنا علو  تحليول الفورد و 
 خصائصه الشخصية.

ومووون مبوووررات اسوووتخدام المقابلوووة انكلينيكيوووة فوووي هوووذه الدراسوووة موووا هوووو مسووولم بوووه مووون أن فهوووم 
يمكوون أن يووتم إال بمعرفووة العواموول البيئيووة الموون رة فووي  بنائهووا النفسووي الديناميووات الشخصووية ودوافعهووا و 

يمكوون أن يغطيهوا أي اختبووار رخور، بينمووا تمودنا المقابلووة بمووادة  ماضوي الفوورد وحاضوره، وهووذه المعرفوة ال
 Deutch andهاموووة تتعلووور بوظيفوووة الشخصوووية ونظامهوووا الووودفاعي والتكووواملي فوووي الحيووواة اليوميوووة ]

Murphy, 1962: 19-20 ،؛ فرص عبد 105: 1980؛ فرص عبد القادر فه، 413: 1975؛ سيد غنيم
؛ 221: 2005؛ فرص عبد القادر فه، 345؛ نجيب إسكندر ورخرون، د.ت: 135: 1986القادر فه، 

 [.307: 2012؛ فرص عبد القادر فه، 209-208: 2010محمد أحمد خطاب، 
متعمووور، وحتووو  تحقووور المقابلوووة الفائووودة وتووم إجوووراء المقابلوووة انكلينيكيوووة موووع المفحووووص بشووكل 

ة، المرجووة  منهوا، فقود لجو  الباحود إلو  أن وضوع مقوودمًا عودة نقواط للبحود لكوي يوتم تغطيتهوا فوي المقابلوو
والتووي يطلوور عليهوووا ذات ربوس الموضوووعات الهاديوووة، والتووي تسووم  بتووووفير مرونووة كافيوووة للباحوود فوووي 

ص. وكوان الهودف مون إجوراء هوذه المقابلوة دراسووة توجيوه األسوئلة حسوب ظوروف المقابلوة ونوكيوة المفحووو 
 النقاط التالية:

 فبيعة العرض )أو االضطراب( وتاريا ظهوره. -

 التعرف عل  األساليب الوالدية المتبعة مع المفحوص. -

التعرف عل  موقف المفحوص إزاء عرضه )اضطرابه( وكذلك موقف األسرة إزاء هوذا العورض  -
 واستجابة كل منهما تجاه العرض.

 تعرف عل  األساليب التي اتبعة مع المفحوص لتجنب هذا العرض أو التقليل منه.ال -

 دراسة دينامية العالقة بين المفحوص وأسرته وتصوره لبيئته والعالم المحيط به. -

 هل يوجد في األسرة رخرين غير المفحوص لديهم نفس العرض أم ال؟ -

                                                                                                                    
 النفسيين بالمستشفى.



 

 

 خطاب أحمد محمود  محمد . د /
     حسن 

 (269) 016يولية -العشرون و لسادس أالمجلد   -29 المجلة المصرية للدراسات النفسية العدد 

تاريخوه الدراسوي ومووا أصوابه موون التعورف علو  عالقووة المفحووص ب قرانوه وسوولوك فوي المدرسووة و  -
 نجاب أو فشل.

التعوورف علوو  التوواريا الجنسووي للمفحوووص وهوول يعوواني موون أي اضووطراب أو خلوول عضوووي أو  -
 حركي أو تناسلي أو جنسي أم ال؟

التعوورف علوو  صووورة الجسووم الحاليووة للمفحوووص وهوول يتقبوول صووورته الجسوودية أم ال؟ وهوول توجوود  -
 م أم ال؟أي محاوالت منه لتغيير صورة هذا الجس

التعوورف علوو  نظوورة المفحوووص للجوونس اآلخوور "اننووا " والتووي يرغووب فووي التحووول الجنسووي إليهووا  -
ونظرتوه أيًضوا للوذكور، والتعوورف علو  توقعاتوه بعوود التحوول )نظرتوه لنفسووه، ونظورة اآلخورين لووه، 
ونظوورة المجتمووع(، والتعوورف أيًضووا علوو  توقعاتووه تجوواه دوره األنثوووي الجديوود، وتوقعووات اآلخوورين 

 منه.

 :(MMPI)اختبار الشخصية المتعدد األوجه 

 " ويعود هوذا االختبوار مون أكثور1990وهو من إعوداد: "ها واواي ومواكنلي"، وتقنوين "لوويس كامول مليكوه، 
سوواس اختبووارات الشخصووية موون نوووع الورقووة والقلووم شوويوًعا فووي الوودوائر انكلينيكيووة. ويقوووم االختبووار علوو  أ

( سوووونااًل مكوووورًرا، وتغطووووي كبووووارات 16( سوووونااًل منهووووا )566موووون ) التقوووودير الووووذاتي للشخصووووية، ويتكووووون 
االختبوووار مووودى واسوووًعا مووون الموضووووعات تتنووواول الجوانوووب المختلفوووة فوووي الشخصوووية، وتصووونف كبوووارات 
االختبووار فووي أربعووة مقوواييس للصوودق تهوودف إلوو  الت كوود موون صوودق الصووفحة النفسووية، وعشوور مقووواييس 

مود لنظوام كوريبلين التصونيفي، ويهودف هوذا االختبوار إلو  أن ي إكلينيكية أعدت في انفار الوصفي العوام
 السيكولوجي انكلينيكي بصورة متكاملة عن الجوانب المتعددة في شخصية العميل.

 :(EPQ)استخبار إيزنك للشخصية 

 .H. J. Eyenck & Sybil G 1975وهووو موون إعووداد: هووو.ص. إيزنووك، وسوويبل. ص. إيزنووك عووام 

Eyesenck  ( وأهووم مووا يميووز اسووتخبار إيزنووك 1989تقنينووه: صووالب الوودين محموود أبووو ناهيووة )وقووام بتعريبووه و
 Psychotism( هووو احتوائووه علوو  مقيوواس للذهانيووة EPIعوون قائمووة إيزنووك للشخصووية ) (EPQ)للشخصووية 

، كموووووا أجريوووووة بعووووو  التحسوووووينات علووووو  مقيووووواس االنبسوووووافية/ Criminalityفضووووواًل عووووون بعووووود انجووووورام 
( درجوووات علووو  األبعووواد 5( سووونااًل  ويعطوووي )90لكوووذب، ويتكوووون المقيووواس مووون )والعصوووابية وا -االنطوائيوووة

 انجرام. -الكذب -االنبسافية -العصابية -التالية: الذهانية
أمووا عوون  بووات االختبووار فقوود أكوودت العديوود موون الدراسووات التووي أجريووة علوو  تقنووين االختبووار أنووه يتمتووع 

إعووادة االختبووار، و بووات االتسوواق الووداخلي بنسوووبة ( بطريقووة 0.90: 0.80بثبووات عووالي يتووراوب مووا بووين )
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( كموووا يتمتوووع االختبوووار بووودرجات صووودق عاليوووة بطووورق مختلفوووة منهوووا: الصووودق التكوووويني، 0.83: 0.81)
: 1989؛ صووفوت فوورص، 338: 1989والصوودق العوواملي، وصوودق المحووك. ]أحموود محموود عبوود الخووالر، 

 [1991الخالر،  ؛ أحمد محمد عبد1989؛ صالب الدين محمد أبو ناهية، 583
 مقياس تنسي لمفهوم الذات:

استخدم في هذه الدراسة الصورة المختصرة مون مقيواس تنسوي لمفهووم الوذات ]صوفوت فورص، عبود الفتواب 
( 60ويتكوون المقيواس مون ) Fitts, 1965[ والمقياس األصولي مون تو ليف وليوام فيوتس 1999القرشي، 

س، العربيووة المبسووطة مووع المحافظووة علوو  كفوواءة المقيووا بنوودًا، تووم تعووديل البنووود و عووادة صووياغتها باللغووة
 -يةالووذات الشخصوو -ريووةالووذات األخال -ويشووتمل المقيوواس علوو  مقوواييس الووذات وهووي: )الووذات الجسوومية

ماكيووووة( ويسووووتجيب المفحوووووص علووو  بنووووود المقيوووواس موووون خووووالل اختيووووار الووووذات االجت -الوووذات األسوووورية
غيور صوحيحة  -لي: )غيور صوحيحة إفالًقوا "درجوة"استجابة واحدة من بوين خموس اسوتجابات هوي كالتوا

 "خمووس صووحيحة تماموواً  -ا "أربووع درجوواتصووحيحة غالًبوو -ال  درجووات"بووين وبووين " وو -غالبووًا " درجتووان"
( 0.75( درجووة وللقيوواس  بووات مرتفووع بلووغ )300: 60درجوات". ولووذا تتووراوب درجووات هووذا المقيوواس مون )

الل االرتبووواط بوووين الصوووورة المختصووورة والصوووورة بمعامووول الفاكروبنووواخ، وبلوووغ الصووودق التالزموووي مووون خووو
 ( للمقاييس انكلينيكية.0.93( لمقياس الذات، و)0.89األصلية )

 مقياس تقدير الذات:

ترجموة وتعريوف ]عوادل  Helmreich; Stapp & Ervinوهو مون إعوداد: هيلموريش؛ وسوتاب؛ وايورفن 
فحووص علو  بنوود المقيواس وهوي مون ( كبارة ويسوتجيب الم32[ ويتكون المقياس من )1991عبد ا، 

تنطبوور  ال -( بودائل وهوي كالتووالي: )ال تنطبور إفالًقوا "درجوة"5خوالل اختيواره اسوتجابة واحودة موون بوين )
كبيورة "أربوع درجوات" تنطبور تماموًا  تنطبور بدرجوة -د موا " وال  درجوات"تنطبور إلو  حو -غالبوًا "درجتوان"

 ( درجة.160: 32ما بين )"خمس درجات"،( ولذا تتراوب درجات هذا المقياس 

 :H.T.Pاختبار رسم المنزل والشجرة والشخص 

[ وفيووه يطلووب موون المفحوووص أن 2000وهووو موون إعووداد: جووون. ن. بوواك، وتقنووين ]لووويس كاموول مليكووه، 
يرسوم منوزل وشوجرة وشوخص،  وم يوجوه إليوه عودد مون األسوئلة تتصول بهوذه الوحودات الوثال ، وبعود ذلووك 

 التحليل الكيفي فقط.ب -في هذه الدراسة–كيفًيا، وقد اكتف  الباحد تصح  الرسوم، وتحلل كمًيا و 

 :T.A.Tاختبار تفهم الموضوع 

 [ 1935وهو من إعداد ]موراي، ومورجان، 
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موون أقوودم االختبووارات انسووقافية األكثوور اسووتخدامًا حتوو  اآلن، وقوود  T.A.Tيعوود اختبووار تفهووم الموضوووع 
ديناميووات الحالووة بشووكل واضوو  وصووري ، كمووا يسوواعد فووي  اسووتخدمه الباحوود فووي هووذه الدراسووة ألنووه يقوودم

تحديووود جوانوووب معينوووة مووون الشخصوووية مثووول الحاجوووة إلووو  اننجووواز والتحصووويل، والمخووواوف مووون الفشووول، 
والعدوانيووة، والعالقووات بووين األشووخاص، كمووا يوضوو  أيضووًا العالقووة بالموضوووع وقوودرة المفحوصووين علوو  

هوووات نظوور اآلخووورين وقوودرتهم علووو  السوويطرة علووو  التمييووز بوووين وجهووة نظووورهم حووول موقوووف معووين، ووج
 دفعاتهم العدوانية مما يساعد في الكشف عن دوافع الشخصية ودينامياتها.

ويسووووتند هووووذا االختبووووار إلوووو  نظريووووة التحليوووول النفسووووي، كمووووا يعتموووود علوووو  أهووووم مفوووواهيم هووووذه النظريووووة مثوووول: 
موووادي طووورب المضووواد، التخييووول، الواقوووع الالالشوووعور، والكبوووة، وانسوووقاط، والتوحووود، وانزاحوووة، الطووورب مقابووول ال

لشخصوية لوالواقع النفسوي . ولوذا فوان فائودة وأهميوة هوذا االختبوار ترجوع إلو  أنهوا ذا نفوع فوي أي دراسوة شواملة 
 ؛ سوويد غنوويم204: 1963وفووي تفسووير اضووطرابات السوولوك واألمووراض النفسووية أو الذهانيووة. ]برنووارد نوتكووات، 

؛ محموود عبووود 552: 1976؛ مصوووطف  فهمووي، 56: 1967د فوورص، ؛ فووورص أحموو129: 1964وهوودى بوورادة، 
؛ بوووووويلالك 341: 1993؛ فيصوووووول كبوووووواس، 429: 1992؛ لووووووويس مليكووووووه، 77: 1977الظوووووواهر الطيووووووب، 

 [.29: 2012ليوبولد، 
ة أموا عوون إجوراء االختبووار فقود تووم تقوديم عشوورين بطاقوة الخاصووة بوالمفحوص وفقووًا لعموره ونوعووه، وبالنسووب

فوووي  Globalفسووووف يعتمووود الباحووود علووو  الطريقوووة الكليوووة  T.A.Tت التوووات ألسووولوب تفسوووير اسوووتجابا
ن التفسوير، أموا عوون صوالحية اختبووار التوات فقوود توم الت كوود مون  باتووه بعودة فوورق ومون أهمهووا: االتفواق بووي
يوة مون المفسرين، والثبات باعادة التطبيور، كموا يوتم التطبيور، كموا يتمتوع هوذا االختبوار أيًضوا بدرجوة عال

؛ عطيووة هنوا ممحموود 99: 1956صووة صودق التفسووير والمفسور ]أحموود عبود العزيووز سوالمة، الصودق وخا
؛ صوووووفوت فووووورص، 24: 1974؛ المركوووووز القوووووومي للبحوووووو  االجتماكيوووووة والجنائيوووووة، 462: 1973هنوووووا، 
 [.613: 2000؛ بدر محمد، 60: 1989

 ":1911"إعداد هيرمان رورشاخ،  Rorschach Ink Blot Testاختبار الرورشاخ 
ر اختبوووار الرورشووواخ مووون أحووود أسووواليب التوووداعي حسوووب تصووونيف األسووواليب انسوووقافية، كموووا يعووود هوووذا يعتبووو

االختبوووار مووون الناحيوووة التاريخيوووة أول األسووواليب انسوووقافية فوووي تقوووويم الشخصوووية، وقووود وضوووع هوووذا االختبوووار 
اسوي م، ولوذا فوان الغورض األس1911" عوام H. Rorschachالطبيوب النفسوي السويسوري هيرموان رورشواخ "

مووون اسوووتخدام هوووذا االختبوووار يتضووو  فوووي أن المووودركات التوووي يووودركها الفووورد فوووي مثووول هوووذه األشوووكال المبهموووة 
والغامضووة إنمووا تعكووس سوومات شخصووية الفوورد. بانضووافة إلوو  إعطوواء وصووف لشخصووية الفوورد موون منظووور 

موووس بنووواء إكلينيكوووي متعمووور، كموووا تقووودم موووادة الرورشووواخ دالئووول تسووواعد علووو  فهوووم السووولوك المالحووو  ألنهوووا ت
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الشخصووية األكثووور عمقووًا ومكونوووًا، كموووا أن هووذا االختبوووار يسووواعد أيضووًا فوووي الكشوووف عوون المظووواهر المعرفيوووة 
والعقليوة، والكشووف عوون مظوواهر وظيفووة األنووا، وعوون اضووطرابات الفكوور واندراك واألسوواليب الدفاكيووة والتوافقيووة 

؛ محموود أحموود 37: 1992كيووه، ؛ لووويس مل16: 1976؛ محمووود أبووو النيوول، 50: 1975]سوويد محموود غنوويم، 
 [.84: 2013؛ محمد أحمد خطاب، 53 -52: 2008خطاب، 

ويتو لف االختبووار موون عشوور صووور تتكوون كوول صووورة منهووا موون أشوكال متما لووة، وكوول شووكل لووه خواصووه 
مطيوة، الفريدة، سواء في الشكل واللون والتظليل والفراغات البيضاء، مموا يوندي إلو  اسوتثارة اسوتجابات ن

تيب الذي تقدم به هوذه الصوور للمفحووص تحودده رلبوة الرورشواخ فوي إدخوال نظوام نفسوي يكفول ألن التر 
بقاء استثارة المفحوص عل  أعل  مستوى، ونظرًا ألن البقع غامضوة وغيور محوددة البنيوان فانوه يصوعب 
الحكوووم علووو  اسوووتجابات المفحووووص لهوووا بالصوووواب أو بالخطووو ، وبالتوووالي فانوووه يفتووورض أن إدراكوووه للبقوووع 

كووس ديناميوووات شخصووية المفحووووص سووواء المعرفيوووة أو االنفعاليوووة، أو قوووة األنوووا فووي مواجهوووة الواقوووع. يع
؛ محمووووود 213: 1964؛ سوووويد غنوووويم، هوووودى بوووورادة، 211: 1965]برونووووو كلوووووبفر، هيلووووين دافيدسووووون، 

؛ روي 320: 1995؛ محمووود شوووحاته، 464: 1973؛ عطيوووة هنوووا، محمووود هنوووا، 27: 1969الزيوووادي، 
 [.104: 2014؛ محمد أحمد خطاب "ب"، 84: 2013طاب، خ؛ محمد أحمد 7 -6: 2012شيفر، 

[ ما قدموه "أنزيوو 253: 1990أما عن منظور التحليل النفسي للبطاقات فقد عرض لنا ]فيصل كباس، 
Anzieu والخووواص بوووبع  االفتراضوووات الخاصوووة بوووالقلر علووو  البطاقوووات العشووور علووو  1980" عوووام ،

موقوووف ان الموضووووع، والثانيووة: تجووواه األحوودا  البيئيوووة، والثالثووة: تجووواه الالنحووو التوووالي: األولوو : مووون فقوود
ألم، األوديبوووي، والرابعوووة: تجووواه السووولطة أو األنوووا األعلووو  "األب"، والخامسوووة: تجووواه الحالوووة الوجدانيوووة لووو

 والسادسوووة: تجووواه ازدواجيوووة الجووونس، والسوووابعة: تجووواه االنفصوووال عووون األم، والثامنوووة: تجووواه الغربووواء عووون
 ة، والتاسعة: تجاه دافع الموت، والعاشرة: تجاه التجزئة.العائل

أمووا عوون إجووراء االختبووار فيجووب أن يووتم فووي جووو مووري  وجوواد فووي نفووس الوقووة، كمووا أنووه موون الضووروري 
تسووجيل ظووروف االختبوووار موون حيووود الزمووان والمكوووان، ويووتم تقووودير وتصووحي  االسوووتجابات وفقووًا ألربعوووة 

ا، مل المحددة، المحتوى، مضمون االسوتجابة ]عطيوة هنوا، محمود هنوأبعاد، وهم: التحديد المكاني، العوا
 [.175: 2000؛ هنا أبو شهبه، 466: 1973

تلووك هووي النووواحي األربعووة التووي علوو  أساسووها سوويتم تقوودير االسووتجابة، وسوووف يسووتعين الباحوود بطريقووة 
ختبووار فقووود "روى شوويفر" فووي تفسووير الرورشوواخ مووون وجهووة نظوور التحليوول النفسووي، أموووا عوون صووالحية اال

أجرية العديد من الدراسات للت كد من  باته وصدقه، وقد تم الت كد من  بات االختبار بعدة فرق ومنهوا 
فريقوووووة إعوووووادة االختبوووووار، وفريقوووووة التجزئوووووة النصوووووفية، وبطريقوووووة الصوووووور المتكافئوووووة، وبطريقوووووة  بوووووات 
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الصووودق، وتوووم ، أموووا عووون صووودق االختبوووار فكوووان يتمتوووع بدرجوووة عاليوووة مووون 0.71المصوووححين بمتوسوووط 
% ]لوووويز 69حسوواب الصووودق بعووودة فووورق، ومنهووا: الصووودق الظووواهري، ومعامووول االتفوواق بمتوسوووط قووودره 

؛ برونوو كلووبفر، هيلوين دافيدسوون، 222: 1969؛ محمود الزيوادي، 19: 1965ايمز، ريتشارد ووكر، 
 .Holiday and E؛ 599: 1989؛ صوفوت فورص، 322: 1971؛ عبود الورحمن محمود، 19: 1965

Wagner, 1992 ،54 -53: 2008؛ محمد أحمد خطاب، 33: 1995؛ محمد شحاته.] 
 نتائج الدراسة:

 نتائج المقابلة اإلكلينيكية:
تووم إجووراء مقابلووة إكلينيكيووة متعمقووة مووع المفحوووص والووذي كووان يووتكلم فووول حديثووه بتوواء الت نيوود بوصووفه 

ان ئج المقابلووة كمووا وردت علوو  لسووأنثوو  أو "موووزة" علوو  حوود تعبيووره، وقوود التزمنووا موون جانبنووا بتفريووغ نتووا
 المفحوص حت  نتبين داللتها كما يلي:

 البيانات الولية: -
 النوع: ذكر.    اسم المفحوص: أ.ع
 سنة. 21السن:    3/7/1993تاريا الميالد: 
 محل انقامة: محافظة الشررية.    الجنسية: مصري 
 المستوى التعليمي: شهادة انعدادية     الديانة: مسلم 

 مصدر إعاشته: معا  األب    يعمل مهنة: الال
 الحالة االجتماكية: أعزب.

 عالقته بالب الم: -

 أ( الب:
 مهنة األب: مدير مدرسة     اسم األب: ع.ب

سووونة عنووود وفاتوووه وكانوووة الوفووواة فبيعيوووة وقووود تووووف  األب والمفحووووص فوووي الصوووف  71سووونه: 
 سنوات. (8تعد الو)ي الثالد االبتدائي حيد كان عمره رنذاك ال

: كانة عادية حيد أشار المفحوص أن أبوه لم ي خوذه فوي حضونه مورة عالقة المفحوص بالب
 عل  انفالق.

هادئ وكان متزوص ب خرى غير والودة المفحووص )حيود كوان األب متوزوص قبول  شخصية الب:
 والدة المفحوص وعند وفاة الزوجة األول  تزوص من والدة المفحوص( 

وجوة األب األولو  وقود تخلو  أشوقاءه عنوه عنودما علمووا بنيتوه وبرغبتوه فوي : كوانوا مون ز الشقاء
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 التحول ألنث  وهو ما جعله يستقل ويبعد عنهم ويعيش بمفرده.
 ب( الم:

تزوجة األم بعد وفاة الوزوص )األب( مون أحود أقاربهوا بمعرفوة أهلهوا وكوان المفحووص فوي ذلوك 
( سوونة، وقود ذكوور 11يتعود الوو) ذاك الالوقوة فوي الصووف األول انعودادي، حيود كووان عموره رنوو

فوي حاجوة  -أي المفحووص-المفحوص ب ن أمه قود تزوجوة بعود وفواة أبيوه ألنهوا شوعرت ب نوه 
أي فوي إشوارة المفحووص إلو  نفسوه بوصوفه –إل  أب وعلشان كوده اتجووزت وسواعتها حسوية 

وأنووا ضووير شووديد، وكنووة غيووورة موون مووامتي علشووان مامووا لهووا راجوول يهووتم بيهووا ب -أنثوو  كاملووة
محد  بيهتم بوي، وماموا دايموًا كانوة قلقوة علويَّ جودًا وكانوة بتحواول تعوضوي عون وفواة بابوا، 
أما عن عالقتي بزوص ماما فكانة عادية، ولموا علوم برغبتوي فوي التحوول ألنثو  شوجعني علو  

 ذلك.
 ج( المفحوص:

 ذكر المفحووص عون ففولتوه: كنوة أحوب ألعوب بالعروسوة، وأفضول لوبس "ارتوداء" الفسوتان، -
وماما كانة دائمًا تقولي: عيب ألعب بالعروسة، ولما كنوة أدافوع عون نفسوي كانوة تقوولي: 
عيب أدافع عن نفسي وكنة برد عليها ب ني بنة وكانة أمي تكوتم علو  ذلوك وخاصوة أننوا 
من محافظة الشررية، ولما أباحة بهذا األمور لجاراتهوا ذكوروا لهوا: أنوه مون األفضول إهموال 

ولوو فوي  -مفحووصفوي إشوارة لل -حود، وعودم الضوغط عليوا وتسويبه الموضوع وعدم ذكره أل
 نفسه حاجة خليه يعملها وبكره لما يكبر هيعقل.

أمووا عوون ذكريووات المفحوووص فووي المدرسووة وعالقتووه ب قرانووه فووذكر: كانووة األخصووائية دايمووًا  -
بتحبني وت خوذني معاهوا وكانوة حاسوة أنوي فيوا حاجوة موش مضوبوفة، وفوول فتورة دراسوتي 

حلوووة االبتدائيوووة كنوووة أصووواحب البنوووات وكنوووة أبعووود عووون األوالد، أموووا فوووي إعووودادي فوووي المر 
ومدرسة الصنايع مكنش ليا أصحاب كنة باخاف اختلط بيهم، وفوي البدايوة مكنوتش عارفوه 
إن فيوووه فووورق بوووين الولووود والبنوووة وبووودأت أعووورف فوووي المرحلوووة انعداديوووة إن هنووواك فووورق بوووين 

أصووحابي وأعوورف موونهم، ودخلووة بعوودها فووي حالووة  األوالد والبنووات، وبوودأت اسوو ل وأقعوود مووع
 اكتئاب شديد واعترضة عل  ذهابي للمدرسة واتعقدت لكن ماما رفضة فلبي.

ولموا التحقوة بوالتعليم الثووانوي "دبلووم صونايع" تعرضوة لالعتووداء الجنسوي مون  وال  تالميووذ  -
اسوتطع من الخلف ولم استطع الصراخ، والمدرسة كلها عرفوة وانقطعوة عون الدراسوة، ولوم 

الحصول عل  شهادة الدبلوم، وكانة فكورة االنتحوار تراودنوي كثيورًا ومورة أخوذت شوريط منوع 
الحمل ومن هنا بدأت أعزل نفسي وأبكي بشدة وأعبر عن حزني موع نفسوي وموع ذلوك بواكره 
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 الوحدة وفي نفس الوقة بامنع أي حد يقرب مني.

االبتدائيووة أمووا اآلن أكوويش  فووي ففووولتي اشووتغلة نجووارة وسووتورجي بووس ده كووان فووي المرحلووة -
بمفوردي ومووش باعموول حاجووة حوورام وبووالبس فسووتان فووي البيووة، وأضووع ماكيوواص كاموول وأحووب 

ينموو لوي ذقون أو شوارب، ويونعم بشورتي  الرقص جودًا وحاليوًا بودأت اسوتخدم "الليوزر" حتو  ال
 وحلم حياتي هو أن أكون إعالمية علشان أوصل رسالة المرض  اللي مثلي.

( سووونة بووودأ يتوووردد علووو  16المفحووووص فقووود ذكووور أنوووه عنووودما كوووان عموووره ) أموووا عووون مراهقوووة -
المسوووجد ليطلوووب المسووواعدة مووون الشووويوخ المتواجووودين بالمسوووجد، والوووذين بووودءوا فوووي تعليموووي 
الحووديد والفقووه، بانضووافة إلوو  العقيوودة الخاصووة بالجماعووة السوولفية وكانووة أيووام حلوووه ولكوون 

يوووا وحووواولوا أن يغيوووروا مووون فريقوووة لبسووووي مكنوووتش أقووودر أتعلوووم والشووويوخ بووودءوا يالحظووووا عل
وكالمووي وشووكلي وبوودء شوويا يحووس إن فيووا تصوورفات غريبووة، وحكيووة ليووه موضوووعي فهوواص 
عليا وأنا تحة وهو فوق والمنطقة كلها عرفة وقتهوا كرهوة كول شويء، وبودأت أدخول علو  
برامج الشات، واتعرفة عل  دكتورة من ديانة أخرى وبدأت تساعدني وعرضة عليا السوفر 
للخوووارص نجوووراء العمليوووة الجراحيوووة لتحوووويلي إلووو  أنثووو  بشووورط أن أظهووور علووو  أحووود القنووووات 

 الفضائية وأهاجم بلدي إال أني رفضة وكان رد فعلها: أنا برده هاساعدك.

أما عند أحوالم المفحووص ورلباتوه فوذكر: أنوه يريود أن يشوعر باالسوتقرار وخاصوة العواففي  -
لذي يرغوب فوي أن تتوزوص منوه بعود إجوراء الجراحوة حيد أنه مرتبط ومعجب ب حد الشباب وا
 وترغب في اننجاب وتكوين أسرة سعيدة.

 وبناء عل  ما سبق نستطيع أن نستخلص من نتائج المقابلة اإلكلينيكية مع المفحوص ما يلي:

يشعر المفحوص بالوحدة والعزلة والنبذ والرف  وخاصة أسرته )أشقاءه( أو من المحيطوين  -
 ران.به من أقارب وجي

يعاني المفحوص من أعراض االكتئاب وقد حاول االنتحار بتناول أقراص منع الحول، وموع  -
 ذلك فهو معجب بنفسه بوصفه أنث  كاملة، ولذا كان دائوم الوتكلم بتواء  الت نيود ويشوير إلو 

 نفسه ب نها "موزة" وتحب االرتباط "بموز" أي ولد حليوه.

 لمفحوص ألقراص منع الحمل كداللة قويوة لتوحودهونالح  هنا الداللة الدينامية في تناول ا -
 األنثوي.

لم يتعين "يتوحد" المفحوص باألب حيود تووف  األب والمفحووص عموره  موان سونوات، ولوذا  -
فان اضطراب األوديب واض  لدى المفحوص وهو ما أكده بقولوه: كنوة غيوورة مون موامتي 

لوودفء موون أبيووه والووذي لووم علشووان ليهووا راجوول يهووتم بيهووا، كمووا لووم يحصوول علوو  االهتمووام وا
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 يحضنه في أي مرة من حياته القصيرة معه.

يعووويش المفحووووص بمفووورده حيووود يعووويش دور األنثووو  كووواماًل بوضوووع ماكيووواص ولوووبس فسووواتين  -
ومالبس الفتيات مع عشقه للرقص بشكل خاص، كموا بودأ فوي اسوتخدام الليوزر نزالوة شوعر 

 ت."الشارب والذقن" ليصب  وجهه ناعمًا مثل بشرة الفتيا

اضوطراب الهويوة الجنسوية بودأ مبكوورًا فوي حيواة المفحووص حيود كووان يميول فوي ففولتوه إلوو   -
اللعب بالعرائس، ولم يصاحب في حياته األوالد سواء فوي المنطقوة التوي يسوكن بهوا، أو فوي 

 المدرسة وكان يحب االختالط بالفتيات دون األوالد.

ميذ مون الخلوف ويالحو  أنوه لوم تعرض لالعتداء الجنسي في مدرسة الصنايع من  ال  تال -
يطلب النجدة أو االستغا ة من أحود، مموا قود يعكوس ميوول ذات فبيعوة جنسوية مثليوة، ومون 
 ووووم لووووم يسووووتطع الحصووووول علوووو  شووووهادة الثانويووووة الفنيووووة مووووع الت كيوووود المسووووتمر موووون جانووووب 

 المفحوص بعدم رغبته وخوفه من عمل حاجة حرام.

 :(M.M.P.I)نتائج اختبار الشخصية المتعدد الوجه 
 نتائج مقاييس الصدق: -أ

 مقياس عدم اإلجابة )؟(: ( 1أ/
حصوول المفحوووص فووي هووذا المقيوواس علوو  )صووفر( أي أنووه أجوواب علوو  كوول الفقوورات          

ويشير ذلك إل  أنه قادر وعازم عل  االستجابة لكل الفقرات وهو السلوك المتوقوع مون 
 معظم األفراد.

 مقياس الكذب )ل(: ( 2أ/
( درجوووة تائيوووة )ملحووووه( وتشوووير هوووذه 70المفحووووص فوووي هوووذا المقيووواس علووو  ) حصووول       

الدرجة إل  أنه ينقصه التبصر بسلوكه أو أنه شخص غير حاذق سويكولوجيًا ويحواول 
 خلر انطباع مرغوب غير عادي.

 مقياس عدم التواتر )ف(: ( 3أ/
  أن ( درجوووووة تائيوووووة )معتووووودل( بمعنووووو67حصووووول المفحووووووص فوووووي هوووووذا المقيووووواس علووووو  )      

 المفحوص يعترف بخبرات غير عادية بدرجة أكثر من الشخص العادي.
 مقياس التصحيح )ك(: ( 4أ/

( درجوة تائيوة )مونخف (، أي أن 45بلغة درجة المفحووص علو  هوذا المقيواس علو  )        
المفحوص من ذوي الموارد الشخصية المحدودة، ويخبر ضوغوًفا يعتورف بهوا، كمواأن 
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الوووذات، وهوووو غيووور راضوووي عووون نفسوووه، ولكووون ينقصوووه إموووا لديوووه مفهووووم ضوووعيف عووون 
المهارات أو األساليب البينشخصية، وقد تشير الدرجوة أيًضوا إلو  شوخص متفوت  بقودر 

 زائد أو لديه نزعات مازوخية للكشف عن الذات.
 نتائج المقاييس اإلكلينيكية: -ب

 مقياس توهم المرض )هة. س(: ( 1ب/
درجووة تائيوه )ملحوووه( وهوو مووا يعنووي  (81حصول المفحوووص فوي هووذا المقيواس علوو  )

أن لودى المفحوووص نشوغال زائوود لشووكاوى بدنيوة غامضووة يسوتخدمها المفحوووص للووتحكم 
فيمن حوله، وهو ما يعني أنوه يتطلوب المزيود مون اهتموام اآلخورين بوه، كموا تعنوي هوذه 

 الدرجة أيًضا أن المفحوص متشائم بعامة وسلبي.
 مقياس االكتئاب )د(: ( 2ب/

( درجووة تائيووة )ملحوووه( وهووو مووا 80المفحوووص فووي هووذا المقيوواس علوو  )بلغووة درجووة 
يشوير إلو  أن هنواك حوزن عوام وموزاص اكتئوابي، أموا بالنسوبة للوذات أو للحيواة، وهوو مووا 
يجعوول المفحوووص ينوووزع إلوو  الشووعور بالوووذنب أو بالدونيووة واالنتقوواص مووون قوودر الوووذات 

 وهو ما يجعله يميل لالنزواء واالكتئاب.
 لهستيريا )هة. ي(:مقياس ا ( 3ب/

( درجوة تائيووة )ملحووه( وهووو موا يشووير 88حصول المفحووص فووي هوذا المقيوواس علو  )
إلوو  أن المفحوووص يتسووم بالسوواذجة وقابوول لإليحوواء وينقصووه التبصوور بسوولوكه وسوولوك 

 اآلخرين وينكر وجود مشكالت سلوكية.
 مقياس االنحراف السيكوباثي )ب.د(: ( 4ب/

( درجوة تائيوة )ملحووه(، وهوو موا يعنوي 86لمقيواس علو  )حصل المفحوص فوي هوذا ا        
أن المفحوووص يحووارب ضوود شوويء يكووون عووادة شووكاًل موون أشووكال الصووراع مووع نموواذص 
ة السولطة ولكوون تفعيوول الصووراع بصووورة ظوواهرة لوويس أمووًرا حتمًيووا، إال أن التموورد والعدائيوو
، كموووا نحووو نمووواذص السووولطة يكونووان واضوووحين، ويصوووعب الثقوووة فيووه أو االعتمووواد عليوووه

 ينقصه أيًضا الشعور بالمسئولية.
 ف(: النوثة )م. -مقياس الذكورة ( 5ب/

( درجة تائية )معتدل(، وهي تشير إل  اهتموام المفحووص 69حصل المفحوص عل  )        
باألنشوطة الجماليوة مثوول الفون والموسوويق  واألدب، وهوو يغلوب أن يكووون سولبًيا ويفضوول 
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قنووع غيوور مباشوور، فهووو غيوور متوحوود مووع الوودور التعاموول مووع المشووكالت فووي أسوولوب م
 الذكوري التقليدي ويميل للدور األنثوي )سلبي ذكوري توجه داخلي(.

 مقياس البارانويا )ب. أ(: ( 6ب/
( درجووة تائيووة )ملحوووه(، يغلووب أن يكووون المفحوووص متشووكًكا 87درجووة هووذا المقيوواس )       

 ا لفظًيا عن هذه الصفات.وعدائًيا، ومفرط الحساسية،، وهو عادة يعبر تعبيرً 
 مقياس السيكاثينيا )ب. ت(: ( 7ب/

( درجووة تائيووة )معتوودل(، وهووو مووا يعنووي أن المفحوووص دقيووور 60درجووة هووذا المقيوواس )       
بعامة في الوفاء بالتزاماته في مواعيدها وقود يقلور إذا عجوز عون ذلوك، وموع ذلوك فهوو 

 رون قلًقا.يراه اآلخ رى نفسه قلًقا والي ال
 مقياس الفصام )س.ك(: ( 8ب/

( درجووة تائيووة )معتوودل(، وهووو مووا يشووير 68حصوول المفحوووص فووي هووذا القيوواس علوو  )        
إلوو  أن المفحوووص يفكوور بطريقووة تختلووف عوون اآلخوورين، كمووا ينووزع أيًضووا إلوو  تجنووب 

 الواقع من خالل األخيلة وأحالم اليقظة.
 مقياس الهوس الخفيف )م. أ(: ( 9ب/

( درجة تائية )عوادي(، وهوو موا يشوير إلو  أن مسوتوى النشواط 50قياس )درجة هذا الم        
 لدى المفحوص عادًيا.

 مقياس االنطواء االجتماعي )س. ي(: ( 10ب/
( درجووة تائيووة )عووادي(، وهووو مووا يشووير 55حصوول المفحوووص فووي هووذا المقيوواس علوو  )       

ن فووي اتجاهاتووه إلوو  أن المفحوووص يحووتف  بتوووازن بووين االنطووواء واالنبسوواط االجتموواعيي
 وسلوكه.

 مالحظات عامة: -ج

يتض  من نتيجة االختبار أن أعل  درجوة فيوه كانوة علو  مقيواس الهسوتيريا ويليوه فوي االرتفواع 
مقيوواس البارانويووا، ويليووه مقيوواس االنحووراف السوويكوباتي  ووم توووهم الموورض االكتئووابي وكانووة أقوول 

 درجة في االختبار عل  مقياس الهوس الخفيف.
 إيزنك للشخصية: نتائج اختبار

 نتائج درجة العصابية: -أ

وهوو موا  -(11-1)الطبيعوي مون  -( درجات عل  مقياس العصابية8حصل المفحوص عل  )
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 توجد أعراض عصابية، أي أنه يقع في المدى السوي. يشير إل  أنه ال
 نتائج درجة االنبساطية: -ب

وهو ما يشوير  -(8-1الطبيعي من ) -( درجة عل  هذا المقياس 12حصل المفحوص عل  )
إلوو  وجووود أعووراض انبسووافية، أي أن سوولوك المفحوووص يميوول إلوو  االندفاكيووة والموورب والحيويووة 

 والنشاط واالستثارة وسرعة البديهة والتفابل بانضافة إل  الميول االجتماكية.
 نتائج درجة الذهانية: -ج

مووا وهووو  -(7-1الطبيعووي موون ) -( درجووات علوو  مقيوواس الذهانيووة 9حصوول المفحوووص علوو  )
يشوووير إلووو  وجوووود أعوووراض ذهانيوووة لووودى المفحووووص بوصوووفها سووومة كامنوووة فوووي الشخصوووية، وأن 

 المفحوص لديه قابلية أو استعداد لتطوير شذوذ نفسي.
 نتائج درجة الكذب: -د

وهوووو موووا  -(4-1 )الطبيعوووي مووون -( درجوووات علووو  هوووذا المقيووواس 8حصووول المفحووووص علووو  )
أو الميوول للتظوواهر أو التصوونع أو إخفوواء يشووير إلوو  وجووود الكووذب بمعنوو  التزييووف إلوو  األفضوول 

 الحقيقة عل  عكس الدرجة المنخفضة.
 مالحظات عامة: -

يتضوو  موون نتووائج االختبووار أن أعلوو  درجووة كانووة علوو  بعوود االنبسووافية  ووم الذهانيووة، يليهووا بفعوود 
الكذب، بينما كانة أقل درجة علو  بعود العصوابية، ومون  وم يمكون اسوتخالص بعو  النتوائج مون 

 معادالت التالية:خالل ال
درجووة عاليووة علوو  بفعوود الووذهان ي درجووة عاليووة علوو  بفعوود االنبسووافية  سوومات ذهانيووة لوودى  -

 المفحوص.

ة درجة عالية عل  بفعد الكذب ي درجة عالية عل  بفعد االنبسافية  اندفاكية، بمعنو  معانوا -
 المفحوص من السلوك االندفاعي.

 نتائج مقياس تنسي لمفهوم الذات:

( درجووة علوو  المقيوواس الكلووي للووذات، وهووي أقوول موون المتوسووط، حيوود أن 134ص علوو  )حصوول المفحووو 
( درجة، وكانة درجات المفحووص علو  مقيواس الوذات الجسومية 150المتوسط عل  هذا المقياس هو )

( وهووي أيًضووا أقوول موون المتوسووط، والووذات 24( وهووي أقوول موون المتوسووط، والووذات االجتماكيووة  )20  )
( وهموووا أيًضوووا أقووول مووون المتوسوووط أموووا درجاتوووه علووو  الوووذات 28ت األسووورية  )(، والوووذا26الشخصوووية  )
( 30( وهووي أعلوو  موون المتوسووط، حيوود أن متوسووط األبعوواد الفركيووة للمقيوواس هووي   )36األخالريووة  )

درجة، ويالح  مما سبر أن هناك انخفاًضا في مفهوم الذات الكليوة والجسومية واالجتماكيوة والشخصوية 
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 اع في متوسط الذات األخالرية.بينما كان هناك ارتف

 نتائج مقياس تقدير الذات:
( 80( درجوة وهوي أقول مون المتوسوط حيود أن متوسوط هوذه المقيواس هوي )62حصل المفحوص علو  )

 للذات. درجة، وهو ما يعني أن المفحوص يعاني من تقدير سلبي

 الكيفي: H.T.Pنتائج اختبار 
 أ( رسم المنزل:
ا، وهووو مووا يشووير إلوو  سوعي المفحوووص لإلشووباع فووي التخييوول، رسوم المفحوووص سووقف كبيوور نسوبيً  -

 بانضوووافة إلووو  رسووومه لألعمووودة الرئيسوووية مرتفعوووة ارتفاًعوووا كبيوووًرا بصوووورة عاديوووة، وهوووو موووا يشوووير
 بدوره إل  احتمال وجود خلل عضوي.

أمووا عوون مقووب  البوواب فقووود أكوود المفحوووص عليووه وهووو موووا يشووير إلوو  أن المفحوووص لديوووه  -
بواب أو انشوغال قضويبي ويشوير أيًضوا إلو  حساسوية دفاكيوة وهوو أمور شعور زائد بوظيفوة ال

 [.347: 2000]لويس مليكه،   شائع بين الحاالت الشبيه بالبارانويا

( أجوواب بوو ن 15أمووا عوون إجابووة المفحوووص علوو  األسووئلة الخاصووة بووالمنزل، فووي السوونال )م -
( أجوواب ب نووه 16هوذا المنووزل يرمووز للمسووتقبل ألنوه ده مووش وضووعي الحووالي، وفوي السوونال )م

محتاص أسرة، و)محتاجه موز وأن تنجوب بنوتوه( فوي إشوارة منوه إلو  أنوه أصوب  أنثو ، ومون 
  م مقدرته )مقودرتها( علو  اننجواب كموا تالحو  أيضوًا أنوه تكلوم بلغوة الت نيود، وفوي السونال

( أجوواب ب نهووا بنووة بتلعووب قوودام البيووة وبتلعووب ذي أي بنوتووه، ممووا يشووير إلوو  توحوود 17)م
 األنثوي بشكل صري  ومباشر. المفحوص

 ب( رسم الشجرة:
كووان هنوواك اتسوواع فووي رسووم الجووذع عنوود القاعوودة، وهووو مووا يشووير إلوو  بيئووة مبكوورة ينقصووها  -

 الدفء والتنبيه السوي مما ينتج انكماًشا في نضج الشخصية.

رسووم المفحوووص جووذع الشووجرة بشووكل كبيوور جووًدا وهووو مووا يعنووي أن المفحوووص يشووعر بوو ن  -
ان كوع نزعة إل  االستجابة العدوانية في الواقع أو عل  مستوى التخييول. كموا البيئة مقيدة م

الجوذع مرسووم بخطووط باهتوة وهوو موا يشوير إلو  شوعور بونقص قووة األنوا وعودم القودرة علوو  
 اتخاذ القرار ونقص الكفاءة.

رسووووم المفحوووووص شووووجرة كبيوووورة )ولكوووون كلهووووا فووووي صووووفحة الرسووووم( وهووووو مووووا يشووووير إلوووو  أن  -
ي حاد بذاته فوي عالقاتوه موع بيئتوه بعاموة ويحتمول أن يحواول الحصوول المفحوص عل  وع



 

 

 خطاب أحمد محمود  محمد . د /
     حسن 

 (281) 016يولية -العشرون و لسادس أالمجلد   -29 المجلة المصرية للدراسات النفسية العدد 

 عل  انشباع من خالل النشاط وليس من خالل التخييل.

أكووود المفحووووص فوووي رسووومه للشوووجرة علووو  أنهوووا شوووجرة تفووواب والتوووي يرسووومها غالًبوووا األففوووال  -
ا إلوو  االعتمواديون أو النسوواء الحوامول أو الرلبووات فووي الحمول، وفووي إشووارة المفحووص أيًضوو

 تساقط التفاب من الشجرة وهي ما تعد داللة عل  شعور الطفل بالنبذ.

أمووا عوون رسووم الشوومس فقوود رسوومها المفحوووص خلووف الشووجرة، والتووي عووادة مووا تفسوور الشووجرة  -
ب نها تمثل شخًصا في بيئة المفحوص يراه حوائاًل بينوه وبوين شوخص يمنحوه الودفء ويسوع  

ص يقووووف ليحميووووه موووون شووووخص يحوووواول المفحوووووص إلوووو  الحصووووول علوووو  اهتمامووووه أو شووووخ
المفحوص الهرب منه، أما عن ربية الشمس من جهة الشمال فهي تشير إل  الشوعور بوان 

 [.356-353: 2000البيئة المحيطة بالمفحوص تتسم بالبرودة ]لويس مليكه، 

أمووا عوون إجابووة المفحوووص علوو  األسووئلة الخاصووة بووالمنزل، أشووار المفحوووص علوو  السوونال  -
تفاب، وأنها مثمرة ويسقط منها التفاب حسب فصوول السونة وهوي خضورة  ( ب نها شجرة1) 

( ف كوود المفحوووص علوو  2سوونة(، أمووا السونال )  20أحياًنوا فووي إشووارة إلوو  عموره الحقيقووي )
 رغبته في الذهاب إلو  كنودا أو اسوتراليا أو أي دولوة بورة يكوون فيهوا اسوتقرار وهوو موا اتضو 

ارص نجوووراء الجراحوووة الخاصوووة بعمليوووات التحوووول أيًضوووا فوووي المقابلوووة رغبتوووه فوووي السوووفر للخووو
 الجنسي.

( ف جوواب بوو ن الشووجرة )بنووة فبًعووا ومثموورة( 6أمووا عوون إجابووة المفحوووص علوو  السوونال )  -
وحلوة وتجيب كيال، وهي إشارة واضحة للتوحد األنثوي لدى المفحوص، وهوو موا أكوده فوي 

( أن 10ي السوونال ) ( بوو ن مفوويش راجوول بيثموور، وأكووده أيًضووا فوو7إجابتووه علوو  السوونال ) 
البنة )في إشارته للشجرة( أصغر مني بسنة )أي أصوغر مون المفحووص بسونة( أنوا عموري 
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( أشوووار المفحووووص فوووي إجابتوووه: أنوووا نفسوووي أنوووا وحبيبوووي 15وفوووي إجابتوووه عووون السووونال )  -
موجوعوة ( أجاب المفحووص بو ن الشوجرة 13المستقبلي نقعد تحة الشجرة، وفي السنال ) 

ها النوووواس بتحوووودف -(18وكمووووا جوووواء فووووي إجابتووووه علوووو  السوووونال ) –وأكيووود بتعوووواني علشووووان 
بوالطوب لكوي ي خوذوا أوالدهووا وهوي أم وزوجوة وهووي تعود داللوة ومنشوور علو  التوحود األنثوووي 
للمفحووووص ورفضوووه لهويتوووه الجنسوووية أال وهوووي الوووذكورة وهوووو موووا اتضووو  أيًضوووا مووون خوووالل 

تتمنو  الوزواص منوه وهوو موا أكوده فوي إجابتوه علو  السونال المقابلة بو ن المفحووص لوه حبيوب 
 (15.) 
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 ج( رسم الشخص:
نقص الت كيد عل  األذنين تعود إشوارة واضوحة مون جانوب المفحووص فوي الهوروب مون النقود  -

وهو ما يعاني منه بالفعل تجواه رغبتوه فوي التحوول الجنسوي ألنثو ، وهوو موا ت كود أيًضوا مون 
والخاصوووة بوضووع الحلووور فووي األذن مموووا يعوود إشوووارة خووالل رسووومه لفتحووة فوووي شووحمة األذن 

 وداللة واضحة عل  التوحد األنثوي للمفحوص.

رسووم المفحوووص األصووابع أحاديووة البعوود ومقفولووة فووي شووكل حلقووة عقديووة، وهووو مووا يعنووي أن  -
 هناك محاوالت شعورية من جانب المفحوص لقمع دفعات عدوانية.

إشوارة علو  وجوود بواعود كثيورة غيور  أما عن رسوم المفحووص لجوذع كبيور الحجوم فهوي تعود -
موون  -مشووبعة قوود يكووون المفحوووص واكًيووا بهووا وبشوودة، كمووا كووان هنوواك أيًضووا زيووادة واضووحة

لوو  الخصوور ليشووير بووذلك إلوو  صووراع شووديد بووين البواعوود عفووي الت كيوود  -جانووب المفحوووص
 الجنسية وفرق ضبطها.

م جووودوى الكفووواب رسوووم المفحووووص الوووذراعان رفيعوووان وهوووو موووا يعنوووي الشوووعور بالضوووعف وعووود -
 [.361-359-353: 2000]لويس مليكه، 

أما عن رسوم الوذراع فرسومه المفحووص ممتوًدا وممسوًكا بووردة وهوو موا يشوير إلو  الرلبوة فوي  -
الوتحكم فوي البيئوة هووذا مون جانوب، ومون جانووب رخور فوان الزهوور تشووير إلو  التوحود األنثوووي 

مون هوذا الرموز عوادة مووا والسوعي مون أجول الحصوول علوو  الحوب، وأن الفتيوان ممون يسووتخد
يكوووون لوووديهم ميووول نحوووو التوحووود األنثووووي والرلبوووات ذات الطوووابع األنثووووي ]روبووورت بيووورنس، 

 [.223-222: 2015هارفارد كوفمان، 

نقووص الت كيوود علوو  الووذقن فهووو يفيوود الشووعور بووالعجز وغالًبووا مووا يكووون اجتماكًيووا أكثوور منووه  -
 جنسًيا.

مفحووص تحوة رحموة بواعثوه الجسومية والتوي أما عن حذف رسوم العنور فهوو موا يعنوي أن ال -
 تطغ  عليه غالًبا.

رسم رأس كبير الحجوم فهوو ت كيود تحوة شوعوري لموا يعتقود أنوه يمثول أهميوة لودور الفكور فوي  -
 ع.األمور اننسانية، كما يمثل ت كيًدا أيضًا عل  أن التخييل يعد مصدًرا أساسيًا لإلشبا

ا أنثووي وهوو موا يشوير إلو  تناقضووات رسوم المفحووص مالمو  الوجوه بعضوها ذكوري وبعضوه -
جنسووية، كمووا كانووة هنوواك أيًضووا فووروق ملحوظووة فووي رسووم الشووخص بووين الجووانبين األيموون 

 واأليسر وهو ما يعد خلًطا في الدور الجنسي لدى المفحوص.

رسوم القودمان بحيوود تشوير كوول منهموا إلو  وجهووه عكوس وجهووه اآلخور وهوي مووا تعنوي وجووود  -
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مفحوووص، أمووا عوون رسووم الوورجالن عريضووتان فووي القاعوودة مشوواعر شووديدة التنوواق  لوودى ال
 وهي ما تعني أن هناك تحدي أو شعور بعدم األمن.

أما عن عدم تساوي حجوم كول مون الكتفوين فهوو يشوير إلو  عودم اتوزان الشخصوية بانضوافة  -
إلوو  وجووود صووراع فووي الوودور الجنسووي يكشووف عنووه موون خووالل عوودم اتووزان يكووون فيووه الكتووف 

وهووو مووا رسوومه المفحوووص بالفعوول وفووي نهايووة –( لووه مالموو  أنثويووة األيسوور )يسووار الصووفحة
موون لووه مالموو  ذكريووة )عكسووها المفحوووص فووي رسووم الفتوواة والكتووف األي -اليوود ممسووك بوووردة

حيوود جعوول اليوود اليمنوو  هووي الممسووكة بووالوردة(. كمووا قووام المفحوووص أيًضووا برسووم الكتفووان 
: 2000اهوات معاديوة ]لوويس ملكيوة، مربعان بزوايا حادة، وهي ما تعني دفاكية زائدة واتج

312- 315.] 

المبالغوة فووي رسووم حجووم الوورأس فهووو تعبيوور عوون إحبوواط أو تعبيوور عوون انشووغال زائوود بالخيوواالت أو  -
المبالغوووة فوووي االعتمووواد علووو  غيوووره بصوووورة زائووودة كوسووويلة لالتصوووال االجتمووواعي بهوووم، أموووا عووون 

وت كيوووود للقوووووة العقليووووة لووووودى  بووووروز الجبهووووة فكووووان كبيووووًرا هووووو مووووا يشووووير إلوووو  أن هنوووواك اهتمووووام
 [.105: 1966المفحوص]مالك بدري، 

 أما عن رسم الشخص المخالف )النث (:
رسوووم المفحووووص الشوووعر وظللوووه تظلوووياًل  قوووياًل وهوووو موووا يتضووومن قلًقوووا سوووواء علووو  مسووووتوى  -

التفكيووورأو التخييووول حيوووود ينكووود الشوووعر دائمووووًا فوووي رسوووم الراشوووودين الطفليوووين أو النكوصوووويين 
 نشغال الجنسي.كتعبير عن اال

عدم تما ل بين حجم الورجلين وهوو موا يعنوي أن هنواك تنواقص لودى المفحووص فيموا يتصول  -
بالكفاب في سوبيل االسوتقاللية، أموا عون رسوم الورجلين عريضوتان فوي القاعودة وهوو موا يشوير 

؛ لوويس 106: 1966إل  وجود تحدي أو شعور بعدم األمن لدى المفحوص ]مالك بدري، 
 [363-362: 2000ملكيه، 

 أما عن إجابة المفحوص عل  السئلة الخاصة برسم الشخص فكانت كما يلي:

( أشووار المفحوووص أنووه يعوواني كمووا تعوواني الشووجرة وأن نفسووه 19فووي إجابتووه عوون السوونال )خ -
يعموول عمليووة التحووول ألنثووو  علشووان توورتبط )بووالموز ده( فوووي إشووارة للشووخص الووذكر، وفوووي 

س المخوووالف )األنثووو ( ب نهوووا مخنوقوووة وزهقانوووه ( أشوووار إلووو  الجووون8إجابتوووه عووون السووونال )خ
( بوان الشوخص مون الجونس 11وارفانه ورايحه تشم هواء، أيًضا في إجابتوه علو  السونال )خ

المخووووالف )األنثوووو ( صووووحتها تعبانووووة وبتعوووواني علشووووان الضووووغوط االجتماكيووووة وهووووي مووووش 
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 مضووبوفة وهوووو موووا يشوووير إلوو  التوحووود األنثووووي لووودى المفحوووص ومعاناتوووه بسوووبب الضوووغوط
 االجتماكية المحيطة به.

( أشووار المفحوووص للشووخص للجوونس المخووالف 13، خ12وفووي إجابتووه عوون السوونال رقووم )خ -
)األنثوو ( أنهووا يجووب أن تهووتم بنفسووها علشووان تووداري المهووا ووجعهووا، وهووي لغايووة اآلن مووش 
سوعيدة وهووي بتحواول تفووك عوونن نفسوها لكوون موش عارفووه، وأكوود فوي إجابتووه علو  السوونال رقووم 

قولة أنها بترمز لي )في إشارته لرسم األنث ( وباحب نفسي ده أكيدة هوو فيوه (: أنا 16)خ
( أكود علو  18حد بيكره نفسه، اال بيكره نفسه ميكونش إنسان، وفي إجابتوه عون السونال )خ

أن كل انجابات عن رسم األنث  تنطبر عليه )عليها(، وهوو موا ينكود علو  التوحود األنثووي 
 لدى المفحوص.

 ي استجابات المفحوص:تحليل ما ورد ف

وجود منشر عل  األنو ة والتوحد األنثوي لدى المفحوص بشوكل واضو  ومباشور موع وجوود  -
 اهتمامات نرجسية مسرفة بانضافة إل  وجود صراعات متصلة بالنشاط الجنسي.

اضووطراب صووورة الجسووم وانخفوواض تقوودير الووذات والشووعور بووالنقص وبالدونيووة مووع خلووط فووي  -
سووي وسوووء التوافوور الجنسووي بانضووافة إلوو  وجووود الجنسووية الطفليووة الخصووائص والوودور الجن

 مع انشغال قضيبي وهو أمر شائع بين الحاالت الشبيهة بالبارانويا.

معانواة المفحووص مون وجوود صوراع بووين البواعود الجنسوية وفورق ضوبطها بانضوافة أيًضووا  -
 لوجود صراع في الدور الجنسي.

لوو  اتخوواذ القوورار ونقووص الكفوواءة، بانضووافة أيًضووا الشووعور بوونقص قوووة األنووا وعوودم القوودرة ع -
 للشعور بالعجز االجتماعي.

وجوووود صووووراع فيموووا يخووووتص بقووووة األنووووا األعلووو  والشووووعور بالوحووودة والحرمووووان العووواففي واألموووون  -
 بصفة عامة.

معانوواة المفحوووص موون بيئووة محبطووة ومقيوودة وغيوور مشووجعة وغيوور رمنووة، وينقصووها الوودفء  -
 والتنبيه السوي.

 ع للتخييالت بداًل من انشباع الواقعي.ظهور إشبا -

 وجود نزعات لالستجابة العدوانية في الواقع أو عل  مستوى التخييل. -

 معاناة المفحوص من القلر الناتج عن بواعد جنسية ففلية ونكوصية. -

وجود الطابع االستعراضي الناتج عن انحساس بالدونية وضعف األنا األعلو ، موع اهتموام  -
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عقلية لدى المفحووص ك سولوب دفواعي لمواجهوة النقود الموجوه لوه بشو ن رغبتوه وت كيد للقوة ال
 في التحول الجنسي ألنث .

 فشل وت زم الموقف األوديبي وعدم حله حاًل سوًيا نتيجة فشل التوحد الثانوي مع األب. -

جووووود مظوووواهر وأعووووراض اكتئابيووووة واضووووحة بانضووووافة إلوووو  الشووووعور بالوحوووودة والغربووووة نظوووورًا  -
 من انحبافات سواء من األسرة أو من المجتمع. للتعرض لمزيد

 :(T.A.T)نتائج اختبار تفهم الموضوع  

 نظرة المفحوص للبيئة الخارجية )العالم الخارجي(: (1
أغلب القصص جاءت قصيرة ومعبرة عن اضطراب الهوية الجنسوية لودى المفحووص وخاصوة 

 ت البيئة بوصفها مهوددة وخطورة وغيورفيما يتعلر برغبته  الملحة في التحول الجنسي ألنث ، حيد ظهر 
هوي  -رمنة ورافضة لتوحده مع الودور األنثووي ])شوباب بيضوايقوها ويتهكمووا عليهوا ب لفواه نابيوة وجارحوة

كوول اللووي حواليهووا ومووش عارفووه  هووي خايفووة موون -مووش مسووت منة نفسووها، ومووش مسووت منة حوود علوو  نفسووها
غودر الزموان، لوم تجود مو وى لهوا تعويش فيوه  (، خايفة من غدر الدنيا ومون13BMإذاي تواجه )بطاقة: 

(، موووش عوووارف يتجوزهوووا بسوووبب 18BM(، دول عصوووابة وعوووايزين يسووورقوه )بطاقوووة: 13MF)بطاقوووة: 
(، فووي حالووة انهيووار ووقووع وفووي حوود 14ضووغط المجتمووع واألهوول والنوواس ألنهووا متحولووة جنسوويًا )بطاقووة: 

 ([.15أو أهل )بطاقة:  (، الخوف إن يبق  وحيًدا دون سند18BMماسكه بيقومه )بطاقة: 
كما عكسة باقي القصص أيًضا عون بيئوة محبطوة وغيور مشوبعة لالحتياجوات األساسوية لودى 
المفحوووص كالحاجووة للحووب واالسووتقرار والحاجووة لألموون والحمايووة، والحاجووة إلوو  الحووب والجوونس والووزواص 

ي فورد بالخيوال والفكور من فت  أحالمه، والحاجة إل  تقدير الذات ]تتمنو  البنوة أن تحقور أحالمهوا وتشو
(، وهوو موا يوندي بودوره إلو  13MF(، لم تجد م وى اله تعيش فيه )بطاقة: 15المواضيع دي )بطاقة: 

 أن يستغرق المفحوص في التخييالت بهدف انشباع الهلوسي للرلبات واالحتياجات غير المشبعة.
 واقع محبط: (2

والمحووبط، والرلبووة فووي  أظهوورت أغلووب القصووص موودى اصووطدام المفحوووص مووع الواقووع الموونلم
تجنبوووه والهوووروب واالنسوووحاب بعيوووًدا عنوووه سوووواء بووو حالم اليقظوووة أو بوووالتخييالت )البنوووة دي كانوووة دايموووًا 
تصووطدم بووالواقع الموونلم، وتصووح  موون الحلووم وتتمنوو  العووودة للمكووان المسووحور لتتلقووي بموون تحبووه "فتوو  

ا يشوير إلو  االضوطراب والخلوط بووين ( وهوو مو19أحالمهوا" ويصوب  الحلوم واقوع، والواقوع حقيقوة )بطاقووة: 
الواقووع )الحقيقووة( وبووين التخيوويالت ومحاولووة الهووروب والفكوواك موون هووذا الواقووع الموونلم والمحووبط موون خووالل 
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 توهم القدرة المطلقة والحلول السحرية كمحاولة للتكيف من جانب المفحوص معه.
 االحتياجات الساسية: (3

يوور المشوووبعة لوودى المفحوووص، كالحاجوووة عكسووة غالبيووة القصووص العديووود موون االحتياجووات غ
(، ولووود 10لالحتوووواء والحمايوووة والسوووند والووودعم مووون اآلخووورين ]أنوووةت اللوووي احتوووويتني وحووواميتني )بطاقوووة: 

([ الحاجوووة إلووو  النجووواب 6BM(، بيفضفضووووا مووع بعووو  )بطاقوووة: 7BMبيشووتكي هموووه ألبووووه )بطاقوووة: 
الحاجووة للحووب وللجوونس لووزوص يحميهووا ([ 2واننجوواز وتحقيوور الووذات ]تصووب  إنسووانة ذات ريمووة )بطاقووة: 

مووون الخطيئوووة ]أخوووذني فوووي حضووونه أوى وحسوووية بالحوووب أوى فوووي حضووونه وبعووودين كملنوووا فريقنوووا وبكوووده 
ا ([. الحاجوة لتحقيور األمواني واألمنيوات المحبطوة وخاصوة فيمو11انقذني من الوقووع فوي الحفورة )بطاقوة:

ول نيوات المحبطوة وخاصوة فيموا يتعلور بوالتحيتعلر بالتحول الجنسي ألنث  الحاجة لتحقير األماني واألم
(، رجوول يقنوع أمووه بووالزواص 19الجنسوي ألنثوو  ]لقيوة فتوو  أحالمهووا لموا بلغووة المكووان المسوحور )بطاقووة: 

 ([. الحاجووة6BMموون فتوواة متحولووة جنسووًيا وفووي األخوور األم تقتنووع وتقبلهووا وتعاملهووا ذي بنتهووا )بطاقووة: 
(، وهي مش مست منة حد علو  نفسوها، 13MFن )بطاقة: لألمن ]خايف من غدر الدنيا من غدر الزما
([. الحاجووة للحيوواة السووعيدة فووي ظوول أسوورة أمنووة ]قوودروا 3BMوخايفووة موون كوول حاجووة حواليهووا )بطاقووة: 

هوا (، البنة هتبق  سوعيدة موع زوجهوا وموع أبنائهوا وبنات4يعيشوا مع بع  ويكونوا حياة سعيدة )بطاقة: 
 ([.15)بطاقة: 

 صورة الذات: (4
ورة الوذات مضووطربة ومشووهة وقلقووة وتعواني موون الخوواء النفسووي ومون الشووعور بقلووة جواءت صوو

الحيلة والعجز وهو ما عبرت عنه العديد من القصص مثل: ]ده ولد مسوكين يعواني مون الوحودة والخوزي 
(، الولوود هنووا متضوواير وحووزين علشووان تعرضووه لالغتصوواب 1واالكتئواب والحيوورة وشوورود الووذهن )بطاقووة: 

(، وهووووي هنووووا محتاجووووة 8BM(، مووووري  وبيعووووالجوه وبيخرجووووا الطلقووووة منووووه )بطاقوووة: 13MF)بطاقوووة: 
 ([.14لمساعدة من السما ألنها وحيدة وقليلة الحيلة )بطاقة: 

 تخييالت جنسية: (5
عكسة بع  القصص العديود مون المضوامين الخاصوة بوالتخييالت الجنسوية لودى المفحووص 

ه وبكوووده أنقوووذني مووون الوقووووع فوووي الحفووورة مثووول ]أخوووذني فوووي حضووونه أوى وحسوووية بالحوووب أوي فوووي حضووون
(، وهووي حاسووة بالنوودم والخوووف موون 20(، لحظووة سووقوط المطوور بتتجلوو  األفكووار )بطاقووة: 11)بطاقووة: 

(، واقف بيفكر في أمور شاغاله، وهو في حالة انهيار ووقع وفي حد ماسوكه 13MFالخطيئة )بطاقة: 
حسووواس بالنووودم نتيجوووة هوووذه التخيووويالت (، وهوووو موووا يعكوووس الشوووعور بالووذنب وان18BMبيفوقووه )بطاقوووة: 
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الجنسوية. وهوذا هوو الفورق التشخيصوي بوين مضوطربي الهويوة الجنسوية مون راغبوي التحوول الجنسوي وبووين 
 األشخاص من ذوي الميول الجنسية المثلية.

 الغرائز الجزئية الجنسية: (6
ليلوي فوي الحيواة عاوزه زوص يعرفني عل  الحياة والدنيا ويطلعني رحوالت ويكوون دالنظارية:  ( 6/1

(، تقووورأ جوابوووات حبيبهوووا وتعووورف موووا بداخلوووه مووون غيووور موووا تفوووت  الجوووواب وهوووو موووا 11)بطاقوووة: 
(، في حاجة ويبص عل  حاجة معينة ممكن تكون حاجوة قداموه 20يجعلها مبسوفة )بطاقة: 
يووود أعجوووب المفحووووص ح -(، رجووول شوووجاع والنووواس صوووفقة لوووه1وهوووو سووورحان فيهوووا )بطاقوووة: 

خص الموجووود فيهووا كمووا ذكوور أنووه معجووب بواحوود )مووز( موجووود فووي ( والشوو17BMبالصووورة )
 حياته.

(، 13MFبنة بتتزين وتهتم بجمالها وأناقتها وشياكتها )مزة( فعواًل )بطاقوة: االستعراضية:  ( 6/2
 (.10أنةت مثالية أوي وبجد مرتاب معاكي وأتمن  لو أفضل في حضنك )بطاقة: 

ا متضوووواير وحوووزين علشووووان تعووورض لالغتصوووواب الولووود هنووو (13MF)بطاقووووة المازوخيةةةة:  ( 6/3
 ( ده ولد مسكين يعاني من الوحدة والعزلة والحيرة.1)بطاقة: 

 ميكانيزمات دفاعية: (7
(، هووي ظلووة مسووتغرقة فووي 9BMدول قاعوودين بيفضفضوووا مووع بعضووهم )بطاقووة: الكبةةت:  ( 7/1

 (.19قة: أحالم اليقظة لتحقير أمانيها ولما تصح  تصاب بحالة من الذعر والتوهان )بطا
( أنوا موش عارفوه ابنوي قصوة علو  1إيه؟! مش عارفه )بطاقة:  دي بندرية دي والاإلنكار:  ( 7/2

البطاقوووة دي.... أنوووا موووش فاهموووه إيوووه اللوووي قداموووه ده، وهوووو موووا يعكوووس إنكوووار ورفووو  لهويتوووه 
 الجنسية الحالية )الذكورة(.

حفورة )حيود تمثول الحفورة هنوا عاوز زوص يحبنوي ويحمينوي وينقوذني مون الوقووع فوي التبرير:  ( 7/3
 (.11الخطيئة(، وذلك كما جاء في )بطاقة: 

 (.4الزوجة قالة كلمة مستفزة للزوص )بطاقة: إسقاط:  ( 7/4
 (.3BM، بطاقة: 13FMهي دي أيام تتنسي )بطاقة: نكوص:  ( 7/5
ن تحققوووة األمنيوووة والحلوووم أصوووب  واقوووع وحقيقوووة، لموووا ذهبوووة للمكووواتةةةوهم القةةةدرة المطلقةةةة:  ( 7/6

( قورأت موا بوداخل الجوواب دون أن تفتحوه )بطاقوة: 19المسحور وقابلة فت  أحالمها )بطاقة: 
5.) 

دائمًا ما كان المفحوص يتحد  ك نث  ويشير لنفسه عل  أنه )أنهوا( موزة حلووة االستدماج:  ( 7/7
 (.13MF، والبطاقة: 9BMومايصة وهو ما ظهر في )بطاقة: 
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معبوورة عوون التوحوود بالوودور األنثوووي لوودى المفحوووص مثوول  جوواءت غالبيووة القصووصالتوحةةد:  ( 7/8
(، بنوة تتوزين وتهوتم ب ناقتهوا 3BM]التحريف اندراكي للولد عل  أنهوا بنوة كموا فوي )بطاقوة: 

( بقولوووه: يتمنووو  أن 20(، كموووا عبووور المفحوووص فوووي )بطاقوووة: 13MFوشووياكتها فوووي )بطاقوووة: 
المفحووووص ذاتوووه علووو  الموووررة  ( أسوووقط10يكوووون أنثووو  ومحبوبوووة وتووورتبط بمووووز، وفوووي )بطاقوووة: 

بقوله: أنا فخورة أني اتجووزت إنسوان زيوك أنوة إنسوان رائوع يوا حبيبوي، كموا لوم يقودم المفحووص 
( توحود المفحوووص أيًضوا مووع 5(، وفوي )بطاقووة: 2أي إشوارة إلوو  الرجول الموجووود فوي )بطاقووة: 
 المرأة وذكر أنها في انتظار حبيبها القديم. 

 الةقةلةق: (8
ص معبرة عن الخوف والقلر من البقاء وحيًدا ومعوزواًل ومرفوًضوا ومنبووذا جاءت غالبية القص

موون قبوول اآلخوورين، وموون المواقووف المتخيلووة التووي تركووة دون حوول بانضووافة إلوو  التوقفووات أو الحبسووات 
( ألن 1أ نوواء سوورد القصووص، وهووو مووا ظهوور فووي البطاقووات التاليووة: حيوود رفوو  المفحوووص )البطاقووة: 

( فظهور فيهوا القلور 3BMوهوو موا يعكوس الورف  لهويتوه الجنسوية، أموا )البطاقوة الصورة فيها ولد ذكور 
مووون عووودم قووودرة المفحووووص علووو  التووو قلم موووع هويتوووه الجنسوووية الجديووودة "أنثووو " بعووود إجوووراء عمليوووة التحوووول 
الجنسوي ]موش عارفوه إذاي تقوودر تتو قلم موع وضووعها النفسوي، موش مسوت منة علوو  نفسوها وموش مسووت منة 

( حول مدى تقبل المجتمع للمفحووص بعود تحولوه ألنثو  13MFذلك في )البطاقة: حد عل  نفسها[، وك
عودم قودرة المفحووص علو   وقلقه من الضغوط التي ستواجهه بسبب ذلك، بينما كوان القلور والخووف مون

(: ]عقلووه كواد أن يتوقووف وفووي 18BMالسويطرة علوو  النزعوات الغريزيووة الجنسوية فظهوورت فووي )البطاقوة: 
 وفي حد ماسكه وبيفوقه، شخص كان واقف وبيفكر في أمور كانة شاغاله[. حالة انهيار ووقع

أموا القلور مون المسوتقبل فكوان واضوًحا وصوريًحا وهوو موا ظهور فوي البطاقوات التاليوة: )بطاقوة: 
( ]زوجووين بيفكووروا إذاي 4( ]بيفكوور فووي حياتووه وفووي مسووتقبله وبيفكوور فووي ضووغوط الحيوواة[، و)بطاقووة: 1

( ]االبون بييشوتكي هموه ألبووه، 7BMقوا في حياتهم المستقبلية[، أما )البطاقوة: يتعايشوا مع بع  ويتواف
( ]ولود 6BMوأبوه يحل له جزء من مشكلته ويديله دفعه أمول وحوب للمسوتقبل وللحيواة[، وفوي )البطاقوة: 

يقنع أمه بالزواص من متحولة جنسويًا "كوان فوي األصول ولود" وهول سوتوافر أموه أم ال؟ ومواذا سويحد  فوي 
تقبل حوووول تكووووين أسووورة أو القووودرة علووو  اننجووواب، ومووودى تقبووول المجتموووع للوووذكر المتحوووول جنسوووًيا المسووو

( فكوووان القلووور حوووول التكيوووف المسوووتقبلي موووع الووودور األنثووووي "الهويوووة الجديووودة 10ألنثووو [، أموووا )البطاقوووة: 
ن للمفحوص" ]أنةت مثالية بجد ومرتاب معاكي بجد وأتمن  لو أفضل فوي حضونك[، ويتضو  مموا سوبر إ
المفحوووص يعووويش حالوووة مووون التووووجس والقلووور مووون المسوووتقبل، وهوووو موووا جعووول المفحووووص ينتظووور حووودو  

( ]محتاجوة مسواعدة مون السوما[ أو االسوتغراق 14معجزة أو مساعدة من السماء كما ورد فوي )البطاقوة: 
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اني ( بوو ن األموو19فووي أحووالم اليقظووة أو بووالتخييالت موون خووالل توووهم القوودرة المطلقووة كمووا فووي )البطاقووة: 
 كلها سوف تتحقر و ن األحالم ستصب  حقيقة.

 اضطراب الخلق النرجسي: (9
( حيووود أنهووو  المفحووووص القصوووة جزافًيوووا بصوووورة سووولبية 8BMوهووو موووا ظهووور فوووي )البطاقوووة: 

كنزعة لتجنوب األشوياء وكطاقوة ضوعيفة أيًضوا لتحمول القلور مثول: ]أنوا موش عوارف ابنوي أو ألوف قصوة، 
مش جايه غير كده هو ما فيش قصة غيور كوده ألن الطريقوة دي أنا مش عارف أقول إيه، ما هي كده 

( ]دي 1موش قتوول هووي خبطووة وخووالص لكوون ده نووايملهم وهوم بيعملوووا حاجووة فووي بطنووه[، وفووي )البطاقووة: 
إيه مش عارفه، أنا مش عارف هو بيت مل إيه بس هو بيصطاد فيور هو بيفكر في إيوه  بندرية دي وال

 هو بيفكر في ضغوط ومشاكل الحياة ويت مل الحياة المستقبلية[.لو عرفة في إيه هاقدر أقول حاجة 
 عدوان مكبوت: (10

( حيد لم يشير المفحوص إل  المسودس الموجوود بجووار الصوبي، 3BMاتض  في )البطاقة 
 يه؟! مش عارفه.إ ( استجاب المفحوص بقوله: بيصطاد فيور.. دي بندرية دي وال1وفي )البطاقة: 

 فصام بارانويا: (11
( باسوووتنتاجات غريبوووة ومتكوووررة وتعكوووس الحوووذر 1المفحووووص علووو  )البطاقوووة:  حيووود اسوووتجاب

يفكور الزائد وعدم جدواه في مواجهة االنهيوار أموام الواقوع بانضوافة إلو  التعميموات الغامضوة مثول ]هوو ب
فووي إيووه أكيوود فووي الحاجووة اللووي أمامووه لووو عرفووة هيووه إيووه هووابق  أقوودر أقووول حاجووة أنووا مووش عووارف هووو 

(: ]عقله كاد أن يتوقوف 18BM)البطاقة: يه مش عارفه[، وفي إ بس دي بندرية دي والبيت مل في إيه 
 وفي حالة انهيار ووقع وفي حد ماسكه وبيفوقه[.

 السمات الهستيرية: (12
( عشووة 5وهووي ظهوورت واضووحة فووي اسووتجابات المفحوووص علوو  البطاقووات التاليووة: ]البطاقووة )

قولوه ب( إيه الهبول اللوي أنوا 1م تتنسي، وفي البطاقة )أجمل أيام حياتي معاكي، فبعًا فاكراك هي دي أيا
( فجاءت استجابة المفحوص كما يلي: السماء مطورت واكنهوا بتبكوي علو  قصوة 14ده؟!! أما البطاقة )

( تنهيدة: مش فاهمة الحقيقة وموش فاهموة انتووا 13MFالحب الجميلة اللي حصلة، وبالنسبة للبطاقة )
( مووا أجموول هووذه الصووورة، وفووي 17BMليوور المفحوووص علوو  البطاقووة )بتعملوووا فيووا كووده ليووه!!، وكووان تع

( الحيوواة جميلووة أوي  ووم أعقبووه بكوواء موون جانووب المفحوووص واختووتم القصووة بوو ن البنووة بقووة 10البطاقووة )
 مبسوفة أوي وقالة لحبيبها: أنا فخورة أني اتجوزت إنسان زيك، أنة إنسان رائع يا حبيبي[.

 اضطراب الوديب: (13
( ]األب تعبووان والطبيووب بيكشووف 12Mتجابة المفحوووص علوو  )البطاقووة: وهووو يتضوو  فووي اسوو



 

 

  ديناميات التحول الجنسي لدي الذكور ) دراسة حالة (  
 

 (290) 1620 يولية – العشرون و  سادسلمجلد الا 29العدد –المجلة المصرية للدراسات النفسية  

(  ]بيخرجووووو الطلقووووة[ ]دول عصووووابة وعووووايزين يسوووورقوه[ تعكووووس مخوووواوف 8BMعليووووه[ وفووووي )البطاقووووة: 
(  ]هووي مووش مسووت منة حوود 3BMالخصوواء لوودى المفحوووص والووذي اتضوو  بشووكل صووري  فووي )البطاقووة: 

( ]أم 6BMانيًا تجووواه األم كموووا جووواء فوووي )البطاقوووة: علووو  نفسوووها[، كموووا أظهووور المفحووووص تناقضوووًا وجووود
 متسلطة ترف  زواص ابنها من فتاة متحولة جنسيًا، وبعد فترة البنة واألم هيحبوا بع [.

 الصراعات والضغوط التي يعاني منها المفحوص: (14
تتض  صراعات المفحوص حول انبقاء عل  هويته الجنسية )الذكورة( أو عدم انبقواء عليهوا 

 ( والصووراع حووول قبووول1جراحًيووا ألنثوو  )الهويووة الجنسووية الجديوودة( وهووو مووا ظهوور فووي )البطاقووة:  بتحولووه
(  ]موش عوارف 14المجتمع له وبين رفضه له سوواء قبول أو بعود الجراحوة وهوو موا ظهور فوي )البطاقوة: 

! يتجوزهوا بسووبب ضووغط المجتمووع واألهول والنوواس[. أمووا الصووراع حوول تقبوول نفسووه فووي دور األنثوو  أم ال؟
(  ]مش عارفه إذاي تتو قلم موع وضوعها الجنسوي[ بانضوافة للصوراع 3BMكما عبر عنه في )البطاقة: 

(  ]موووش مسووت منة نفسوووها 3BMوذلوووك علوو  )البطاقووة:  Superegoوبوووين األنووا األعلوو   IDبووين الهووو 
( ]شوووخص واقوووف وبيفكووور فوووي أموووور كانوووة 8BMوموووش مسوووت منة حووود علووو  نفسوووها[، وفوووي )البطاقوووة: 

ا يعكس حدة الصوراع بوين التخويالت الجنسوية وبوين تفعيلهوا، مموا يعكوس ضوعف كفواءة األنوا شاغاله[ مم
Ego  وعوودم قدرتوووه علووو  حووول الصوووراعات الووودائرة بوووين الهوووو واألنوووا األعلووو  سوووواء فيموووا يتعلووور بالرلبوووات

 والتخييالت الجنسية أو برغبته في التحول الجنسي ألنث .
فاتضوحة فوي البطاقوات التاليوة: فوي )البطاقوة: أما عن الغضوط التي يعواني منهوا المفحووص 

( كانووة الضووغوط الناتجووة عوون 4( ]الوالوود قاعوود بيفكوور فووي ضووغوط ومشوواكل الحيوواة[ وفووي )البطاقووة: 1
كيفية التعامل مع المشكالت ومع الضغوط مستقباًل وهو ما عبور عنهوا المفحووص أيًضوا فوي )البطاقوة: 

7BM فكانووة 14ومعاناتوه مووع زوجتوه[، أمووا )البطاقوة: ( ]يعواني موون همووم الحيوواة ومشواكله وضووغوط )
الضغوط ناتجة عن قدرة المفحوص فوي الوزواص بعود تحولوه ألنثو  بسوبب ضوغوط األهول والمجتموع علو  
فوي  الشاب الذي سيقبل من الزواص بفتاة متحولة جنسًيا، بينما أظهر الخوف من أيبقو  وحيوًدا )كموا جواء

 ويخفف عنه ضغوط كبر السن.جد من يضلل عليه ي وال -(15البطاقة: 
 عناوين القصص: (15

أغلب عناوين القصص جاءت معبرة عن التوحد بالودور األنثووي لودى المفحووص والتوي يمكون 
حور المكووان المسوو -احتووويني -زوص وزوجووة -لمسووتقبليأنووا وزوجووي ا -إجمالهووا فيمووا يلووي: ]حبيبهووا القووديم

 وفت  أحالمي[.
 مضمون ومحتوى القصص: (16

علوووو  المضووووامين التاليوووووة: ]التوحوووود بالوووودور األنثوووووي وخاصووووة فوووووي  احتوووووت أغلووووب القصووووص
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( و قحام المفحوص 6BM- 17BM- 13MF -11 -10 -5 -19 -20 -15 -2 -1البطاقات: 
( لدور أنثوي لبنة صغيرة في مقتبول العمور، الرلبوة الشوديد والملحوة فوي إجوراء عمليوة 19في )البطاقة: 

( الورف  الشوديد 6BM- 2- 10- 1- 4-14 -20 -19)جراحية للتحوول ألنثو  وخاصوة فوي البطاقوات 
(، المسووووتقبل الغووووام ، البيئووووة الخطوووورة والمهووووددة، رفوووو  1لهويتووووه الجنسووووية الحاليووووة الووووذكور )بطاقووووة: 

المجتموع واألهول لعمليوات التحوول الجنسوي، البحود عون شوريك جنسوي يمون  الحوب والودفء واالسوتقرار، 
لخووووف مووون الخطيئوووة وعووودم القووودرة علووو  السووويطرة علووو  الخووووف مووون العزلوووة والوحووودة والووورف  والنبوووذ، ا

الرلبات والنزعات الجنسية[، كما جاءت أغلوب القصوص قصويرة وخاليوة مون مشواعر الوود والودفء وهوو 
موا عبورت عنوه نهايووات القصوص مون واقووع محوبط ومهودد وخطوور وغيور رمون وبيئووة تتسوم بوالرف  وعوودم 

 وحدة.القبول والنبذ تدفعه إل  االنعزال واالنسحاب وال
 الزمن الكلي، زمن الرجع، التوقف: (17

 1( دقوائر، ومتوسوط زمون الرجوع مون )6إلو   4كان متوسط الزمن الكلي للقصة يتوراوب مون )
(  انيوة، وهوو موا يعكوس حالوة الكبوة لودى المفحووص 20إلو   10( دريقوة وأزمنوة التوقوف مون )1.5إلو  

تسوم بهوا شخصوية المفحووص أو مون فبيعوة والذي هو نتواص حالوة القلور والترقوب والحوذر الناشوئ والتوي ت
 البيئة المحيطة بالمفحوص.

 نتائج اختبار الرورشاخ:

 العالقات الساسية: -أ
( اسووتجابة، وهووو مووا يعنووي أنووه يقووع فووي الموودى 23بلووغ المجموووع الكلووي لعوودد االسووتجابات ) -

 السوي أو العادي.
يقووع فوووي المووودى  (  انيوووة، وهوووي مووا تعنوووي أيًضووا أنوووه31كمووا بلوووغ متوسووط زمووون االسووتجابة ) -

 السوي أو العادي.

(  انيوووة، أموووا متوسوووط زمووون الرجوووع 12بينموووا كوووان متوسوووط زمووون الرجوووع للبطاقوووات الملونوووة ) -
(  انيوووووة، وهوووووو موووووا يعنوووووي وجوووووود صووووودمة تظليووووول 23.4للبطاقوووووات غيووووور الملونوووووة فكانوووووة )

 )االضطراب نتيجة من رات البيئة في مجال الحب(.

قوووص فوووي التلقائيوووة االنفعاليوووة )انكموووا  %( وهوووي موووا تعكوووس ن91.3وكانوووة نسوووبة  %: ) -
عصابي(، وأن المفحوص غير قادر عل  التعامل مع اآلخورين بشوكل تلقوائي تلقوائي نتيجوة 
الضوبط والحوذر، وهوو موا يعود نتيجوة لتكوينوه النفسوي والوذي يتسوم بالعزلوة واالنسوحاب وعودم 

 التخلط.
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هتمامووات المفحوووص %( وهووي تشووير إلوو  أن ا 56.52بينمووا كانووة نسووبة حيووو ي حيووو ص%: ) -
% قووود تشوووير إلووو  انخفووواض القووودرة العقليوووة أو 50شوووائعة ومحووودودة، كموووا أن زيادتهوووا عووون 

 باضطراب في التوافر.

( وهووي مووا تعنووي أنهووا تقووع فووي الموودى 4: 13بلغووة نسووبة )ب ي حيووو(: )ب صي حيووو حووو(: ) -
 العادي.

  ( وهوووو مووووا يوووودل علوووو  ضوووعف قوووودرة المفحوووووص علوووو1بينموووا كووووان مجموووووع )ل( يسوووواوي ) -
( وهوو موا يشوير إلو  أن 1: 5االستجابة لمنبهات البيئة، أما نسبة )ب: مجموع ل( فكانوة )

المفحوووص ينووزع إلوو  االنتحوواء الووداخلي، أي إلوو  االعتموواد علوو  حياتووه الداخليووة أكثوور موون 
ص اعتماده عل  بيئته والمشاركة فيهوا، وهوو فوي حالوة التوافور مكتفًيوا بذاتوه، أي أن المفحوو 

 ل الصحي  عن انفعاالته.يعبر بالشك ال

( يشووووير إلوووو  عوووودم اكتوووورا  8( اسووووتجابات م لوفووووة وهووووو عوووودد قليوووول أقوووول موووون )3إعطوووواء ) -
المفحووووص بالمووو لوف أو العجوووز عووون ربيتوووه وهوووو موووا يعووود منشوووًرا علووو  ضوووعف االرتبووواط 

 بالواقع.

وهووووووووو مووووووووا يعنووووووووي أن  1: 5بينمووووووووا كانووووووووة نسووووووووبة )ب ب: ب  (: )  ه ي ه ي أ أ(    -
 النتحاء الداخلي، أي االعتماد علو  حياتوه الداخليوة أكثور مون اعتموادهالمفحوص ينزع إل  ا

 عل  بيئته والمشاركة فيها، وهو في حالة التوافر مكتفًيا ذاتًيا.

% وهووي 29(%  10، 9، 8كمووا بلغووة نسووبة عوودد االسووتجابات علوو  البطاقووات الملونووة ) -
 لمن رات البيئة. إشارة إل  الكف نتيجة لضغوط البيئة وضعف القدرة عل  االستجابة

وهووي تشووير إلوو  وجووود قوودرة خالقووة لووم يووت  لهووا بعوود التعبيوور  18: 2وكانووة نسووبة ك: ص   -
 الكافي.

 العالقات اإلضافية: -ب
( وهي عالمة عل  عدم النضج وعل  عجز عن ت جيول 4بلغة نسبة ب: ب ب   )صفر:  -

ي ب     إشوووباع الحاجوووات المباشووورة تحقيقوووًا ألهوووداف بعيووودة، بينموووا كانوووة نسوووبة ب: ب ب
( وهووي إشووارة علوو  وجووود توووترات قويووة تعوووق المفحوووص عوون االسووتخدام البنوواء 5)صووفر: 

 لمصادره الداخلية.

وهوووو موووا يشوووير إلووو  عجوووز التوافووور يتمثووول فوووي  1: 9أموووا نسوووبة  : )  موووع ي   ه(    -
: صوووفر، 2إنكوووار أو كوووب الحاجوووة إلووو  حوووب اآلخووورين، وكانوووة نسوووبة   ل: )  ي ل(  

 لقدرة عل  االستجابة المناسبة للبيئة االجتماكية.وهي تشير أيًضا إل  ا
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% أموا 82.60%، بينموا نسوبة ب كانوة 8.69أما عن أسلوب المعالجوة فكانوة نسوبة ك%  -
%، ونالح  من النسب السابقة انخفواض نسوبة ك% عون نسوبة ص% 8.69نسبة جو فكانة 

دام ك% أيًضووا وهوو مووا يودل علوو  اتجواه بووالغ الحوذر بووداًل مون نقووص القودرة، وقوود يودل اسووتخ
عل  اتجاه نقودي مالئوم أو معووق لودى المفحووص، وتودل زيوادة االهتموام بالتفاصويل الكبيورة 
)ص( علوو  االهتمووام بالمشووكالت العمليووة الواضووحة فووي الحيوواة العامووة، أمووا نسووبة )ص( فانهووا 

 تقع في المدة العادي.

 التفسيرات الكيفية لالستجابات: -ج
اني مون جانوب المفحووص، وهوو موا يعنوي أو ينكود علو  الت كيد النسبي عل  المحتوى الحيوو  -

وجوود اعتماديوة زائوودة علو  الكبووة أو علو  التوافور الخووانع أو الخاضوع، كمووا تشوير تقووديرات 
 ( إل  اندفاعات الشخص البدائية.4الحركة الحيوانية وكان عددها )

إلوو   عجووز المفحوووص عوون تقريوور جوونس األشووكال البشوورية التووي يوودركها فووي البقعووة قوود يشووير -
 مشكلة التوحد مع جنسه.

تركيز المفحوص عل  ذكر كلمة )الجمال( أ ناء ت ديته لالختبار قد يكون إسوقاًفا لمشواعر  -
مكبوتووة نحوووو النووواس، وذكوووره للمفووواهيم التجريديوووة )السوووعادة، الربيوووع( فهوووي تعبيووور عووون حالوووة 

يووار (   ل فهووي تشووير إلوو  انه2النشوووة لوودى المفحوووص. أمووا عوون وجووود عوودد اسووتجابات )
 في اختيار واقع العالقات االنفعالية لديه.

–كثووور مووون اسوووتجابات الحركوووة البشووورية أ -(2عوووددهم )–أنوووتج المفحووووص اسوووتجابات لوووون  -
الهستيريين والذي يغلب أن يكون تفكيرهم مجرد تكورارًا أكثور  وهو ما يميز -عددها )صفر(

ية مووع كثيوورين بووداًل موون موون أن يكووون ابتكووارًا، وهووو ينووزع إلوو  إقامووة عالقووات انفعاليووة سووطح
 إقامة عالقات قوية.

 الكتئاب ونستدل عليه كما يلي:ا -وجود منشرات عل  ذهان الهوس -

نسوووبة ي   %( حيووود كانوووة-: انخفووواض )ي %( وزيوووادة )عالمةةةات الهةةةوس .1
% بانضوووووافة إلوووووو  83 %  –% أموووووا نسوووووبة 8.6 %  

زيوووووووادة عووووووودد االسوووووووتجابات الحيوانيوووووووة واسوووووووتجابات الحركوووووووة 
 الحيوانية.

% مووووع 8.69: انخفوووواض اسوووتجابات )ك%( وكانووووة بنسوووبة مةةةات االكتئةةةةابعال .2
% وارتفوواع نسووبة االسووتجابات 82.60ارتفوواع فووي )ص( بنسووبة 
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 الحيوانية مع وجود صدمة تظليل وانخفاض في نسبة اللون.

لديوووه ي خوووذ  Anxietyوهوووو موووا يعنوووي أن انفعاالتوووه مت رجحوووة وأفعالوووه اندفاكيوووة والحصووور 
م األفكووار لديووه يظوول مهوودد لحوود بعيوود، إذ أن أي فكوورة تتحووول إلوو  أشووكال ففليووة، وألن عووال

قنووواة للتعبيووور عووون الووودفعات المرفوضوووة وهكوووذا تظووول أفكووواره سووواذجة ومنصوووبة حوووول الوووذات 
 ومحمله باالنفعاالت.

( مثول: قوردين 1كانة هناك استجابات فيها نوع من االستثارة كموا حود  فوي البطاقوة رقوم ) -
ة. أموووا عووون اتجاهوووات المفحووووص نحوووو البطاقوووات فعلووو  يقوووبالن بعووو .. هوووذه بطاقوووة جيووود

ز عصفورتين رمو -( كان اتجاهه يشير إل  القبول والفرب مثل: فراشة حرة تطير1البطاقة )
 الحرية واالتجاه هنا يهدف إل  الدفاع ضد الفوبيا )الرهاب(.

( فجواءت االسوتجابات كموا يلوي: ]حاسوة باحسواس 10، 8، 6، 2أما عون البطاقوات أرقوام ) -
لها دي صعبة وشك -إيه لرسمة والهي دي نفس ا -تصعب الصورةبكل شوية ما  -غريب

غريوب ومووش مكونووة حاجووة[ وهووي مووا تعوود داللوة علوو  وجووود ميكووانيزم الكبووة وهووو مووا يميووز 
 الهستيريين عل  اختبار الرورشاخ.

ت كيد المفحوص في كل البطاقات علو  االسوتجابات الحيوانيوة وانوه شوايف كول حاجوة علو   -
 ها أنث  وهو ما يعكس مدى توحده األنثوي بشكل واض  ومباشر.أن

 تحليل ما ورد في استجابات المفحوص:

ينوووزع المفحووووص إلووو  االعتمووواد علووو  حياتووووه الداخليوووة أكثووور مووون اعتمووواده علووو  بيئتووووه وان  -
يعبوور بالشووكل الصووحي  عوون انفعاالتووه، كمووا أن اهتمامووات المفحوووص شووائعة  المفحوووص ال

 إل  ضعف االرتباط بالواقع. ومحدودة، بانضافة

المفحووووص غيووور قوووادر علووو  التعامووول موووع اآلخووورين بشوووكل تلقوووائي نتيجوووة الضوووغط والحوووذر  -
بانضووووافة إلوووو  وجووووود توووووترات قويووووة تعوووووق المفحوووووص عوووون االسووووتخدام البنوووواء لمصووووادره 

 الداخلية.

وجوود اضوطراب لودى المفحووص نتيجوة مون رات البيئوة فوي مجوال الحوب موع إنكوار أو كبوة  -
 جة إل  حب اآلخرين.الحا

 وجود اعتمادية زائدة عل  الكبة وهو ما يميز الهستيريين عل  اختبار الرورشاخ بانضوافة -
 الكتئاب.ا -إل  وجود منشرات واضحة عل  ذهان الهوس

أفكووار المفحوووص عووادة مووا تكووون سوواذجة ومنصووبة حووول الووذات ومحملووة باالنفعوواالت، ولووذا  -
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 سطحية بداًل من إقامة عالقات قوية. فهو عادة ما يقيم عالقات انفعالية

عالوه انهيار اختبار واقع العالقات االنفعالية لدى المفحوص ولذا فان انفعاالتوه مت رجحوة وأف -
 اندفاكية والحصر لديه ي خذ أشكال ففلية.

وجوووود منشووورات علووو  التوحووود األنثووووي للمفحووووص بانضوووافة إلووو  وجوووود صوووراعات متصووولة  -
 الجنسي. بالنشاط

 سير نتائج الدراسة:مناقشة وتف

 دميناميات التحول الجنسي: 
تبوووين موووون نتووووائج المقابلووووة انكلينيكيووووة معانوووواة المفحووووص موووون اضووووطراب واضوووو  فووووي الهويووووة 
الجنسية وهو موا أتضو  مون خوالل توحوده بالودور والنمووذص األنثووي حيود كوان يسوتخدم تواء الت نيود )أو 

أنهوا( شوايف نفسوه موزة حلووة ومايصوة، بانضوافة الضمير األنثوي( ويوتكلم كو نث  فوول الجلسوات وأنوه )
إلوو  تعبيووره عوون رغبتووه المتكووررة و صووراره علوو  انووه هووو موون الجوونس اآلخوور حيوود كووان يميوول فووي ففولتووه 
لمصووواحبه اننووووا  ومشوووواركتهن ألعووووابهن، وقضوووواء أوقووووات فراغوووه فووووي أنشووووطة خاصووووة بووووالجنس اآلخوووور 

لمسوووالك األنثويوووة، ولموووا بلوووغ المفحووووص مرحلوووه وتفضووويله لمالبوووس اننوووا  ومحاكووواتهم وتقليوووده للزينوووة وا
المراهقووة دائمووًا مووا كووان يقوودم نفسووه وبشووكل متكوورر علوو  أنووه موون الجوونس اآلخوور، و أن يعاملووه اآلخوورون 
 عل  أساس ذلك مع اعتقاده ب ن هناك غلطه كبيره قد حد ة له وانه قد خلر في الجنس الخط . 

دة موون أمووه ألن لهووا رجوول يحميهووا بينمووا هووو وبانضووافة لمووا سووبر كووان المفحوووص يغيوور غيوورة شوودي
يوجود موون يهوتم بووه وذلووك علو  حوود قولووه، أموا عوون هويتوه المفضوولة فووي الورقص أمووام المووررة، كموا اتجووه إلوو   ال

ينموووو لوووه شوووارب أو ذقووون وهوووو موووا يسووواعد علووو  أن تكوووون بشووورته ناعموووة ولوووذا فهوووو  اسوووتخدام الليوووزر حتووو  ال
حوووول إلووو  أنثووو  والتوووي بووودأ إجراءاتهوووا بالفعووول مووون خوووالل شوووهر يسوووع  وبشووودة إلووو  إجوووراء عمليوووة جراحيوووة ليت

المعايشوووة للووودور والنموووووذص األنثووووي قبوووول إجوووراء الجراحووووة وهوووو موووا يعنوووو  أن المفحووووص يعووووان  بالفعووول موووون 
: 1999اضووطراب واضووو  فوووي هويتوووه الجنسوووية . وفوووي ذلوووك يشوووير كووول مووون ]أحمووود عكاشوووة، سوووينوت حلووويم، 

اسوولية كاملووة، ومووع ذلووك فووان إحساسووه ينكوود لووه أنووه لوويس بووذكر بوول [ بقولهمووا: نجوود أن للووذكر أعضوواء تن15
وأنوه يحتقور أعضواءه الذكريوة ويسوع  ألن يكوون امورأة ويشوعر برلبوة عارموة فوي الوتخلص مون هوذه األعضواء 

 ويبذل أقص  المحاوالت ألن يتخلص من ذكورته ويتحول إل  أنث . 
لو  أن مضوطربي الهويووة [ إDavison and Neale, 1994وهوو موا أكوده أيًضوا كوول مون ]

الجنسووية يعووانون موون صووراعات شووديدة بووين إدراكهووم لتكوووينهم التشووريحي، وبووين رغبووتهم فووي التحووول إلوو  
الجنس اآلخر، مما قد يجعل بعضهم يلجئون إل  الهرمونات الجنسوية والو  العمليوات الجراحيوة ليتحولووا 

 :DSM-IV, 1994: 537- 538; Rober, 1995إل  إنا  . ويتفر موع النتيجوة السوابقة كول مون: ]
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307; Comer, 1996; Chused, 1999; Kazdin, 2000: 245 حيوود بينووة العديوود موون ]
الدراسات مدى معاناة مضطربي الهوية الجنسية من الصراعات النفسوية الشوديدة كاالكتئواب والضوير أو 

ورهم بواأللم الشوديد إذا المعاناة من االضطرابات النفسية والشخصية من تكوينهم البيولوجي، ومن  م شوع
 لم يجروا عملية التحول الجنسي ومن هذه الدراسات ما يلي: 

[Miach,P;E.Butcher,J.and Rouse. , 2000; Munch, E, 2000; Deogracias,et. al, 

2007; Taher.n, 2007]  
[ إلوووو  أن العديووود موووون 20: 1988ومووون  ووووم يشوووير كوووول مووون ]أحموووود عكاشوووة، سووووينوت حلووويم، 

دت أن عوودم إجووراء الجراحووة قوود تكووون نتيجتووه بالنسووبة للشووخص الووذي يعووان  موون اضووطراب الدراسووات أكوو
الهويوووة الجنسوووية )رفووو  لجنسوووه(: االنتحوووار . وهوووو موووا حاولوووه المفحووووص بالفعووول مووون خوووالل تعافيوووه 
لمجموعوووة مووون أقوووراص منوووع الحمووول ومحاوالتوووه المتعوووددة للهجووورة للخوووارص وخاصوووة كنووودا إذا لوووم توووت  لوووه 

فووي مصوور . ولووذا موون الضووروري أن ننكوود هنووا حقيقووة هامووة أال وهوو  عنوودما يرغووب  الظووروف نجرائهووا
يفعل ذلوك لغورض جنسوي أو للحصوول علو  لوذة جنسوية، بول أنوه يفعول  اننسان في تغيير جنسه فانه ال

ذلوووك تحووووة توووو  ير رلبووووة ملحووووة ب نووووه قوووود خلوووور فووووي الجوووونس الخطوووو  سووووواء علوووو  المسووووتوى الشووووعوري أو 
ه موون خووالل فهمنووا لووديناميات مضووطربي الهويووة الجنسووية موون راغبووي التحووول الالشووعوري وهووو مووا سوونتبين

 الجنسي كما يلي: 
فقد تبين من نتائج اختبار الرورشاخ عجز المفحوص عن تقرير جونس األشوكال البشورية التوي 
يدركها فوي البقعوة وهوو موا قود يشوير إلو  مشوكلة التوحود موع جنسوه، بانضوافة إلو  ت كيود المفحووص فوي 

اقووات علوو  االسووتجابات الحيوانيووة وانووه شووايف كوول حاجووة علوو  أنهووا أنثوو  وهووو مووا يعكووس موودى كوول البط
فوووي مقيووواس  MMPIتوحوووده بالووودور والنمووووذص األنثووووي . وهوووو موووا أكدتوووه نتائجوووه أيضوووًا علووو  اختبوووار 

( درجوووة تائيوووة وهووو  بوووذلك تشوووير إلووو  اهتموووام المفحووووص 69( وحصووووله علووو  )فاألنو وووة )م  -الوووذكورة
 مالية مثل الفن والموسيق ، وهو يغلب أن يكون سلبيًا. باألنشطة الج

فقود رسوم المفحووص الوذراع ممتودًا وممسوكًا بووردة وموا  H.T.Pأما عن استجابته علو  اختبوار 
هو يعن  ميل نحو التوحد األنثوي والرلبات ذات الطابع األنثوي وهو ما تم تبينه أيًضوا مون خوالل رسوم 

ع الحلر مما ينكد توحده بالدور األنثووي . أموا عون مالمو  الوجوه فتحة في شحمة األذن والخاصة بوض
فقوود كووان بعضووه يعكووس الجانووب الووذكوري واآلخوور الجانووب األنثوووي مووع وجووود فووروق ملحوظووة فووي رسووم 
الشووخص بووين الجووانبين وهووو مووا يعوود خلطووًا فووي الوودور الجنسووي لوودى المفحوووص كمووا تبووين أيًضووا عوودم 

عكس أيضًا صراعًا في الودور الجنسوي . وفوي إجابتوه عون السونال تساوى حجم كل من الكتفين وهو ما ي
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( أجواب ب نهووا: 17( أكود ب نوه محتواص ألسوورة )محتاجوة مووز و أن تنجوب بنوتووه(، وفوي السونال )م 16)م 
بنووة بتلعووب أمووام البيووة وبتلعووب ذى أى بنوتووة وهووو مووا يشووير إلوو  توحوود المفحوووص بالوودور األنثوووي بوول 

( والووذي أكوود فيووه علوو  رغبتووه 2وهووو أتضوو  فووي إجابتووه عوون السوونال )   وسوعيه أيًضووا للتحووول الجنسووي
( أشوار 6في الذهاب إل  كندا أو استراليا نجراء عملية التحوول الجنسوي. وفوي إجابتوه عون السونال )  

( أشووار المفحوووص فووي إجابتووه: أنووا 15ب نهووا بنووة فبعووًا ومثموورة وحلوووه وتجيووب كيووال أمووا السوونال )  
 مستقبلي نقعد تحة الشجرة. نفسي: أنا وحبيبي ال

معبوووورة عوووون توحوووود المفحوووووص بالوووودور  T.A.Tكمووووا جوووواءت عنوووواوين القصووووص فووووي اختبووووار 
زوص وزوجوه[ وهوو موا  –فتو  أحالموي –احتوويني  –أنوا وزوجوي  –والنموذص األنثوي مثل ]حبيبهوا القوديم 

 -1 – 11 – 10 – 5 – 19 -20 – 15 – 2أكدته أيًضا مضامين القصص وخاصوة علو  البطاقوات ]

6 BM – 17 BM – 3 BM – 13MF ]–  كموا جواء الورف  الواضو  لهويتوه الجنسوية الذكوريوة
( لودور أنثووي 19[ بانضوافة إلو  إقحوام المفحووص فوي البطاقوة )18BM – 1وخاصة عل  البطاقات ]

لبنووة صووغيرة فووي مقتبوول العموور. أمووا عوون الرلبووة الشووديدة والملحووة فووي التحووول ألنثوو  ظهوور واضووحًا فووي 
[ بينموا دارت غالبيوة القصوص حوول BM – 20 – 19 – 14 – 10 – 4 – 2 – 1 6طاقوات ]الب

)تخييالت( عن اختيار شريكه بعد التحوول الجنسوي وحوول قودرة المفحووص علو  إقنواع األهول والمجتموع 
 ب نه )أنها( أنث  ومن حقه )حقها( الزواص بمن تحب بل واننجاب منه أيضًا. 

[ أنوووه مووون المعوووروف أن التمييوووز  96: 1963ند فرويووود، وفوووي ضووووء موووا سوووبر يووورى )سووويجمو 
يون ر  كموا ال –تم إال فوي البلوو  وهوو تضواد يون ر تو  يرًا حاسومًا تو القافع بوين سومات الوذكورة واألنو وة ال

ضو  في تشكيل الحياة اننسانية فيما بعد . وهو ما يعان  منه المفحوص حاليًا بشوكل فعلو  ووا –غيرة 
 أيضًا. 

 Identificationتساب الهوية الجنسية يرى "فرويد" أنها تتم من خوالل التوحود وفي عملية اك
وهووو  العمليوووة الالشوووعورية التوووي تجعووول الفووورد يعتقووود أنوووه يتطوووابر موووع شوووخص أخووور، أي أن لديوووه بعووو  
خصووائص ذلووك الشووخص، كمووا يعتنوور أفكوواره ورراءه وريمووه ومعوواييره. وموون  ووم فانووه يوورى أن هنوواك عوودة 

 ما يلي: شروط للتوحد منها 
أن تكووون هنوواك عالقووة دافئووة وحميمووة بووين الطفوول والوالوود، فالطفوول يتوحوود مووع األب األكثوور   -

 دفئًا، كما يتوحد مع الوالد األكثر قوة وكفاية من وجهة نظرة. 
 أن يكون للوالد خصائص تجتذب الطفل ويعجب بها .   -
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فات الجسوومية كطريقووة أن يوودرك الطفوول أوجووه التشووابه بينووه وبووين أحوود الوالوودين، خاصووة الصوو  -
 المشي والجلوس والكالم وغيرها. 

 وتبدأ عملية التوحد مع المرحلة األوديبية وينش  عنها نمو األنا األعل  للطفل. -

 [. 152: 1994]ممدوب سالمة،  

[ فوي أن التوحود يوتم إموا سوعيه للحصوول علو  األمون Parsons, 1987وهو ما ينكده أيضوًا ]
اصوة موع األم والتوي توحود المفحووص معهوا وموع خصائصوها األنثويوة وهوو أو خوفًا من فقدان الحب وخ

[ أنووه موون بووين العواموول التووي تسووهم فووي اضووطراب الهويووة 519: 1998مووا ينكووده أيضووًا ]أحموود عكاشووة، 
يمثوول الرعايووة والحمايووة لووه، ممووا  الجنسووية لوودى الووذكور: توحوود الطفوول مووع االم وكراهيتووه لووألب الووذي ال

ب، ويمثوووول هووووذا بووووذرة الموووورض النفسووووي وز الموقووووف االوديبوووو  والتوحوووود مووووع االيسووووتطيع تجووووا يجعلووووه ال
[ MaX , 1995واضووطراب الشخصووية واضووطراب الهويووة الجنسووية . وهووو مووا اكدتووه أيًضووا دراسووة ]

السوويكودينامية لمراهوور يعووان  موون اضووطراب الهويووة الجنسووية أن السووبب فووي ذلووك هووو اضووطراب العالقووة 
ع االم وموع خصائصوها الجنسوية االنثويوة . وهوو موا نالحظوه بالفعول موع مع األب القاس  وال  توحدة مو

المفحوووووص حيوووود ذكوووور فووووي المقابلووووة أن والوووودة لووووم يحضوووونه ولووووو موووورة واحوووودة فووووي حياتووووه وحتوووو  وفاتووووه 
[ فوي دراسوته إلو  أن Bowlby , 1988والمفحوص في سن الثمان سنوات، وهوو موا أشوار اليوه بوولب  ]

مقترنوووًا بوووالوجود النفسوووي القوووائم علووو  الرعايوووة والتفاعووول والتواصووول  كوووون بووود أن ي الوجوووود البووودن  لوووالب ال
 النفسووي واللغوووى واالهتمووام بوواالبن، ممووا يجعوول الطفوول يتوحوود بالوالوود ويتخطوو  الموقووف االوديبوو ، علوو 
حووين نجوود رفوو  الوالوود للطفوول وعوودم االهتمووام بووه يووندي أن إلوو  أضووطراب توحوود الطفوول معووه، فوواألمن 

أسواس توحود الطفول بوالوده، وشوعور الطفول بونقص االمون النفسوي والجسوم  يووندى النفسوي والجسوم  هوو 
 إل  أضطراب في هويته الجنسية. 

[ أن األب يلعووب دورًا هامووًا فووي تطووور Badanies, 1986ويتضوو  ممووا سووبر وكمووا يشووير ]
د النمووو النفسجسووم  للطفوول حيوود اكوودت العديوود موون النظريووات السوويكولوجية التووي تناولووة ظوواهرة التوحوو
ة عل  أهمية عالقة االبن باالب في فترة توحد الدور الجنسي الذكرى. حيد يبودأ االففوال فوي سون مبكور 
 جدا في ت ويل دورهم الجنسي في ضوء فهمهم لدور الوالد . ومن  وم يبودأون فوي الوقوة نفسوه فوي إدراك

 العالقات بين الجنسين  م تمييزها. 
بر فووي انووه عنوودما يقلووع الطفوول عوون أمووه [ مووا سوو127: 1990ويلخووص ]كووالفن . س . هووول، 

فامووا يثبووة ذاتووه بووتقمص الموضوووع المفقووود وهوو  االم أو يقوووى تقمصووه البيووه، اى موون هووذين يحوود  ؟ 
 يعتمد ذلك عل  القوة النسبية للرجولة واألنو ة كجزء من العناء التركيب  للولد. 
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نو  أنوه يور  الميول للجونس لقد أخذ " فرويد " عل  عاتقه ازدواص الجنس عند كل فرد، وهذا يع
المغاير، كما يميل إل  جنسه الخاص، فاذا ما كانة الميول االنثوية قوية نسبيًا عند الولود فسووف يميول 
إلوو  ا بووات ذاتووه بووتقمص أمووه بعوود أختفوواء العقوودة االوديبيووة، واذا كانووة الميووول الجنسووية )الذكريووه( أقوووى 

 Mussen andدتوووه أيًضوووا دراسووة كووول مووون ]فا بووات الوووذات وتقموووص األب ينكووود عليووه، وهوووو موووا إك

Distler, 1989 ،فيوورى أن األنو ووة فووي الرجووال عووادة مووا 300 – 298: 2006[ . أمووا ]أوتوفينخوول ]
وأسواس هوذه األنو وة هوو التطوابر موع االم  –ولكن ليس دائمًا  –يرتبط بتخيل الشخص نفسه امرأه غالبًا 

ر يحود  عنودما يكوون هنواك تثبيوة علو  االهوداف فيما يتصول بالهودف الجنسوي، وهوذا النووع مون التطواب
االدماجيوة السوولبية االسووتقبالية للمرحلوة قبوول االنسووالية، وهووذا هوو اسوواس األنو ووة فوي الرجووال. والواقووع هووو 

 أن األنو ة في الرجال عادة ما ترتبط دائمًا بقلر الخصاء: 
بربيوووة أعضووووائها فالتطوووابر الفاصووول موووع األم يمكووون أن ينشووو  موووون خووووف الخصووواء المووورتبط  –أ 

االنسووالية وبعوو  الرجووال مموون ليسوووا بمثلوو  الجنسووية علوو  انفووالق يكشووفون عوون حووب 
 –ملووئ بمالموو  التطووابر مووع رفيقووتهم الجنسووية، فالتطووابر هنووا يسووتهدف مناهضووة القلووور 
مري  كان يحب النساء بهذا النوع من " الحب التطابقي" ك ن يدلل لصوديقاته: " انظورن 

فهم اهتماماتكن، انظرن أية درجوة مون التعوافف أسوتطيعها معكون، إل  أي حد أفهمكن وأ
يوجووود فوووي واقووع االمووور أى فوووارق بينووو  وبيوونكن ! " . إن ربيوووة صووودمية متووو خرة  بحيوود ال

نسوووبيًا لالعضووواء انسوووالية المووورأة، أنزلوووة االضوووطراب بنموووو هوووذا اللوووص . لقووود عوووا  هوووذه 
كرة فووي خوووف موون هووذا الربيووة كشووئ غريووب تمامووًا، لقوود كتووف كوول مخوواوف خصووائه البووا

الشيء الغريب، الذي أدركه بحسوبانه خطورًا فميوًا ومون  وم حواول السويطرة علو  هوذا القلور 
 بانكوواره أن النسوواء مختلفووات، بانضووافة إلوو  تبنيووه لالتجوواه بوون النسوواء هوون مثلوو  تمامووًا ؟
ليسووة هنوواك كشوووف مركبووة يمكوون أن تحوود ، ألنوو  أعوورف كوول شووئ موون أمووور النسوواء . 

 تطابر مع موضوع قلقه وأصب  أنثويًا.  ومن  م فقد
وفي حاالت أخرى من األنو ة في الرجوال يكوون االتجواة التوال  هوو الفاصول: " بوالنظر إلو   –ب 

أن  أخاف من أن يخصين  الرجال، فلسة أريد أن تكون ل  أية صلة بهوم، أننو  أفضول 
( حيود ذكور BM 8وهو ما ظهور واضوحًا وجليوًا فوي البطاقوة ) –أن أكيش بين النساء " 

المفحووووص: " دول عصوووابة وعووواوزين يسووورقون  " وهوووو موووا ينكووود قلقوووة وخوفوووه البوووالغ مووون 
فهونالء االشووخاص هوم بووالطبع غيوروا الجنسوية، و أن كووانوا أنثوويين أن علوويهم  –الخصواء 

يكبتوووا جنسوويتهم المثليووة، ألن الجنسووية المثليووة تعنوو  عقوود صوولة مووع الرجووال، فالرجووال موون 
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كثوور اهتمامووًا بووالحرى بالجنسووية المثليووة االنثويووة، فالواحوود موونهم يريوود أن هووذا الطووراز هووم ا
يكون " بنتًا بين البنات " ويكون اهتمامه بااللعاب واألنشوطة االنثويوة وكثيورًا موا يفلو  هوذا 
الطووراز موون " األنو ووة " فووي تكبيوول القلوور فحسووب مووا دام كووان موون الممكوون بوسوويلة أخوورى 

 قضبه. إنكار أن النساء ليسة لهن أ
ومن  م فان األنو ة كحماية ضد خطر الخصاء يمكن أن تفشل تمامًا، إذا عجوز الشوخص عون إنكوار " 
ة التحول إل  بنوة " يعنو  فقودة لقضويبه . ومون  وم عوادة موا نجود عنود الرجوال االنثوويين محواوالت متنوعو

رفون قضويبًا، بينموا يتصولإلبقاء عل  هذا االنكار، فهم يحواولون توكيود حقيقوة أن لوديهم فوي واقوع االمور 
وكوو نهم بنووات، وعليووه فهنوواك بنووات ب قضووبة، و مووة دليوول الشووعوري مما وول وشووائع ويمكوون صووياغته كمووا 
يلوووي: " أنووو  أخووواف أن أخصووو  . فلوووو تصووورفة كبنوووة فسووووف يعتقووود النووواس أن الخصووواء قوووديم وبهوووذة 

 الطريقة أنجو ". 
وعون النكوووص إلو  االسوواليب  وبصوورة عامووة فوان األنو ووة فوي الرجووال هو  تعبيوور عون الطفليووة

ابيوًا، السلبية للسيطرة . ففي البداية أيضًا لم يكن الحب الذكرى من جانوب الطفول الصوغير ألموه حبوًا ايج
يسووتمتع سوولبيًا بكونووه موضوووع عنايووة وموون  ووم فووان السوولوك "  –شوو نه شوو ن البنووة  –فالصووب  وهووو ففوول 

يكوون بحاجوة إلو  أن يتجوه  كًا ففليًا، ومن  وم الاألنثوي" في الرجال يمكن أن يكون في واقع االمر سلو 
 إل  أشخاص من نفس الجنس، بل يمكن أن يتجه إل  بدائل األم. 

شووعوريًا  ولوذا فوان هنوواك أنمافوًا موون الرجوال نشووافهم مكفووف بشووكل عوام أساسووًا ألن لوديهم ال
أن  لموا توقوع أحود مونهمعدوانية شديدة يرهبونهوا فالرجوال مون هوذا الطوراز يشوعرون بو نهم لوو كوانوا نسواء 

قودة يكونوا إيجابيين، ومن  م يستحد ون صبابات أنو ة . وعندئذ يمكون للعدائيوة المطورودة مون خوالل الع
لووو  "االوديبيوة السوووية تشووكل المسووتوى االعموور، بينمووا تعووود، وتتحووول الفكوورة الالشووعورية المتزعمووة إلوو : 

  كنة امرأة لتهي ت ل  الفرصة لالنتقام من الرجال ".
وتوزداد احتموواالت االتجوواة إلوو  الجوونس المغوواير وللجنسوية المثليووة بقوودر مووا يووزداد نووزوع الصووب  
إلوو  التطووابر مووع أمووه فاالففووال بصووورة عامووة ينتزعووون بشووكل اكبوور إلوو  التطووابر مووع األب الووذي عووانوا 

كثوور موون منووه أعظووم االحبافووات توو  يرًا . وهووذا يفسوور مووا كشووف عنووه " فرويوود" موون أن الرجووال المهيوو ين ا
غيورهم للتحووول الجنسوي أو ألن يصووبحوا مثلو  الجنسووية هوم أولئووك الوذين كووانوا أبووهم " ضووعيفًا" أو كووانوا 
بغير أب عل  االفالق وهم أيضًا الذين عانوا انحباط في أمور رئيسية عل  يد األم، وهوو موا توم تبينوه 

ن سونوات وأموا عون زوص االم في المقابلة في أن والد المفحوص تووفي منوذ أن كوان عمور المفحووص  موا
فقد كان متساهاًل ضعيفًا عكس شخصية االم التي اتسمة بالتسلط في أحيان وبوالحنو الزائود فوي أحيوان 
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 أخرى. 
[ فهوو  تورى أن الصووب  لوون يبلوغ نهائيووًا الوضووعية 250: 1994أموا عوون رأى ]ميالنو  كاليوون، 

ه رحلووة االنثويووة االوليووة حيوود تتميووز هووذالغيريووة إال إذا عووا  وتجوواوز بالشووكل الطبيعوو  الم –الجنسووية 
المرحلووة المشووتركة عنووود الجنسووين بالتثبيووة الفمووو  علوو  قضوويب االب، ومووون  ووم فهوو  تووورى أن فووي هوووذا 
التثبيوووة هوووو المصووودر الحقيقووو  للتحوووول الجنسوووي وهوووو موووا إكووودة " فرويووود" فوووي ذكووورى ففولوووة " ليونووواردو 

حديوود " نواردو" بووالتعلر الشوديد ب موه وبثوديها بالتوفيهوا يفسوور " فرويود" لوافيوة " ليو  1910دوفنشو  " عوام 
إزاحة هذا التعلر إل  القضويب الوذي بوات مون اآلن وصواعدًا موضووعًا لإلشوباع ومون خوالل موا تمكنوة 
منووه ]ميالنوو  كاليوون [ موون مالحظووة هامووة تحوود  عنوود الصووبي أن عمليووة اسووتبدال الثوودي بقضوويب األب 

 كموضوع لتثبيتهم الفم  المص . 
يالن  كالين " أيضًا إل  أن االففوال فوي مرحلوة القودرة الكليوة السوادية تظهور فوي وتضيف " م

ة تخيوويالتهم الغوورق والتسوومم والحريوور وهووو مووا يجعوول قضوويبهم فووي مرحلووة التوورميمم مطفئووًا للحريوور أو ادا 
 ملللتنظيووف أو انبوبووًا للوودواء وبمووا أن الصووفات السووادية التووي كووانوا ينسووبونها لعضوووهم كانووة تمتوود لتشوو

عضوووو االب، فوووان  قوووتهم بقضووويبهم الجيووود تمتووود لتشووومل األب أيضوووًا. وكموووا حولوووة تخيووويالتهم السوووادية 
قضوويبهم إلوو  أداة توودمير لووألم تحووول تخييالتهمالترميميووة ومشوواعرهم بالووذنب عضوووهم إلوو  موضوووع جيوود 
فوًا مسالم. وهو ما يجعل الخوف من االنا االعل  السئ الذي هو نسوخة عون األب يصوب  عنود ذلوك خفي
ويصوووب  بامكوووان االففوووال مووون اآلن وصووواعدًا أن يتخلووووا عووون التوحووود بالقضووويب السووويئ ألن ذلوووك يعنووو  
هوذا التوحد بموضوع القلر من ناحية العالقوة بالموضووع وبالتوال  يتوحودون بنسوبة اكبور بواالب الجيود . و 

ا كوووان القضووويب يحووود  موووا إذا كوووان االنوووا قوووادرًا علووو  تحمووول وتعوووديل المشووواعر المووودمرة تجووواه االب، و ذ
 االبوى الجيد مصدر  قة يصب  بامكان الصب  التوفيور بوين التوحود بواالب والتنوافس معوه النوه مون دون 

 الغيريه.  –  الوضعية الجنسية يمكن تبن هذا التنافس ال
 وبفضل مزايا القضيب الجيد االبوى يصب  الطفل اكثور حساسوية إزاء الجاذبيوة الجنسوية للمورأة 

ه لوووون تخفووووي بعوووود اآلن إال الموضوووووعات القليلووووة الخطوووورة أو المرغوبووووة وذلووووك بفعوووول النهووووا فووووي تخييالتوووو
المثليووة التووي تجعووول موون القضوويب الجيوود موضوووعًا للحوووب وهووو مووا يجعوول نوووزوات  –الوضووعية الجنسووية 

الصووب  التدميريوووة تتجووه لمهاجموووة القضوويب االبووووى المنووافس وتتوجوووه نزواتووه االيجابيوووة نحووو االم بشوووكل 
 أساس . 

 [ 260 – 259: 1994ي كالين، ]ميالن
أمووا فووي حالووة التحووول الجنسووي أو فووي حوواالت اللوفيووة خووالل الطفولووة االولوو  توورى ]ميالنوو  
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[ أنهووا قابلووة لتلطيووف الكراهيوووة والخوووف اللووذين يشووعر بهمووا الصوووب  إزاء 266 – 265: 1994كاليوون، 
مراتوه اللوافيوة الالحقوة سووف القضيب االبوى مثلما هو  قابلوة لتعزيوز  قتوه بالقضويب الجيود، أن كول مغا

 تكون نسخة من هذا النموذص الطفل  وهكذا يطمئن الصب  وهو ما يجعلنا أن نذكر الشائع منها: 
 المه.  ه، والل شكل تهديدًا اضطهاديًا الي إن القضيب االبوى المستدخل الواقعي ال –أ 
 إن قضيبه ليس اداه للتدمير.  –ب 
أمه فوي عالقوات جنسوية مون شو نها تودمير قضويب األب فوي لقد صار بامكانه أن يشارك  –ص 

ها الغيريوة التوي يفسور أسوتمرار  –داخلها . لعل في ذلك شرفًا أساسيًا في اختيوارة للجنسوية 
 في سن الرشد بذلك الدعم االموم  بالرغم من السمات شبه البارانوية البارزه. 

نشو ته بوين أخووة مون الوذكور فقوط  وما تالحظه في المقابلة الكلينكية مع المفحووص أيًضوا هوو
 دون رفواق –موع أموه وبعود وفواة األب حيود كوانوا اشوقاءة مون أم  انيوة  –ومن  م فقود ففولتوه فيموا بعود 

 الغيورى . فلوو أنوه نشو  إلو  جانوب أخوة لوه لموا –يلعب معهم وهذا من ش نه الت  ير علو  نمووة الجنسوي 
ية ألن بامكانه في هذه الحال إشوباع فضووليته الجنسوشعر بذلك الخوف الشديد من الداخل الخفي للمرأة 
 [ . 278: 1994إزاء االعضاء التناسلية االنثوية ]ميالني كالين، 

 واذا ما كان تحديد الهوية الجنسية هوو أحود مطالوب النموو فوي مرحلتو  الطفولوة والمراهقوة فوان
وهوو   Sex – typingنسووي تكوينهوا وتحديوودها أيضووًا يووتم أن موون خووالل مووا يسووم  بعمليووة التنموويط الج

نس العمليووة التووي يكتسووب موون خاللهووا الفوورد القوويم واالتجاهووات والمعتقوودات وأنموواط السوولوك المناسووبة للجوو
ون الذي ينتم  إليه . وهذة المعتقدات والقيم واالتجاهات قد تكون ضمنية أو قد تكون صوريحة، وقود تكو

ي يرونوه مناسوبًا لجنسوي ففلهوم ويعواقبوا الوذي عورية، ومعظوم االبواء يثيبوون السولوك الوذشو شعورية أو ال
 يرونه غير مناسب، ومن  م توجد عدة دوافع تودفع إلو  اكتسواب الطفول السولوك المالئوم لجنسوه منهوا موا

 يلي: 
الرلبووة فووي الموودب والتقبوول موون جانووب الوالوودين واالخوورين ورضوواهم عوون السوولوك المالئووم  –أ 

 لجنسه. 
 بب السلوك غير المناسب لجنسه. الخوف من العقاب أو النبذ بس –ب 
 [. 15 – 12: 1991التوحد مع األب عن نفس الجنس ]رشاد موس ،  –ص 

[ والتوي تورى أن لوالب  John,1987 وهو ما اكدته أيًضا العديد من الدراسوات مثول دراسوة ] 
تووه االولوو  دورًا فعوااًل وخطيوورًا فووي التنموويط الجنسووي ألن تنميووة صوفات الرجولووة ريمووة تعتموود علوو  انطباعا

[  Green, 1987شوعورية، وبانضوافة لموا سوبر ويشوير ] حيد يشكل نفسه عل  غرار والدة بطريقوة ال
إل  أن تشجيع االم للمسالك االنثويوة للطفول مون خوالل حمايتوه وتدليلوه وهوو موا يسواهم بودورة فوي تودكيم 
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مووع المفحوووص موون زوص ام وتنميووة السوولوك األنثوووي لديووه. وهووو مووا تووم مالحظتووه فووي المقابلووة الكلينكيووة 
متساهل وغير مبال  مع االعتماد المفرط عل  األم في كل شئ موع تقوديم الحمايوة المفرفوة مون جانبهوا 
له مع عدم غرس مفاهيم حوول الوذات الجسومية واالخالريوة والشخصوية لديوه كلهوا عوامول مسواعدة علو  

 نمو اضطراب الهوية الجنسية لدى المفحوص. 
[ ان من ضمن االسباب النفسويه التوي سواهمة 27: 2015اشم بحري، وهو ما أكده ايضا ]ه

لنموووذص الصوووحي  ا نووواء التربيوووه، وهوووي عووودم اتبووواع ا - 1فووي انتشوووار اضوووطراب التحوووول الجنسووي هوووو : 
 ( شووهرًا وحتووي عووامين ونصووف العووام 18مرحلووه موون الووتعلم خووالل الفتووره العمريووه التووي تتووراوب مووا بووين ) 

موووذص الصووحي ، بمعنووي ان المحفووز الحسووي الصووحي  يقتضووي ان يتبووع حووين يحوود  خطوو  فووي اتبوواع الن
نووتج الطفوول نفووس النوووع بمعنووي ان االنثووي تتبووع والوودتها ويتبووع االبوون أبوووه، وأي خطوو  فووي اتبوواع النموووذص ي

كموووا ان  – 2ويسوواهم فوووي ذلووك البنيوووان الجسووودي كعاموول مسووواعد.  Gender role disorderعنووه 
صووابه باضووطراب التحووول الجنسووي مثوول : حووزن االبوواء النهووم رزقوووا الشوورفيه تعتبوور موون اهووم اسووباب اال

لجوونس لببنوات ولوم يرزقووا بولود، التودليل الزائود عون الحوود المعقوول واللعوب بالودمي وااللعواب المسوموب بهوا 
 االخر، الولد الوحيد بين اخوات بنوات، المعاربوه عون فريور اجبوار االففوال علوي ارتوداء مالبوس الجونس

ه لوالدين لالبن وتفضويل شوقيقته عليوه، وباالضوافه لموا سوبر ايضوا فوان المواقوف المحزنواالخر، تعنيف ا
او التشووووهات التووووي تصوووويب فتووورة الطفولووووه قوووود تسووووبب ا وووار نفسوووويه مثوووول االففوووال الووووذين يتوووووفي والوووودهم 
ويكرسون حياتهم المهواتهم قود يتحولوون للجونس االخور، أو دعووه االبواء واالمهوات للطفول كو ن يتصورف 

 اكثر من ذكر، ومع التربيه الخافئوه قود يحود  نوعوًا مون عودم التوافور بوين الجونس كنووع والجونسك نثي 
 كتشري .

%( منهووا قوود تطووور 40بينمووا رأى " ريتشووار جوورين " فووي دراسووته علوو  الووذكور االنثووويين أن )
 %( منهووا أظهوروا درجووات مختلفوة موون الثنائيووة32االضوطراب لووديهم وأصوبحة لووديهم جنسوية مثليووة، و )

 [.Barlow and Durande, 1995: 419%( منهم كانة لديهم جنسية غيرية ]60الجنسية، و)
وفووي المقابوول فووان ليوواب األب كنموووذص للطفوول الووذكر وقلووة االحتكوواك باللعووب مووع أقرانووه موون 
و الووذكور بانضووافة إلوو  الخلفيووة الثقافيووة للطفوول تعتبوور كلهووا موون العواموول المسوواعدة والمشووجعة علوو  نموو

 [. Sue,D.Sue,D.and Sue,S. , 1990: 293أيضًا ] االضطراب
اب ومن هنا فقد رأى العديد من الباحثين وانكلينيكيين أهميوة الوالودين واالسورة كسوبب مون أسوب

علوو  سووبيل المثووال توكيوودًا كبيوورًا علوو  ليوواب األب  1985عووام   Stollerاالضووطراب فقوود أكوود سووتوللر 
: 2000ن الووذكور، ووجووود االم الشووديدة السوويطرة ]أولتمووانز نيوول، )فيزيقيووًا أو نفسوويًا( فووي حالووة المتحووولي

326 .] 
[ فوي أن المتحوولين Cohen and Arrindel, 1990وهوو موا أكدتوه أيًضوا دراسوة كول مون ]
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جنسويًا مون ذكور إلو  أنثو  توذكروا أن أبواءهم كوانوا أقول دفئوًا واكثور رفضوًا بالمقارنوة بالطريقوة التوي تووذكر 
الضابطة أبواءهم ويتفور موع النتيجوة السوابقة العديود مون الدراسوات مثول: ]جوزيوة  بها مبحو وا المجموعة

[ ومون  وم فوان ليواب األب بوال شوك  Hetherington, 1991، 1997، السويد فرحوات، 1988جوورص 
لووه توو  ير خطيوور علوو  عمليووة اكتسوواب الوودور الجنسووي وهووو مووا عووان  منووه المفحوووص بالفعوول ويتفوور مووع 

 د من الدراسات منها عل  سبيل المثال ما يلي: النتيجة السابقة العدي
[Coonrod, 1981;   Stevenson and Michael, 1985; Charles, 1985; Margarita, 

1985; 1990صووالب الوودين السوورس،   ; Black and Kathryn, 1991; Stevenson and 

Black, 1992; 2013نانسي رسمي،  ] 

 طبيعة الصراع السيكودينامى لدى المفحوص: 

 االسباب الدينامية الغريزية:  –أ 
أو فووي  T.A.Tنتبوين موون اسوتجابات المفحوووص سووواء فوي المقابلووة انكلينيكيووة أو فوي اختبووار 

، أو فوووي اختبوووار الرورشووواب أن تخيووويالت المفحووووص تبوووين وتوضووو  أن الغرائوووز الطفليوووة H.T.Pاختبوووار 
د تين الفميووة والشوورجية معووًا مووع وجووو لديوه هوو  غرائووز قبتناسوولية بصووفة أساسووية ومشووتقة مون اتحوواد الموورحل

وضووعات االستجابات المميزة لالحباط عند هذه المراحل، ويتميز هذا النمط بالثنائيوة الوجدانيوة تجواة الم
. ولهووذا فوودائمًا مووا يتوقووع المفحوووص أن يحصوول علوو  مووا يريوود، و ذا لووم يسووتطع الحصووول علوو  مووا يريوود 

ا يتجوه موابات العنف أو العدوان وأن كان مكبوتًا والذي عادة فيتزايد شعورة باالحباط ومن  م تزايد استج
نحووو الووذات وهووو مووا قووام بووه المفحوووص بالفعوول موون محاولتووه االنتحووار بتنوواول كميووات موون أقووراص منووع 

 الحمل. 
 وتكون االستجابات لإلحباط عند كل من المورحلتين الفميوة والشورجية سوببًا فوي تضوخيم التقيويم

مووا يزيوود موون حساسووية المفحوووص وتمركووزة حووول ذاتووه وانخفوواض االيثووار والقوودرة النرجسوو  لالنووا النووام  م
وهو ما ظهر واضحًا في المقابلوة مون تمركوز المفحووص حوول ذاتوه واهتماموه المبوالغ فيوه  –عل  الحب 

 بشكله وبجسومه وبرغبتوه الدائموة فوي إجوراء الجراحوة للتحوول النثو  ودون ذلوك فهوو غيور مهوتم او مبوال 
ولووذا فوووان ريموووة الموضوووع تكوووون بقوودر موووا يعوووززة أنووا المفحووووص ولووذلك تتضووومن الحيووواة  –بشوويء رخووور 

الجنسووية عنوود المفحوووص مراحوول عارضووة موون االهتمووام الجنسووي المثلوو . وفووي هووذا يشووير ]أحموود فووائر، 
[ أن أشباع الرلبات الغريزية يكون دوموًا اكثور أهميوة مون انشوباعات التوي يحصول عليهوا 135: 1984

الل العالقوة بالموضووع، ومون  وم تتطلوب رلباتوه الغريزيوة انشوباع المباشور ولوذا عوادة المفحوص مون خو
موا يسووتحيل عليووه التوقووف، كمووا تحكوم انشووباعات الغريزيووة أيضووًا أعتبوواره لموا هووو صووواب ومووا هووو خطوو  

 ولهذا يرجع عدم الثبات لديه والسهولة التي يكذب أو يبرر بها أفعاله. 
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ين االنوووا االعلووو  إلووو  عووودم القووودرة علووو  التخلووو  عووون انشوووباع ولهوووذا يرجوووع القصوووور فوووي تكوووو 
الغزيزى حت  تحة ت  ير الخصاء، مما يحول دون أستدخال صورة األب غير الشبقية ولوذلك فوان قودرة 

بد من أن يفر  تووترة فوي الحوال  المفحوص عل  تحمل التوتر والحصر تكون ضعيفة للغاية ومن  م وال
وبا ولوجية لودى المفحووص نجودها فوي المخواوف الالشوعورية مون العنوف . ومن السمات المرضوية السويك

 تجاه الذات، الجسد أى أن أشباع الرلبة مرتبط دائمًا بمخاوف التدمير لديه. 

 السببية الطبوغرافية )البنائيه(:  –ب 
 ,H.T.Pفقد تبين من استجابات المفحوص سوواء فوي المقابلوة انكلينيكيوة أو علو  اختبوارات 

T.A.T،  ،الرورشوووواخ، ايزنووووكMMPI  أن االنووووا يتميووووز بالضووووعف وعوووودم القوووودرة علوووو  القيووووام بمهمتووووه
[ فوووي أن االنووا تكوووون نتيجووة للكميوووات 177 – 176: 1980االساسووية وهووو موووا ت كوودة ]سوووامية القطووان، 

الهائلة من الطاقة المضيعة في التثبيات عل  االهداف والموضوعات الطفلية مسرفة فوي فقرهوا ومون  وم 
فها فووال توونعم بهووامش موون الحريووة فووي مواجهووة االنووا االعلوو ، والهووو فالنضووج لووم يكتووب لهووا أن فووي ضووع

تتحورر مون الضوغوط البيولوجيووة للهوو، ومون الضوغوط االخالريووة لالنوا االعلو  ومون  ووم تظول كموا كانووة 
 في ففولتها عاجزة عن المواجهة والتفكير عن ربيه. 
ا وعجزها عن المواجهوة، تودور حوول نفسوها أن ومن هنا تظل االنا غير السوية ففلية بضعفه

جوواز القووول توصووول بحاضوورها بماضووويها، انهووا توودرك الحاضووور موون خوووالل الماضوو  وموون  وووم تبوودو لهوووا 
س حاجتها الحالية ضمن منطر ماضيها شيئًا خطرًا، فتنطلر دفاعات االنوا تسود عليهوا بوالقلر أو أحاسوي

يسوتطيع مضويًا إلو  االموام  ين حاجاتوه ومعوقاتوه الالذنب كل سوبيل إلو  انشوباع وبوذلك ينحوبس الفورد بو
للراحة الوقتية العابرة عبر الخف  العابر لتواتراته مع كل إشوباع. وهوو موا  تحقيقًا لذاته وامكانياته وال ال

حيود رسوم الجووذع بخطووط باهتووة وهوو مووا  H.T.Pظهور بوضووب فووي اسوتجابة المفحوووص علو  اختبووار 
ة االنوا وعوودم القوودرة علو  إتخوواذ القوورار ونقوص الكفوواءة . وهووذا مووا يشوير إلوو  شووعور المفحووص بوونقص قووو 
[ من خالل لجن االنا إل  أستخدام دفاعات بدائيوة فوي حول 26: 1996ظهر وكما ينكد ]رأفة عسكر، 

الصراعات الواردة كاستخدام العزل البعواد المشواعر عون الوذات وهو  موا تعكوس ضوعف كفواءة االنوا فوي 
فووي ت كيووود المفحوووص علووو   H.T.Pا ظهووور واضووحًا أيًضوووا فووي اختبوووار وضووع حلوووول مناسووبة . وهوووو موو

الخصر ليشير بذلك إل  صوراع شوديد بوين البواعود الجنسوية وفورق ضوبطها وهوو موا يعكوس فوي النهايوة 
لوو  وكموا أشورنا سوابقًا ضووعف كفواءة االنوا وعودم قدرتووه علو  حول الصوراعات الوودائرة بوين الهوو واالنوا االع

 ت والتخييالت الجنسية أو برغبته في التحول النث . سواء فيما يتعلر بالرلبا
[ ينوتج اموا عون احبواط شوديد 236: 1980ومن هنا فان التثبية وكموا تشوير ]سوامية القطوان، 

تصوواحبه زيوووادة فووي النشووواط التخييلووي أو يووونجم عووون أشووباع مسووورف يجعوول الشوووخص عوواجزًا عووون تحمووول 
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نشوباع المسورف فيكوون ذلوك فوي تثبيتوه موا هوو االحبافات الالحقة ومن  وم يونكص أمامهوا إلو  مرحلوة ا
اال اسوووتباق الرلبوووات بوووالتحقير فوووي الهلوسوووات والخيووواالت وهوووو موووا يعوووان  منوووه المفحووووص بالفعووول مووون 

 ضعف االنا وعدم قدرته عل  إيجاد حلول بديلة للتعبير عن هذه الطاقه. 

 االسباب االقتصاية )الميكانيزميه(:  –ج 
والتووي شوواع اسووتخدامها لوودى المفحوووص ميكانيزمووات دفوواع موون  موون الميكانيزمووات الالشووعورية

قبيوول الكبووة وخاصووة تجوواة الحاجووات الجنسووية والثنائيووة الوجدانيووة تجوواة الموضوووعات وهووو مووا يشووير إلوو  
الوونمط العصووواب  موون البنووواء النفسوووي. وهووو موووا ظهوور واضوووحًا فوووي اختبووار الرورشووواخ موون خوووالل الت كيووود 

جانوب المفحووص وهوو موا يعنو  أو ينكود علو  وجوود اعتماديوة زائودة  النسب  عل  المحتوى الحيوان  من
 –[ مثوول: " حاسوة باحسوواس غريووب 10، 8، 6، 2علو  الكبووة، وكوذلك اسووتجاباته علو  البطاقووات رقوم ]

أيووه ؟ ! دى صووعبة وشووكلها غريووب ومووش  هوو  دى نفووس الرسوومة وال –كوول شوووية مووا يتصووعب الصووورة 
 ر قوى عل  وجود ميكانيزم الكبة. مكونة حاجة " وه  ما تعد دال له ومنش

[ هوو الميكوانيزم الرئيسو  فوي 68: 2007والكبة بالمعن  الدقير وكما تشير ]سوامية القطوان، 
 الهستريا )معاملة الجنسية وك نها غير موجودة( وعليه فمصير المكبوت بمعن  الكلمة هوو إزاحوة بعو 

فجووات  –أفكوار حصوارية . ب  –رة: أ الطاقة عل  حفزة أخرى ومن  م يعبر الكبة عن نفسه فوي صوو 
فووي الووذاكرة . ومووا دام المكبوووت يظوول فعووااًل تكووون هنوواك ضوورورة لتواصوول الكبووة وهووو مووا يعنوو  انفوواق 

 الطاقة ونضوبها، ومن هنا يكون الشعور بالتعب والدونية وهو ما يعان  منه المفحوص بالفعل. 
وموون خووالل رسووم  H.T.Pبووار أمووا عوون ميكووانيزم االنكووار فقوود أتضوو  بشووكل واضوو  علوو  اخت

علو   T.A.Tالمفحوص الجونلة فهو ينفي قضيبه ويتمن  المهبل، كما ظهر واضحًا أيًضوا فوي اختبوار 
أيووه ؟ . موش عارفووة ... أنووا مووش عارفوة ابنوو  قصووة علوو   ( باسووتجابته: " دى بندريووة دى وال1البطاقوة )

كوووس إنكوووار ورفووو  لهويتوووه الجنسوووية البطاقوووة دى ... أنوووا موووش فاهموووة إيوووه اللووو  قداموووه ده " وهوووو موووا يع
ن، الذكورية وهو ما أتض  أيضًا في المقابلة انكلينيكية مع المفحووص . وفوي ذلوك تشوير ]سوامية القطوا

[ إل  أن االنا عند العصاب  تنشط إل  جزء سطح  يتبين الحقيقة )أنه ذكور( وجوزء 63 – 62: 2007
د ال إنكووار للواقووع المحوويط بووه أيضووًا والووذي ينكووأعموور ينكرهووا )انكووار القضوويب(. واالنكووار هنووا مووا هووو ا

 ذكورته ويستنكر عليه محاوالته للتحول النث . 
ومن هنا فان رف  االعتراف بالجوانب الكدرة مون الواقوع سوم  موا قبول مراحول الودفاع، وتلوك 
لووة ظوواهرة م لوفووة عنوود االففووال كتعبيوور عوون مبوودأ اللووذة وكمقابوول لإلشووباع الهلوسوو  للرلبووة . ففووي الطفو 

]وهو موا توم تبينوه بالفعول فوي المقابلوة لتفضويل المفحووص فوي  –المت خرة يتم االنكار في اللعب والخيال 
ففولتوووه اللعوووب بوووالعرائس وتفضووويله ارتوووداء الفسووواتين وارتوووداء مالبوووس الجووونس اآلخووور، بانضوووافة أيضوووًا 
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[ أن ميكانيزموات 76: 1994ولذلك يورى ]عبود ا عسوكر،  –لتفضيله اللعب مع االنا  دون الذكور [ 
الوودفاع الفرويديووة أو الحيوول النفسووية تسووتخدم للتغلووب علوو  قصووور اآلخوور مثوول ميكووانيزم االنكووار، وهووذه 
اآلليووات النفسووية هوو  مووا جعوول موون اللغووة مكانووًا نسوويجيًا للمجوواز، فووالمري  يسووتطيع أن يقووول لنفسووه أنووه 

يتصوور موضووع حبوه ويسوع  إلو  محبوب وأن  مة موضوع داخلي ينبغ  أن يحبه، لذا وجب عليوه أن 
يفوووي  بنائوووه وت سيسوووه وفقوووًا الهوووواء الرلبوووة بعيووودًا عووون قوووانون اآلخووور الموضووووعي أو الخوووارجي والوووذي ال

 بمتطلبات الذات. 
[ موا هوو اال إنكوار مووا 101: 2008ولوذا فوان االنكوار هنوا وكموا يشوير ]محموود أحمود خطواب، 
والت جديووودة لتعوووديل المشووواعر التدميريوووة حوود  للموضووووع الوووداخلي الطيوووب مووون دموووار دون حوودو  محوووا

وع الموجهة إل  الموضوع، كما أنها أرتدت االساليب الدفاكية االنكارية إلو  الجانوب الطيوب مون الموضو
بقصوود إنكووار فيبتووه، وموون  ووم فووان هووذا الميكووانيزم قوود كشووف عوون عوودم قوودرة االنووا علوو  فعاليووة المشوواعر 

بوووارانوى[،  –إلووو  الوضوووع السوووابر وتدكيموووه ]شوووبه فصوووام  التدميريوووة والعدوانيوووة والتوووي تهووودد بوووالنكوص 
وبطبيعوووة الحوووال فوووان النكووووص شوووكل مووون االنكوووار، فوووالنكوص إنكوووار للواقوووع المووونلم والمحوووبط والمهووودد 
للمفحوص من جانب، ومن جانوب اخور انكوار المخواوف والمشواعر العدوانيوة حيوال الوالودين  وم ظهورهوا 

يوود تورى المخوواوف البدائيووة تطووارده . وهووو مووا أكووده أيًضووا فوي صووورة رمزيووة علوو  البطاقووات الغامضووة ح
[ فوووووي أن االنكوووووار موووووا هوووووو اال عمليوووووة هروبيوووووة تعنووووو  تووووودمير جانبوووووه مووووون 422: 1967]فووووورص أحمووووود، 

الموضوووعات وجانووب موون المشوواعر وموون االنووا الووذي يمووس هووذه المشوواعر وهووو مووا يعنوو  تزويوورًا للواقووع 
 النفسي وانكارًا له. 

بلوة فاكية االخرى ميكانيزم التبرير وهو ما ظهور واضوحًا وجليوًا فوي المقاومن الميكانيزمات الد
انكلينيكية عندما ذكر المفحوص االعتوداء الجنسوي الوذي تعورض لوه مون قبول زمالئوه وبوالرغم مون ذلوك 

اسووووتجاب  T.A.Tلووووم يصوووورخ أو يسووووتغيد فلبووووًا للنجوووودة مبووووررًا ذلووووك خوفووووه موووون أذيتووووه، وفووووي اختبووووار 
(: " عوواوزة زوص يحبنوو  ويحمينوو  وينقووذن  موون الوقوووع فووي الحفوورة  ]حيوود 11)المفحوووص علوو  البطاقووة 

فيوف تمثل الحفرة هنا الخطيئه[ . إذًا فاستخدام التبرير هنا مون جانوب المفحووص موا هوو اال محاولوة لتخ
ع حدة الشعور بالذنب أو باال م أو بالخزى فالما موا لوم يجود المخلوص او المحوب الوذي يمنعوه مون الوقوو 

 طيئه. في الخ
 T.A.Tبينمووووا ظهوووور ميكووووانيزم النكوووووص واضووووحًا فووووي اسووووتجابات المفحوووووص علوووو  بطاقووووات 

[ مثول: " هو  دى ايوام تنسو ، ياريوة ارجوع للمكوان 3BM – 13 MF – 19وخاصوة علو  البطاقوات ]
المسوووحور ويبقووو  الحلوووم حقيقوووة والحقيقوووة حلوووم " وهوووو موووا يشوووير إلووو  معانووواة المفحووووص مووون العديووود مووون 

نه إل  أنماط ماضويه مون انشوباع كانوة اكثور اكتموااًل . وتعتمود شودة الحنوين هنوا علو  االحبافات وحني
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مدى تردد الفرد في تقبل االساليب الجديدة لإلشباع وعل  مدى تثبيته عل  أساليب مون انشوباع ويرجوع 
ط النكوص هنا إل  أن الغرائز عند إحبافها ومنعهوا مون االفورا  المباشور تبحود عون بوديل ومون  وم فشور 

[ 75 – 74: 2007النكووص أن يكوون هنواك ضووعف مون نووع خواص فووي تنظويم االنوا ]سوامية القطووان، 
 وهو ما يعان  منه المفحوص بالفعل. 

كموا اسووتخدم المفحووص ميكووانيزم توووهم القودرة المطلقووة وهوو مووا ظهوور فوي اسووتجابة المفحوووص 
" تحققووة االمنيووة والحلووم أصوب  حقيقووة لمووا ذهبووة  (:19وخاصووة علوو  البطاقوة ) T.A.Tعلو  بطاقووات 

ن (: " قورأت موا بوداخل الجوواب دون أ5البنة للمكان المسحور وقابلة فت  احالمهوا "، وعلو  البطاقوة )
و [ إلو  أن تووهم القودرة المطلقوة للمشواعر التدميريوة أ424: 1967تفتحه " ومون هنوا يشوير ]فورص أحمود، 
ن الخصووائص المميووزة للمراحوول المبكوورة موون النمووو النفسووي، وهووو مووا للمشوواعر الطيبووة علوو  حوودًا سووواء موو

 يعن  أيضًا تثبية المفحوص عل  مراحل باكرة من النمو النفسي وعدم نضج االنا بالشكل الكاف . 
أموووا عووون ميكوووانيزم التوحووود فقووود ظهووور واضوووحًا مووون خوووالل نتوووائج المقابلوووة انكلينيكيوووة حيووود كوووان 

ا( موون خووالل " توواء الت نيوود " وكووان دائًمووا مووا يشووير لنفسووه علوو  أنووه )أنهووالمفحوووص يووتكلم ويشووير إلوو  نفسووه 
مووزة حلوووة ومايصووة كمووان، بانضووافة إلوو  ارتووداءة مالبووس االنووا  مووع وضووع مكيوواص كاموول لمووا يكووون بمفووردة 

معبووورة عووون توحووود المفحووووص بالووودور األنثووووي وخاصوووة  T.A.Tأو فوووي منزلوووه، كموووا جووواءت غالبيوووة قصوووص 
وهوو موا يشوير إلو  غلبوة التحريوف االدراكو   [MF – 3 BM 13 – 20 – 10 – 8 – 5علو  البطاقوات ]

: 2007للمفحوووص للولوود فووي البطاقووة علوو  أنووه بنووة . وحيوود أن االسووتدخال وكمووا تشووير ]سووامية القطوووان، 
[ هوووو الهووودف االوائلووو  االول تجووواه الموضووووع مموووا ينوووتج عنوووه التوحووود وهوووو اكثووور العالقوووات اوائليوووة موووع  66

فووان أى نمووط الحوور فووي العالقووة مووع الموضوووع أو الهوودف يمكوون أن يوونكص أمووام الصووعوبات  الموضوووع ولووذا
إلووو  االسوووتدخال والتوحووود ]الصوووب  موووثاًل عنووودما تعتووورض حبوووه ألموووه صوووعوبات يتوحووود معهوووا فيصوووب  أنثويوووًا [ 

 ريدة. ت وهذا النوع من التوحد يسم  التوحد مع المحبوب أى توحد االبن مع االم التي ال
يكوانيزم االسوقاط واضوحًا مون خوالل إسوقاط المفحووص لذاتوه علو  كول االنوا  فوي كما ظهر م

(: " 4(: " أنووا فخووورة انوو  اتجوووزت إنووس أن زيووك "، وعلوو  البطاقووة )10مثووال للبطاقووة ) T.A.Tاختبووار 
الزوجة قالة كلمة مستفزة للوزوص " . ومون  وم فقود أوضوحة " ميالنو  كاليون " إلو  أن االسوقاط يسوتخدم 

لتحويول التودمير عون الووذات  –غريوزة المووت  –تخدم كودفاع ضود النزعوات التدميريوة الغريزيوة أول موا يسو
تلبود هووذه الميووول التدميريوة وقوود أذكتهووا خبورة الموويالد ومختلووف  إلو  الموضوووع ) ودى االم الشوورير(  ووم ال

ر، و ذا دروب االحبوواط التاليووة أن ترتوود إلوو  الووذات موون الخووارص نتيجووة إدموواص الموضوووع الخووارجي الشووري
يتحقور لوه النجواب الرتودادة إلوو   كوان الهودف مون االسوقاط هوو حمايوة الوذات موون الودمار، االمور الوذي ال

الووذات بفعوول االدموواص، اال أن الوظيفووة الدفاكيووة االساسووية لهوواتين العمليتووين تظوول كمووا هوو  )الوودفاع عوون 
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 الذات وحمايتها(. 
ر ذات الطبيعوووة الذهانيوووة خوووالل ويتحقووور هوووذا الهووودف مووون خوووالل تعوووديل مواقوووف القلووور المبكووو
كتئابي، فوان تعوديل الفصامي اال -السنوات األول  من الطفولة، أما في الوضعين األوليين االضطهادي

يتحقوور، غيوور أن هوواتين العمليتووين الوودفاعيتين انسووقاط، واندموواص يسووتخدما بووالرغم موون  هووذه المواقووف ال
 [. وهوو419: 1967لعمليات التقتيتيوة ]فورص أحمود، ذلك في إفار من األساليب الفصامية حيد الغلبة ل

ما يعني أن استخدام ميكانيزم انسوقاط بشوكل دائوم مون قبول المفحووص فيوندي ذلوك إلو  أن يكوون النقول 
يووار مسواعدًا للنظوام االقتصوادي وهووو موا يجعول الميكانيزمووات األعالئيوة دائموًا موا تكووون مكفوفوة وموع انه

 ز والضياع والالجدوى واالضطهاد واالكتئاب.عمليات الدفاع تظهر مشاعر العج
 اضطراب مركب االوديب: 

تبووووين موووون نتووووائج المقابلووووة الكلينكيووووة مووووع المفحوووووص وجووووود أضووووطراب واضوووو  فووووي المرحلووووة 
االوديبية، حيد كانة أغلب استجابات المفحوص في المقابلة تعبر عون الخووف مون االيوذاء ومون غودر 

الخطيئووة وموون المجهووول أمووا عوون أسووتجابات المفحوووص علوو   الوودنيا والزمووان والخوووف موون الموورض وموون
(: "األب تعبوان والطبيوب بيكشوف عليوه، وافوي 12Mفقد جاءت كما يلي: في البطاقوة ) T.A.Tاختبار 
(: "بيخرجوا الطلقة دول عصابة وعايزين يسورقو ابوو الولود دة" وهو  موا تعكوس مخواوف 8BMالبطاقة )

(: "هوو  مووش مسووت منة حوود 3BMصووري  فووي البطاقووة ) الخصوواء لوودى المفحوووص والووذي أتضوو  بشووكل
(: "أم BM 6علو  نفلسوها "، كموا أظهور المفحووص تناقضوًا وجودانيًا تجواه االم وخاصوة علو  البطاقوة )

متسوولطة توورف  زواص ابنهووا موون فتوواة متحولووة جنسوويًا، وبعوود فتوورة البنووة واالم هيحبوووا بعوو " . وهووو مووا 
 له حاًل سويًا نتيجة فشل التوحد الثانوى مع االب. يعكس فشل وت زم الموقف االوديب  وعدم ح

ا وموون هنووا يعتبوور التحليوول النفسووي العقوودة االوديبيووة بمثابووة المرحلووة الحاسوومة التووي يتقوورر فيهوو
مصير الشخصية، ليس فقط من حيد السوية أو الالسوية بل وأيضًا من حيود نموط الوذكورة أو األنو وة 

 يعيشه وحسبما تكون استجابته يكون مصيرة. فه  موقف حيوى يتحتم عل  كل ففل أن 
فهناك كثرة مون الصوور االخورى التوي يمكون أن يتخوذها التوحود . ففوي حالوة موا يكوون الصوراع 
قويًا بين الطفل ووالدة من نفس جنسه ويعجز الطفل عن فو  الصوراع فانوه غالبوًا موا يتوحود موع نقوي  

بحيوود يكوون فووي مسووتقبلة نقيضوًا لووه ومخيبووًا  رويم والوودة الوذي هووو موون نفوس جنسووه ومووع نقوي  اتجاهاتووه
 ألمله. 

موع الوالود مون نفوس الجونس بول موع  ومن الممكن أيضًا أن يكون التوحد متقافعًا بحيد يوتم ال
الوالوود موون الجووونس اآلخوور فتتوحوود البنوووة مووع أبيهووا )وتصوووب  ذكريووه(، ويتوحوود االبووون مووع أمووه )ويصوووب  

مووا ينكوودة أيًضووا "فرويوود" موون خووالل اعتقوواده بوو ن الجنسووية [ وهووو 150: 1980أنثويووًا(. ]سووامية القطووان، 
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بمعنو  هوو أن يتوحود  –فوي مرحلوة االوديوب  –المثلية يمكون أن تحود  إذا موا أنقلبوة التوحودات السووية 
 [.43: 1986الطفل الذكر ب مه بداًل من أبيه ]جابر عبد الحميد، 

سوووي موضووووع اعتوووراض ومووون هنوووا نالحووو  أنوووه فوووي المووورض النفسوووي سووونجد أن االنحوووراف الجن
الموووري . فوووالمري  الجنسوووي هوووو شوووخص منحووورف يعتووورض علووو  انحرافوووه، بعبوووارة  انيوووة: المنحوووورف 

 الجنسي مري  يقبل االنحراف، والمري  النفسي منحرف يعترض عل  االنحراف.
شوووعوري، نشووووط فوووي نفوووس الوقووووة الوووذي كووووان  ومووون  وووم فوووواعتراض الموووري  النفسوووي اعتووووراض ال

ين ًيوووا يتفووور موووع مرحلوووة تطوووور الليبيووودو، والووودليل علووو  ذلوووك أن المنحووورفين الجنسوووياالنحوووراف فيوووه أمووورًا فبيع
يظهووورون مووون األعوووراض العصوووابية شووويئًا، و ن عوووانوا منهوووا فتكوووون معانووواتهم ضوووئيلة للغايوووة، بووول كثيووورًا موووا  ال

تظهووور األعوووراض العصوووابية علووويهم عنووودما يقووواومون انحرافووواتهم لسوووبب أو آلخووور، كوووذلك نجووود أن العصوووابي 
يظهوور ظهوور انحرافووات جنسووية فووي سوولوكه ومشوواعره، إلوو  أن تضووعف مقاومتووه الخفيووة فتختفووي أعراضووه لي ال

االنحوووراف. إذًا فوووالمنحرف كالطفووول فوووي إشوووباعهما للوووذاتهما فكووول منهموووا يسوووع  إليهوووا غيووور مكتووور  ب هوووداف 
 [.56: 1967]أحمد فائر،  واقعية أو موضوعات خارجية

موون حووب الوالوود الووذي هووو موون غيوور جنسووه يجعلووه  وبانضووافة لمووا سووبر فووان حوورم أن الطفوول
قورارات يتوحد معه، وكذلك فان الطفل أيضًا يميل إل  التوحد مع الوالد االقووى مون والديوه والوذي يملوك ال
د موع والتنفيذ، وفي حاالت أخرى يكون التوحد غير مباشر فال يتوحد االبن موثاًل موع واقوع ابيوه بول يتوحو

 [. 151 – 150: 1980ويعمل عل  تحقيقها ]سامية القطان،  الصورة التي يريدها األب له
( فووي تقريوور قدمووه إلوو  منظمووة الصووحة 1961) Gibbensوهووو مووا أشووار اليووه أيضووًا جيبنوور 

موووذص أن أى سوويطرة يترتوب عليهووا أ نواء المراهقووة أن الولوود الوذي يتعووين ذاتيوًا بوواألم كن W.H.Oالعالميوة 
فة صعوبة في أن يشكل لنفسوه مفهوموًا ذكريوًا عون الوذات، بانضواللدور الذي سيلعبه في الحياة قد يجد 

مر إل  أن الفشل في تعلم القيمة االجتماكية يساعد عل  تفعيل التووترات الداخليوة فوي سولوك عودائ  مود
 [ . 245: 2007، باربرا ويتمر، 43: 2005]رزق سند، 

وضوووع ممووا ينووتج عنووه ويتضوو  ممووا سووبر أن االسووتدخال هووو الهوودف االوائلوو  االول تجوواه الم
 التوحد وهو اكثر العالقات أوائلية مع الموضوع، ومن  م ف ن أى نموط الحور فوي العالقوة موع الموضووع
أو الهدف يمكن أن ينكص أمام الصعوبات إل  االستدخال والتوحد، فالصب  موثاًل عنودما تعتورض حبوه 

حود موع المحبووب كتوحود االبون موع ألمه صوعوبات يتوحود معهوا فيصوب  أنثويوًا، كموا أن هنواك أيًضوا التو 
 [.220: 1980ريده ]سامية القطان، ت االم التي ال

[ مووا سووبر فووي أن مدرسووة التحليوول النفسووي 554 – 553: 1979ويلخووص ]ريتشووارد . م . سوووين، 
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قووود أشوووارت إلووو  أن مشوووكالت العالقوووات الجنسوووية السووووية تحووود  حينموووا يكوووون الفووورد قووود عجوووز عووون حووول موووا 
موون أنووواع الصووراع الموورتبط بمشوواعره الجنسووية  –وخاصووة فووي المرحلووة األوديبيووة  –بكوورة واجهووه فووي حياتووه الم

نحو أمه، وبنضاله ضود والودة، وبخوفوه مون الخصواء، ومون  وم يمكون أن نفهوم أن مضوطربي الهويوة الجنسوية 
 راجع إل  ما يلي: 
 ألنه فشل في تقمص والدة والتوحد معه وبالتالي مع الدور المذكر.  -
عجزه عن التنافس مع والده، وألنه يحاول أيضًا أن يكتسوب القووة عون فريور ألنه أحس ب -

االمتصوواص الرمووزي للقوووة وهووو مووا قوود يدفعووه لالتصووال الجنسووي بشووخص قوووى موون بووين 
 الذكور. 

ألنووه تمووة لديووه االسووتجابات موون نوووع الصووراع بووين انقوودام وانحجووام تجوواه النسوواء علوو   -
 أنه أقترب من أمه.  أساس من مخاوفه المبكرة من الخصاء لو

[ أن التعلور الشوديد بواألم قود يودفع المفحوووص 51: 1964ويضويف ]أحمود عوزت راجو ،  -
إلو  االمتنوواع عوون الوزواص أو يصوويبه بووالعجز الجنسوي أن تووزوص أو يميوول بوه إلوو  التخنوود 
واللوافيووة. وهووو مووا يهوودد بووه المفحوووص بالفعوول فووي حووال عوودم إتمامووه نجووراءات عمليووة 

  ية االرتباط بمن أحبه. التحول الجنسي ب

 الغرائز الجزئية: 

 السادية والمازوخية:  –أ 

تتحدد الذكورة أو األنو ة بالرجوع إل  األساس التشوريحي )وجوود قضويب أو  في علم النفس ال
، مهبوول( بوول تتحوودد بتغلووب السووادية فتكووون الووذكورة، أو تغلووب المازوخيووة فتكووون األنو ووة ]سووامية القطووان

1980 :153 .] 
( 45حيووود حصووول المفحووووص علووو  ) MMPIو موووا توووم تبينوووه بالفعووول مووون خوووالل اختبوووار وهووو

درجوووة تائيوووة )مووونخف ( علووو  مقيووواس التصوووحي  )ك( وهووو  موووا تشوووير إلووو  أن المفحووووص لديوووه نزعوووات 
فووي إجابتووه عوون السوونال )خ  H.T.Pمازوخيووة للكشووف عوون الووذات، بينمووا كانووة اسووتجابته علوو  اختبووار 

الف )االنثووووو ( صوووووحتها تعبانووووووه وبتعووووواني علشوووووان الضووووووغوط ( بووووو ن الشوووووخص مووووون الجوووووونس المخووووو11
فكانووووة كمووووا يلووووي: فووووي البطاقووووة  T.A.Tاالجتماكيووووة. أمووووا عوووون اسووووتجابة المفحوووووص علوووو  بطاقووووات 

(3BM( شباب بيضايقوها ويتهكموا عليها ب لفاه نابية وجارحة " . وفي البطاقوة " :)13MF الولود " :)
وهووو مووا حوود  بالفعوول معووه وهووو مووا تووم تبينووه موون هنووا متضوواير وحووزين علشووان تعرضووه لالغتصوواب " 
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المقابلة ب نه تعرض لالغتصاب من  ال  زموالء لوه دون أن يصورخ أو يطلوب االسوتغا ة مون اآلخورين، 
 كما تعرض للضرب المبرب من احد الشيوخ عندما علم بنيه المفحوص في رغبته بالتحول النث . 

ليووة توودلل علوو  وجووود نزعووة تدميريووة للوووذات، وتبعووًا للفكوور الفرويوودى فووان المازوخيووة وظيفووة أو 
 وحيوود تظهوور المازوخيووة عنوود الرجوول يعتبوورة أنثويووًا بشووكل أساسوو ، وموون  ووم فقوود أعتبوور فرويوود المازوخيووة
ة عل  أنها سادية منقلبة ضد الذات، فكدر المازوخ  هو بالحرى كدر يتطلبه نشباع حاجتوه الالشوعوري

ة مووع " الرفيوور" السوادى فووان المووازوخ  يشوبع حفزاتووه السووادي إلو  العقوبووة وعون فريوور التوحوود الالشوعوري 
 الخاصة به. 

وعوون فريوور هووذه الصووورة موون "الجنووون الووذي يعيشووه ا نووان" يكووون بوسووع المووازوخ  أن يبقوو  علوو  
المووووازوخ  يسووووتخدم للووووتحكم فووووي  –بشووووكل الشووووعوري  –وهوووم القوووودرة المطلقووووة فووووان االسووووتفزاز الووووذي يمارسووووه 

موووازوخ  علوو  أن يبقووو  علوو  وهموووه مووون القوودرة المطلقوووة . والفشوول غيووور المسوووتثار المعتوودى ومووون  ووم يعوووين ال
يوة يمكن أن يكوون غيور مقبوول ألنوه يمثول إهانوة نرجسويه. وبانضوافة لموا سوبر فانوه يوجود موا يسوم  بالمازوخ

وهوووو  شوووكل مووون أشوووكال المازوخيوووة عنوووود الوووذكور تنوووتج عووون توحوووود  Feminine Masochismاألنثويوووة 
 ة تعووان  انذالل، وموون  ووم فووان التخيوويالت المازوخيووة لمثوول هوونالء الووذكور تضووعهم بشووكلالشووعوري مووع اموورأ 

 متميز في موقف أنثوي مما يعن  انخصائهم ومعاناتهم للجماع. 
، فووان بعوو  Self - Esteem and Mosochismأمووا عوون تقوودير الووذات والمازوخيووة 

نكوارًا م بكول أنوواع عودم الكفواءة مموا يمثول إالمازوخيين يبدو أن ليس لديهم تقودير للوذات، ويتهموون أنفسوه
 [.45 –44: 1981الشعوريًا للقدرة المطلقة ]سامية القطان، 

 Bishop؛ 2006ويتفر مع النتيجة السابقة العديد من الدراسات مثل: ]محمود عبود المجيود، 

and Lone, 2000; Munch , 2000; Miach , et. al, 2000;] 

 النظارية واالستعراضية:  –ب 

 النظارية:  – 1ب / 
يرى غالبية علماء النفس أن النظارية هي استراق النظر أو اختالسه لمشواهدة أشوخاص أ نواء 
النشاط الجنسي وهو ما بدا واضحًا في أغلب قصص التات وهو ما ظهر في اسوتجابة المفحووص علو  

"، "يبص عل  حاجوة معينوة(: 1(: "تقرأ جوابات حبيبها وتعرف ما بداخله " وعل  البطاقة )20البطاقة )
(: ف شووار المفحوووص BM 17(  عووازوه زوص يعرفنوو  علوو  الحيوواة "، أمووا البطاقووة )11وفووي البطاقووة )

فووي أكثوور  –للصوورة وللرجوول ب نوه: " معجبووة بوالموز ده "، كمووا تبووين فوي المقابلووة أن المفحووص قوود ذكور 
 نه دائم النظر إل  صور الرجال والتطلع إليهم. ا -من مرة 
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تقووف النظاريوووة عنوود حوودود الجووونس فقووط بوول تشوومل سووولوكيات أخوورى كثيوورة مثووول  لووك الومووع ذ
كشووف أسوورار الغيوور عوون فريوور اسووتراق النظوور . إذا فالنظاريووة لوودى المفحوووص مووا هوو  إال محاولووة أن 
يضرب اآلخر في العمر من خالل جوانب ضعفه وقوته بل واالستمتاع أيًضا بهتك سوره دون أن يودرى 

حد عن نفسه خارجًا عن ذاتوه . وهكوذا يتضو  لنوا أن المفحووص مون خوالل النظاريوة وهو بذلك ك نه يب
يستطيع أن يعيش إال بمقتض  تلك الحركوة المسوتمرة التوي ينتقول فيهوا مون الوواقعي إلو  الممكون ومون  ال

"  2008الممكن إل  الالواقعي ومن المحتمول إلو  المحوال لوذا فهوو دائوم الصوراع ]محمود أحمود خطواب، 
92 – 93 .] 

[ عوادة موا تظهور 58: 1981وبانضافة لما سبر فوان النظاريوة وكموا تشوير ]سوامية القطوان، 
كوووووزوص مووووون نقيضوووووين كمجموعوووووة مووووون غريوووووزتين تشوووووكالن معوووووًا زوجوووووًا وهموووووا النظاريوووووة واالستعراضوووووية 

Ecophlilia and Exhibilienism وقوود كشووف التحليوول النفسووي للمرضوو  )المنحوورفين( النظوواريين ،
شوعوري موع الموضووع الوذي يشواهدونه، ومون  وم فوانهم  اء مشاهدتهم يتوحدون علو  نحوو العن أنهم أ ن

صولية يعيشون استعراضويًا علو  المسوتوى الالشوعوري . وعليوه فوان نظواريتهم إنموا تمثول إنكوارًا للرلبوة األ
 االستعراضية، وتجيب عل  المتطلبات الالشعورية لألنا األعل . 

يهتموووون باشوووباع رلبووواتهم إال عنووودما  يون واالستعراضووويون الومووون  وووم فوووان المنحرفوووون النظوووار 
  يكون هذا انشباع ممنوعًا، بحيد تلق  النزعات العدوانية ش نها ش ن النزعات الجنسية انشباع .

ومن هنا فان النظاريوة شو نها مون حيود الوظيفوة شو ن مشوتقات أعضواء الحوس االخورى يمكون 
 ليبيدية النرجسية والموضوكياتية وللطقات العدوانية. أن يمثل إشباعا أو أفراغًا للطاقات ال

[ بقولووه: أن االهتمووام بالمشووهد االولوو  أو مووا 631: 2006وهووو مووا أكووده أيًضووا ]اوتوفينخوول، 
يطلوور عليووه الووبع  النظاريووة إنمووا هووي مشوواهد حققووة القلوور ألصووحابها أي أن النظوواريون مثبتووين علوو  

وهموا أموا مشواهد جنسويه بدائيوة أو ربيوة أعضواء الراشودين خبرات كانة قد أ ارت عندهم قلر الخصاء، 
التناسلية . ومن  م فان التخييالت الجنسوية لودى المفحووص موا هوي إال تخيويالت مازوخيوة تنطووي علو  
ت اغتصابه وتدميره ومن هنا تم الت كيد علو  أن المشوهد الجنسوي يلعوب دورًا أساسوية فوي أغلوب التخيويال

 لدى المفحوص. 
  ستعراضية:اال – 2ب / 

وجوووود الطووابع االستعراضوووي النوواتج عووون انحسوواس بالدونيوووة  H.T.Pتبووين موون نتوووائج اختبووار 
( 13MFوخاصووة البطاقووة ) T.A.Tوضووعف األنووا األعلوو ، وهووو مووا ظهوور واضووحًا أيًضووا فووي بطاقووات 

 حيد ذكر المفحوص: "بنة بتتزين وتهتم بجمالها وأناقتها وشياكتها )مزة( فعاًل". 
بر أن االستعراضوية موا هووي إال دافوع قهوري بوو ن يجعول الفورد موون نفسوه مركووزًا ويتضو  مموا سوو
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 ابتًا لالنتباه وحب الظهور والتي تحقر لإلنسان المنحرف متعة رئيسية تحل محل غرائوز أساسوية، ومون 
 م فان االستعراضية لدى المفحوص تشمل جوانب عديدة تتمثل في ان ارة وجذب االنتباه وت كيود الوذات 

خوووافرة واالنووودفاع وانحسووواس بوووالقوة والسووويطرة والقووودرة علووو  الوووتحكم فوووي الموضووووعات ووهوووم القووودرة والم
 المطلقة. 

وهو موا يوندى بودورة إلو  أن يصوب  االستعراضوي لديوه مظهورًا عصوابيًا، بانضوافة أيًضوا إلو  
ع هدوه لينتوز كونه وسويلة دفاكيوة يلجو  إليهوا المفحووص ليلفوة أنظوار اآلخورين إليوه ويجبورهم علو  أن يشوا

وهووو مووا يشووير إليووه المفحوووص بالفعوول علوو  أنووه موووزة  –موونهم االعتووراف ب نووه ذو ريمووة جماليووة كالبنووات 
ه وهوو موا توم تبينو –ومن  م فان الشخص االستعراضي غالبًا ما يتسم سلوكه بالعنف تجواه ذاتوه  –حلوة 

وهووو موا أتضوو  أيًضووا علوو   –فوي المقابلووة موون خووالل إقداموه علوو  االنتحووار بتنوواول أقوراص منووع الحموول 
( درجووة تائيووة 86وخاصووة علوو  مقيواس االنحووراف السوويكوبات  )ب د( بحصووله علوو  ) MMPIاختبوار 

)ملحوووه( كتعوووي  عوون خيبووة أموول أو صوودمة اجتماكيووة أو فقوودان الشووعور بوواألمن وهووو مووا يعووان  منووه 
 [.92: 2008المفحوص بالفعل ]محمد أحمد خطاب، 
ي للمنحوورفين االستعراضوويين قوود كشووف عوون أنهووم أ نوواء تعرضووهم وموون هنووا فووان التحليوول النفسوو

للمشاهدة يتوحدون الشوعوريا موع الشوخص الوذي يقووم بمشواهدتهم )النواظر(، ومون  وم فوان بهوذه الطريقوة 
 ألصولية كموايعيشون إشباعًا نظاريًا ممنوعًا، وعليه فان استعراضيتهم إنما تمثل إنكارًا للرلبوة النظاريوة ا

متطلبوووات األنووا الالشوووعورية وعلووو  األنوووا األعلوو  لوووديهم. ولوووذلك فوووان االستعراضووويون  تجيووب أيًضوووا علووو 
يهتموووون عوووادة باشوووباع رلبووواتهم إال عنووودما يكوووون مثووول هوووذا انشوووباع ممنوعوووًا، بحيووود أن  والنظوواريون ال

: 1981النزعات العدوانية تصب  ش نها ش ن النزعات الجنسية يمكن أن تلق  انشوباع ]سوامية القطوان، 
64 . ] 

 طبيعة التخييل: 

كوو ن تخيووياًل مرضوويًا فالتخييوول المرضوو  يتحوودد موون خووالل االبتعوواد عوون الواقووع، اال أنووه كووذلك 
يتحوودد موون خووالل عوودم وجووود فرصووة مالئمووة للووتخلص منووه مووع عوودم سووهولة العووودة للواقووع بعوود فتوورة موون 

 [ 83: 2008التخييل ]محمد أحمد خطاب، 
سية ]عملية التخييل[ بوصوفها محاولوة للحصوول علو  تحقيور وقد اعتبر فرويد هذه العملية النف

لرلبووة مشووبعة، وذلووك موون خووالل خلوور موقووف مشووبع متخيوول يمثوول الرلبووة المشووبعة )وعووادة علوو  نحووو 
خفي(. ومن الناحية البنائية يمكننا أن نعتبر هوذه العمليوة التوي تتضومنه المعرفوة بوين موا هوو واقعوي وموا 

األنووا ولووذا فانهووا تبتعوود نوعووًا موون التكتيووك بواسووطته يتحاشوو  األنووا هوو غيوور واقعووي كوظيفووة موون وظووائف 
منقتووًا الاللووذة، أو خيبووة األموول وذلووك بتجاهوول الواقووع . وموون هنووا فووان عمليووة التخييوول تمثوول صوويغة موون 
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التسوووية بووين الرلبووات الغريزيووة ومتطلبووات األنووا األعلوو  عامووة، وبووذلك تقوووم بعمليووة دفاكيووة مثوول الحلووم 
 [.42: 2013زيور،  والعرض ]نيفين

وبنوواءًا علوو  مووا سووبر فووان التخييوول وكمووا يقووول " دانييوول الجووا  ": إنمووا هووو بعوود إحسوواس فووي 
هوو موا و حياة اننسوان فهنواك أسوباب تجعلنوا نتبوين أن الحيواة الواقعيوة لإلنسوان يتخللهوا ويشوكلها التخييول 

 مثوول موا تتشوكل بوه األحوالم" بوولقود عبور عنوه "شكسوبير" فوي مسوورحيته "العاصوفة" بقولوه: "إننوا مشوكلون ب
فيسوم  مسورحيته "الحيواة حلوم"، وهوو موا يعنو  أن التخييول مكوون  La Barcaيوذهب الشواعر األسوباني 

 نوواء أساسووي فووي حيوواة اننسووان ففوواًل كووان أو راشوودًا، سووليمًا كووان أو مريضووًا، مسووتيقظًا كووان أو حالمووًا أ
 [.9: 2013، نيفين زيورنومه ]

عليوووًا فوووي المقابلوووة والتوووي أظهووورت أن هنووواك تكووورارًا للتخووويالت الجنسوووية وهوووو موووا قووود توووم تبينوووه ف
وضوعف الووذات وضووعف القوودرة علوو  اختبوار الواقووع، وهووو مووا ظهوور أيًضوا فووي اسووتجابة المفحوووص علوو  

مووون تظليووول الشوووعر تظلوووياًل  قوووياًل وهوووو موووا يتضووومن قلقوووًا سوووواء علووو  مسوووتوى التفكيووور  H.T.Pاختبوووار 
ال ر دائمًا في رسوم الراشودين الطفليوين أو النكوصويين كتعبيور عون االنشوغوالتخييل حيد ينكد رسم الشع
فقووود عكسوووة بعوووو  القصوووص أيضوووًا العديوووود مووون المضوووامين الخاصووووة  T.A.Tالجنسوووي، أموووا اختبووووار 

بووالتخييالت الجنسووية لوودى المفحوووص مثوول: ]أخووذني فووي حضوونه أوى وحسووية بالحووب أوى فووي حضوونه 
هو  حاسوة بالنودم وبوالخوف مون الخطيئوة )بطاقوة:  –( 11اقوة: وبكده أنقدني من الوقوع في الخطر )بط

13 MF )–  :واقوف بيفكور فوي أموور شواغاله وهوو  –( 20لحظة سقوط المطر بتتجل  األفكار )بطاقة
( وهووو مووا يعكووس الشووعور بالووذنب BM 18فووي حالووة انهيووار ووقووع وفووي حوود ماسووكة بيفوقووه )بطاقووة: 

( فكانووة 15جنسووية. أموا اسوتجابة المفحوووص علو  )البطاقوة: وانحسواس بالنودم نتيجووة هوذه التخيويالت ال
كمووا يلووي: " تتمنوو  البنووة أن تحقوور أحالمهووا وتشوورد بالخيووال والفكوور فووي المواضوويع دي" . وهوو  داللووة 
تعكووووس اسووووتغراق المفحوووووص فووووي التخيوووويالت بهوووودف انشووووباع الهلوسووووي للرلبووووات واالحتياجووووات غيوووور 

 المشبعة. 
ه بعنوووان: "الكتوواب المبوودعين وأحووالم اليقظووة" والمنشووور عووام وهووو مووا أكووده فرويوود فووي مقالووة لوو

 بقولوه: أن القووى الدافعوة للتخيويالت إنمووا هوي الرلبوات غيور المشووبعة، و أن كول تخييول إنموا هووو 1908
 [.19: 2013إشباع لرلبة وتعديل لواقع غير مشبع ]نيفين زيور، 

سوومه سووقف كبيوور نسووبيًا موون ر  H.T.Pوهووو مووا عبوورت عنووه اسووتجابة المفحوووص علوو  اختبووار 
 [ .347: 2000وهو ما يشير إل  سع  المفحوص لإلشباع في التخييل ]لويس مليكة، 

وخاصووة أن التخيوويالت عووادة مووا تمكوون الووذكريات المكبوتووة موون أن تصووب  شووعورية فووي شووكل 
محرف وفي التخييل المصاحب لإلشباع فان موضوع الجنس يرتفع إل  درجة مون الكموال تفووق موا هوو 
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 [ . 16: 2013عي ]نيفين زيور، واق
أمووا عوون عالقووة التخيوويالت بووالواقع المحووبط لوودى المفحوووص فقوود اتضووحة علوو  اسووتجابة علوو  

درجوة تائيوة )معتودل( وهوو موا يشوير  68فكانة نتائجه عل  مقياس الفصام )س ك(   MMPIاختبار 
ع موون خووالل األخيلووة إلوو  أن المفحوووص يفكوور بطريقووة تختلووف عوون اآلخوورين، كمووا ينووزع إلوو  تجنووب الواقوو

( 3وأحووووالم اليقظووووة وهووووو مووووا أكدتووووه أيًضووووا نتائجووووه علوووو  اختبووووار الرورشوووواخ حيوووود أعطوووو  المفحوووووص )
( وهوو موا يشوير إلو  عودم اكتورا  المفحووص بالمو لوف أو 8استجابات م لوفة وهو عودد قليول أقول مون )

 بالواقع.  العجز عن ربيته وهو ما يعد منشرًا عل  ضعف االرتباط
ن ه فرويد في مقالة له بعنوان "فقودان الواقوع فوي العصواب والوذهان" يقوول فرويود: أوهو ما أكد

عبور  العصاب يستمد المادة التي يشيد بها رلباته الجديدة من عالم التخييول، وعوادة موا تجود هوذه العوادة
ان فرير النكوص الممتد نحوو ماضوي واقعوي اكثور إشوباعًا، وبينموا العوالم الوداخلي فوي الوذهان يمثول مكو
 الواقوع، فاننوا فوي العصوواب وعلو  العكوس مون ذلووك نجود هوذا العوالم الووداخلي لصويقًا بجوزء مون الواقووع ذي
معنو  رمووزي. وموون هنووا فووان كووال موون الواقووع والتخييول يلعووب أن دوريهمووا فووي تكوووين العصوواب فوواذا كووان 

لووك فووان الفوورد الواقووع و يوور الصوولة بوو حالم اليقظووة المرغوبووة فووان العصوواب  يفوور منووه وعلوو  العكووس موون ذ
 [. 26: 2013رى خطرًا من أن يتحقر ]نيفين زيور، ي يستغرق في تخييالت أحالم اليقظة عندما ال

( كمووا يلووي: ]البنووة 9ويعكووس مووا سووبر بوول وينكووده أيًضووا اسووتجابة المفحوووص علوو  البطاقووة )
 لتلتقوي بمون دى كانة دايمًا تصطدم بالواقع المنلم وتصحي من الحلوم وتتمنو  العوودة للمكوان المسوحور

 تحبه )فت  أحالمهوا( ويصوب  الحلوم واقوع، والواقوع حقيقوة[ . وهوو موا يشوير إلو  االضوطراب والخلوط بوين
لمهودد الواقع )الحقيقة( وبوين التخيويالت ومحاولوه الهوروب والفكواك مون هوذا الواقوع المونلم والمحوبط بول وا

 جانب المفحوص للتكيف معه.  وذلك من خالل توهم القدرة المطلقة والحلول السحرية كمحاولة من
فوي أن التخييول إنموا موا هوو إال مسواعدة الشوخص  1930وهو موا أكوده فرويود أيضوًا فوي عوام 

يعتمد عل  العالم الخارجي في البحد عن انشباع و نما عليه أن يعتمد فوي ذلوك علو  العمليوات  كي ال
 عووون العوووالم الخوووارجي، وذلوووك النفسوووية، فوظيفوووة التخييووول تقووووم علووو  مسووواعدة المووورء لكوووي يكوووون مسوووتقالً 

بالبحوود عوون انشووباع، بواسووطة العمليووات النفسووية الداخليووة وهووذا موون شوو نه أن يعطوو  األنووا فسووحة موون 
تسووم  بووه ظووروف الواقووع  الوقووة كووي يغيوور موون الظووروف الخارجيووة حتوو  يحصوول علوو  إفوورا  غريووزي ال
: 2013خييول ]نيفووين زيووور، الخوارجي وهووو مووا يعودل موون هووذا الواقوع بوول ويصووح  مسواره فووي مسووتوى الت

16.] 
وبانضافة لموا سوبر فقود عكسوة المقابلوة أيضوًا خووف وقلور المفحووص مون المسوتقبل أو مون 
االصووطدام بووه حيوود فوورب المفحوووص فووي المقابلووة العديوود موون األسووئلة التووي تعكووس مثوول هووذه المخوواوف 

ة الجراحيوة للتحوول ألنثو ؟ هول ومنها عل  سبيل المثال: ]هل سيتقبله المجتمع ك نث  بعد أجوراءة العمليو
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؟ هول سوينجب ؟ [ وهوو موا يعكوس قلقوه  سيتزوص من فت  أحالمه ؟ هل سوتتقبله أسوره فتو  أحالموه أم ال
: 1989البووالغ وخشوويته موون المسووتقبل وموون المجهووول الووذي ينتظووره . وفووي هووذا يشووير )عوودنان حووب ا، 

راشوود الواقعيووة والخياليووة كووالخوف موون [ أن تخيوويالت الخصوواء ت خووذ صووورًا متعووددة فووي حيوواة ال82081
المسوتقبل أو مون الموورض وبموا أن األب هوو منفووذ الخصواء فقوود يتلوبس صوورًا مقنعووه ومختلفوة أو مسووتقاة 

 من األسافير أو من المخاوف الطفلية المتداولة من الحيوانات. 
ويتضوو  مووا سووبر أن التخيوويالت لوودى المفحوووص تنقسووم إلوو  جووزءين إحووداهما شووعوري واضوو  

والنوووع اآلخوور الشووعوري وعلوو  هووذا فووان  –)كووالخوف موون المسووتقبل وموون المجهووول(  –اهر للشووخص ظوو
التخييوول لوودى المفحوووص مووا هووو إال نتوواص صووراع، ويمثوول تسووويه بووين هووذين النوووعين الشووعوري الواضوو  

 والالشعوري. 
 [ 2013:14]نيفين زيور، 

 إدراك الواقع وطبيعته المضطربة: 

ابلووة أن المفحوووص ينظوور للعووالم بطريقووه ذاتيووه وشخصووية بعيوودة عوون فقوود تبووين موون نتووائج المق
 الواقع وهو ما ظهر في االستجابات المتكررة والخاصة بالتمركز حول الوذات فهوي تشوير إلو  البعود عون
الواقوع حيود أن انغوراق فوي الذاتيوة يعكوس البعود عون الموضووكية وعون إدراك الواقوع وضوعف االرتبوواط 

يووه باالسووتغراق فووي التخيوويالت وأحووالم اليقظووة ليووتمكن موون السوويطرة علوو  عجووزة بووه ومحاولووه السوويطرة عل
]حيوود ذكوور المفحوووص أن أشووقائه فووردوه  –وخوفووه وقلقووه موون البيئووة المحيطووه بووه والتووي تتسووم بووالخطر 

ونبووذوة بعوود وفوواه األب وبعوود علمهووم برغبتووه فووي التحووول ألنثوو ، بانضووافة لتعرضووه العتووداء جنسووي موون 
رسة وعودم اسوتكمال تعليموه الثوانوي، وتعرضوه للضورب المبورب مون احود الشويوخ لموا علوم زمالئه في المد

وعوودم االسووتقرار ومون  ووم محاولووه المفحوووص الهووروب واالنسووحاب موون  –منوه رغبتووه فووي التحووول ألنثوو [ 
نوع م]حيد أقدم المفحوص بالفعول علو  االنتحوار بتناولوه حبووب  –هذا الواقع المنلم والمحبط باالنتحار 

 وبالعزلة تارة وبالتخييالت تارة أخرى.  –حمل[ ال
كمووا أن اسووتعمال ميكووانيزم انسووقاط وربيووة العووالم موون خووالل الووذات وهووو مووا أتضوو  فووي بعوود 

، بانضوافة إلوو  توحوود المفحوووص مووع أبطووال T.A.Tالمفحووص عوون االسووتجابات الشووائعة فووي بطاقووات 
حسواب إدراك الواقوع بشوكل سوليم وهوو موا  البطاقات مع الجنس المخالف مما ينكد فغي أن الذات علو 

أدى إل  تحريف هذا الواقع من خالل تركيزه عل  بع  التفاصويل دون الوبع  اآلخور ]سوامي محموود 
 [.1970:95عل ، 

أ ورًا أعظوم وأقووى فوي المورض  Psychic Realityومن هنوا رأى " فرويود " أن للواقوع النفسوي 
يد عون قووى المجهلوة يقووده إلو  التسوابل حوول "اندراك" النفسي عن ذلك الواقوع الموضووعي. و ن الحود
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perception و أن هنوواك أسووباب تجعلنووا نتبووين أن الحيوواة الواقعيووة " الموضوووكية" تحموول التباسووًا فووي ،
المعنوو : إذ يقووول "دانييوول الجووا " فووي مقووال لووه بعنوووان: التخييوول والواقووع والحقيقووة: " إن مووا ندركووه موون 

باتنا بقدر ما هوو ذاك الوذي يمتنوع عليهوا، فواندراك لويس جزئيوًا فحسوب، و نموا البيئة ليس ما ينصاع لرل
الرلبووة . وموون  ووم أعتبوور " فرويوود" أن  –هووو متحيووز أيضووًا موون حيوود أنووه يصووو  الواقووع علوو  أنووه تضوواد 

للواقع النفسي أهميه تفوق أهميوه األحودا  الواقعيوة الموضووكية فوي حالوة األعصوبة: فالعصواب  يتعامول 
ه النفسي بالجدية نفسها التي يتعامل بها األسوياء موع الواقعيوة الموضووكية . "وكو ن شكسوبير " مع واقع

قد أصاب الحقيقة حينما عبر عون هوذه الفكورة علو  لسوان " ماكبود " فوي مسورحيته الشوهيرة التوي تحمول 
موا سووم  اسوم البطول ماكبوود: " مون أن مخوواوفي الحاليوة لهوو  أقول شوودة مون التخيوويالت المركبوة" . وهووذا 

"لفيوودرمان" أيضووًا بوو ن يقوورر: "أن المتخيوول هووو الووذي يسووم  لنووا بسوود الفراغووات وموولء الفجوووات وتخطوو  
الجسور، وتحويل التاريا غير المسوتمر )المتقطوع( إلو  حكايوة متماسوكة فوي تسلسول، إال أن الوروب هوي 

 [.107 – 106: 2002التي تشيد هذا التماسك" ]نيفين زيور، 
علووووو  اسووووتجابات المفحوووووص علووووو  بطاقووووات الرورشووووواخ حيوووود أعطووووو  وهووووو مووووا ظهووووور واضووووحًا 

( وهووو مووا يشووير إلوو  عوودم اكتوورا  المفحوووص 8( اسووتجابات م لوفووة وهووو عوودد قليوول أقوول موون )3المفحوووص )
بالموو لوف أو العجووز عووون ربيتووه وهووو يعووود منشوورًا علوو  ضوووعف االرتبوواط بووالواقع لكونوووه موونلم ومحووبط وغيووور 

  ل( فهووووي تشوووير إلوووو  انهيووووار فووووي اختبووووار واقووووع العالقووووات  2) مشوووجع. أمووووا عوووون وجووووود عوووودد اسووووتجابات
ن موون معاناتووه موو T.A.Tاالنفعاليووة لديووه. وهووو مووا ظهوور واضووحًا وجليووًا أيًضووا فووي اسووتجاباته علوو  بطاقووات 

نلم (: البنووة دى كانووة بتصووطدم بووالواقع الموو19الواقووع الموونلم والمهوودد مثوول اسووتجابته علوو  البطاقووات رقووم ])
ويصوووب  الحلوووم  –فتوو  أحالمهوووا  –تتمنوو  العوووودة للمكوووان المسوووحور لتلتقووي بمووون تحبوووه وتصووحي مووون الحلوووم و 

يوويالت االضووطراب والخلووط بووين )الواقووع( أو الحقيقووة وبووين التخ واقووع والواقووع حقيقووة[ وهووو مووا يشووير أيضووًا إلوو 
ية السووحر ومحاولووه الهوورب والفكوواك موون هووذا الواقووع الموونلم والمحووبط موون خووالل توووهم القوودرة المطلقووة والحلووول 

كمحاولووه للتكيووف موون جانووب المفحوووص معووه، وهووو مووا جعوول المفحوووص ينتظوور حوودو  معجووزه أو مسوواعدة 
 (: ]محتاجة مساعدة من السماء[. 14من السماء كما ورد في البطاقة )

حيود حصول علو  اختبوار إيزنوك  –وهو ما يشوير إلو  وجوود أعوراض ذهانيوة لودى المفحووص 
بوصووفها سوومه كامنووة فووي الشخصووية و أن المفحوووص لديووه  –يووة ( درجووات علوو  مقيوواس الذهان9علوو  )

قابليووه أو اسووتعداد لتطوووير شووذوذ نفسووي إلوو  حوود يعجووز الشووخص عوون مواجهتووه نفسوويًا علوو  أى نحووو أو 
يسووتطيع الموورء السوويطرة عليهووا فيصووب  صوودامها موون الواقووع أموورًا  حووين تقوووى الوودوافع الغريزيووة بحيوود ال
نكوووص فووي التنظوويم الليبيوودى موون مرحلووه العالقووات بالموضوووع إلوو   محتومووًا ففووي كلتووا الحووالتين يحوود 
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مرحلوه النرجسووية ويووتم عوون فريوور هوذا النكوووص إنكووار الواقووع إنكووارًا متفواوت الموودى يكووون مصووحوبًا فووي 
اآلن ذاته بانطالق الدوافع الغريزية بال ضوابط أو اعتبوار لمقتضويات الواقوع، وكموا يورى ]مصوطفي زيوو[ 

عطيل في القدرة علو  إدراك الواقوع وتزييوف علو  المودركات، واضوطراب فوي المنطور في الذهان أنه: " ت
وفسوواد فووي الحكووم علوو  الواقووع " ويضوويف أيًضووا: " وفووي حوواالت أخوورى وخاصووة فووي األمووراض العقليووة 
المسووتفحلة، نجوود جانووب الرلبووات مسوويطر فيصووب  الواقووع صووورة مطابقووة لهووا، كوو ن تسوومع اموورأة مريضووه 

لوسية تودور حوول كبوارات الغوزل وتنسوبها إلو  بعو  النواس ويظول الموري  فوي هوذه بالفصام أصواتًا ه
 الحاالت عل  قدر من االتصال بمن يحيطون به عل  الرغم مما أصاب الواقع من تحريف. 
 [ 95: 1970]سامي محمود عل ، 

  إذًا فنقص كفواءة إدراك األفوراد للواقوع وللحكوم عليوه، بانضوافة إلو  ضوعف سويطرة الفورد علو
 دوافعه وتطويعها لمقتضيات الواقع بحيد تسيطر هذه الودوافع علو  سولوك الفورد غيور متوافور فوي منزلوه

وهو ما يعان  منه المفحوص بالفعل حيود أصوب  يعويش وحيودًا بمفوردة بعود أن فوردة  –أو في مدرسته 
نسووي موون أشووقائه، كمووا انسووحب موون مدرسووته ولووم يسووتكمل تعليمووه الثووانوي بسووبب تعرضووه لالعتووداء الج

فقوًا وذك ألن التوافر يحتاص إل  قدرة سليمة في الحكم عل  الواقع وضوبط الودوافع وتطويعهوا و  –زمالئه 
 لمقتضيات هذا الواقع.

 [ . 251 – 250: 1980]فرص فه،  
علو   MMPIوهو ما أكدته استجابات المفحوص عل  مقيواس الفصوام )س ك( فوي مقيواس 

ير إلوو  أن المفحووص يفكوور بطريقووه تختلووف عوون اآلخوورين، كمووا ( درجوه تائيووه )معتوودل( وهووو مووا يشوو68)
ينووزع أيضووًا إلوو  تجنووب الواقووع موون خووالل األخيلووة وأحووالم اليقظووة. وهووو مووا أكدتووه اسووتجابات أيضووًا علوو  

%( وهوووو موووا ينكووود موووا سوووبر فوووي أن 50اختبوووار الرورشووواخ حيووود كانوووة نسوووبه شوووكل ردى أعلووو  مووون )
النكمووا  العصووابي بانضووافة إلوو  أن ارتفوواع نسووب االسووتجابات المفحوووص يفتقوور للتلقائيووة االنفعاليووة وا

السالبة تشير أيضًا لوجود بع  التفكك في االرتباط بالواقع وهو ما أكدتوه أيضوًا نسوبه ب: مجمووع )ل( 
وهووو مووا يشووير إلوو  أن المفحوووص ينووزع إلوو  االنتحوواء الووداخلي، أي االعتموواد علوو  حياتووه  1: 5فكانووة 

ده علووو  بيئتوووه والمشووواركة فيهوووا . وهوووذا راجوووع لعووودة عوامووول منهوووا وفووواة األب الداخليوووة أكثووور مووون اعتموووا
والمفحوص في سن ) مان سنوات( ومن  م فان "جانين" يرى أحد العوامل األساسية للصودمة يتمثول فوي 
اللحظووة التووي يجوود فيهووا الفوورد نفسووه وجهووًا لوجووه أمووام حوود  )واقعووي( يتطووابر مووع التخييوول علوو  سووبيل 

جد الطفل نفسه وجهًا لوجه في موقف إغواء جنسي واقعي يتطابر في الواقوع موع تخييلوه المثال، حينما ي
وهووو مووا  –، أو حينمووا يعوويش ليوواب شووخص قريووب، كموووت األب Fantosme originaireالبوودائي 
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 تحقيقًا لتخيالته العدوانية الالشعورية تجاه هذا الشخص.  –حد  بالفعل مع المفحوص 
مكانيوة فميًا بين الواقع والتخييالت فوان ال –]بتعبير أندريه جرين [  –وهذه المواجهات األليمة 

 النفسية والمكانيوة الخارجيوة تتواصول أن علو  نحوو يوندى إلو  أن يحقور دور الجهواز النفسوي فوي احتوواء
هيوار العالم الداخلي، وهو ما يطلر عليوه ]جوانين[ انهيوار المسوتوى الوداخلي. وحينموا تسوود حالوه مون االن

.  1917وى الوداخلي فوان الفوورد يصوب  غيور قووادر علو  اختبوار الواقوع الووذي وصوفه " فرويود" عووام المسوت
وهكووذا فووان حوواالت االنهيووار النفسووي تسووتثير حوواالت فقوود أن الشووعور بووالواقع وتشووير هووذه الحوواالت إلوو  

خوارجي الم الالنكوص إل  تلك المراحل، التي لم يكن االنا فيها أن يستطيع التحديود القوافع فيموا بوين العو
[ . ومووون  وووم معانووواة المفحووووص مووون وفووو ة 124 – 122: 2002وبوووين العوووالم الوووداخلي ]نيفوووين زيوووور، 

لواقوع وألن الواقوع النفسوي لهوو أشود وفو ه مون ا –التخييل، فالواقع النفسي يحل محل الواقوع الموادي لديوه 
ص عووون الواقوووع ويحمووول نتوووائج ماديوووه يمكووون لمسوووها وربيتهوووا مووون خوووالل عوووزوف المفحوووو  –الموضووووعي 

 المادي بالهروب تارة وباالنسحاب تارة أخرى. 
وهو ما يلخصه فرويود بقولوه: أن االنوا يخورص إلو  الوجوود ألن حاجوات الكوائن البشورى تتطلوب 
وجوود تالعالقوات المناسووبة إزاء عووالم الواقوع الموضوووعي بمعنوو  أن االنوا يسووتطيع األن يبووين االشوياء التووي 

ذي د في العالم الخارجي بمعنو  هول خبورة موا حقيقوة ام زائفوه عكوس الهوو الوفي العقل واالشياء التي توج
 ويميز اال الواقع الذات  للعقل . ومن هنا فان االنا يطيع مبدأ الواقع ويعمول وفور العمليوات الثانويوة،  ال

 أن غايووه مبوودأ الواقووع هووو الحيلولووه لووه دون تفريووغ التوووتر حتوو  يووتم اكتشوواف الموضوووع المناسووب نشووباع
عقليوة الحاجه، ومن  م فال بد لالنا للقيام بدورة بكفاءة مون أن يسويطر علو  جميوع الوظوائف المعرفيوة وال
: 1971ألن هووذه العمليووات العقليووة العليووا توضووع فووي خدمووه العمليووات الثانويووة ]ك. هووول، ص. لنوودزي، 

54 :55.] 
لقيوام بوادواره كموا وهو ما يعن  أن األنا هنا في حاله المفحوص غيور كفوئ وغيور قوادر علو  ا

 ينبغي. 
 طبيعة القلق لدى المفحوص:  -

( 60حصووول المفحوووص علوو  ) MMPIتبووين موون نتووائج اختبووار الشخصووية المتعوودد االوجووة 
درجوووه تائيوووه علووو  مقيووواس السووويكا ينيا )ب ت( وهوووو موووا يعنووو  أن المفحووووص دقيووور بعاموووه فوووي الوفووواء 

ة هوو موا الحظوه الباحود بالفعول مون خوالل المقابلوبالتزاماته في مواعيدها وقد يقلور إذا عجوز عون ذلوك و 
فتمثلوة فوي رسومه للشوعر  H.T.Pالكلينيكية مع المفحوص . أما عن اسوتجابة المفحووص علو  اختبوار 

ئموًا وتظليله تظليل  قيل وهو ما يتضمن قلقًا سواء عل  مستوى التفكير أو التخييل حيود ينكود الشوعر دا
 يين كتعبير عن االنشغال الجنسي. في رسم الراشدين الطفليين أو النكوص
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[ عون وجوود نووعين مون القلور أولهموا: هوو 18 – 17: 1988وفي هذا ينبهنوا ]دافيود شويهان، 
القلر خارجي المنش  ويكون استجابة سويه للضغط من خارص الفرد، أما الثاني فهو القلور داخلوي المنشو  

 وهو ما يعان  منه المفحوص بالفعل.  )من داخل الفرد( والذي توجد دالئل كثيرة توح  ب نه مرض 
، أحمود عبود 108: 1964، أحمود عوزت راجو ، 103: 1960ويضيف كل من ]كلفون هوول، 

[ أن القلور العصواب  )داخلوي المنشو ( هووو خووف موزمن مون أشوياء أو أشووخاص أو 28: 1987الخوالر، 
يه وجسووميه شووت  بوورر الخووف منهووا بصووورة فبيعيوه أو لسووبب واضوو  موع توووافر أعووراض نفسوت مواقوف ال

 ابتووة ومتكوووررة إلوو  حووود كبيوور . ولوووذا يسووم  بوووالقلر البووا ولوجي أي المرضووو ، كمووا يووودع  القلوور الهوووائم 
، أى Pervasive"وولبوي" أن يسوميه القلور الشوامل  ، ويفضولFree – Floating Anxietyالطليور 

 القلر الذي يتخلل جوانب كثيرة في حياه الفرد. 
[ أنووه فووي الصووراع العصوواب  )بووين األنووا والهووي(  مووة 43: 2006وموون هنووا يوورى ]أوتوفينخوول، 

حفر غريزية تسع  إل  انفرا  فوي نضوال ضود قلور مضواد )شوعور إ وم، اشومئزاز، خوزي( فوالحفزة تتجوه 
إلو   نحو العالم، أما القوى المضادة فتتجه نحو االنسحاب مون العوالم، والحفوزة يحكموا فيموا يبودو جوعهوا

 مضادة فيحكمها فيما يبدو نضااًل لتجنب الموضوعات. الموضوعات . أما القوى ال
شووووعوري للووووذات نتيجووووة األفعووووال اآل مووووة أو  وهووووذا هووووو أحوووود أسووووباب القلوووور فهووووو بمثابووووة عقوووواب ال

 المحرمووة سووواء كانووة علوو  مسووتوى التفكيوور أو الفعوول . وعلوو  الوورغم موون شووموليه القلوور للعديوود موون المواقووف
االت حووول فائفووة معينووة موون المواقووف فووي مجوو –أحيانوًا  –فانووه يتركووز واتخواذه كثيوورًا موون المظوواهر السوولوكية، 

 T.A.Tمحووددة، كقلوور الجوونس والمووووت والقلوور موون البقووواء وحيوود أو معووزواًل . حيووود جوواءت غالبيووة قصوووص 
قوووف معبوورة عووون الخووووف والقلوور مووون البقووواء وحيوودًا ومعوووزواًل ومنبووووذًا ومرفوضووًا مووون قبووول اآلخوورين، ومووون الموا

كوووة دون حووول بانضوووافة إلووو  التوقفوووات أو الحبسوووات أ نووواء سووورد القصوووص وخاصوووة علووو  المتخيلوووة التوووي تر 
ة إلوو  القلور موون المسوتقبل فووك أن واضووحًا [، بانضوواف18BM – 13MF – 3BM- 1] البطاقوات:

[، كموووا ظهووور 7BM – 6BM – 10 – 14 – 19 – 4 - 1وصووريحًا وهوووو موووا ظهووور فووي البطاقوووات ]
لم موووع هويتوووه الجنسوووية الجديووودة كووو نث  )بعووود إجوووراء العمليوووة قلووور المفحووووص مووون عووودم قدرتوووه علووو  التووو ق

(: " مووش عارفووه إزاي تقوودر تتوو قلم مووع وضووعها النفسووي، مووش 3BMالجراحيووة( وخاصووة علوو  البطاقووة )
( حوول 13MFمست منه عل  نفسها ومش مست منه حد عل  نفسوها " وهوو موا ظهور أيًضوا فوي البطاقوة )

نثووو ، بانضوووافة إلووو  قلقوووه وخوفوووه مووون عووودم قدرتوووه علووو  موودى تقبووول المجتموووع للمفحووووص بعووود تحولوووه أل
 (. 18BMالسيطرة عل  النزعات الغريزية الجنسية وهو ما ظهر في البطاقة )

[ أن القلر يحد  إذا واجوه الفورد موقفوًا يهودد حياتوه أو 1991وفي هذا ينكد ]محمود حمودة، 
وخاصوووة قلووور المفحووووص مووون  مسوووتقبله ويعووووق تلبيوووه حاجاتوووه وهوووو موووا يعوووان  منوووه المفحووووص بالفعووول
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[ في أن المستقبل هو مصدر للقلر بصورة عاموه  Roppaport , 1992المستقبل وهو ما يشير إليه ]
حيد أن الجميع يواجهون شكوكًا ووكيًا غير كامل ب ن حياتهم سوف تنتهي عند نقطوه غيور محوددة، و 

ناحية النفسوية إلو  الماضوي. ومون  وم أن األفراد المشغولين بحياتهم في المستقبل يرجع في أساسه من ال
[ إلوو  أن القلوور موون المسووتقبل 2001، عاشووور محموود، 410: 1995يشووير كوول موون ]فلعووة منصووور، 

ين ر عل  كل مون الجسوم والونفس معوًا وخاصوة عنودما يستشوعر المفحووص )أو الشوخص( إحبافوًا وقلقوًا 
 عل  ذاته وعل  مستقبله ووجوده . 

 ب الخلق النرجسي لدى المفحوص: طبيعة عمليات التفكير واضطرا

أن هناك اضطراب واضو  فوي عمليوات التفكيور لودى  T.A.Tتبين من نتائج المقابلة واختبار 
المفحووص نتيجووة معاناتووه موون واقووع موونلم ومحووبط وهووو مووا دفعووه إلوو  المزيوود موون التخيوويالت والوو  المزيوود 

ي فوالميتوافيزيق ( وهوو موا ظهور بوضووب أيضًا من التفكير الغيور واقعوي أو التفكيور السوحري أو الغيبوي )
 ومنهووا علوو  سووبيل المثووال اسووتجاباته علوو  البطاقووات التاليووة: ]البطاقووة T.A.Tاسووتجاباته علوو  اختبووار 

ع ويصوب  الحلوم واقوع والواقو –فتو  أحالمهوا  –(: تتمن  العودة للمكوان المسوحور لتلتقوي بمون تحبوه 19)
(: لحظووه سووقوط المطوور 11ده موون السووماء، البطاقووة )(: انتظووار معجووزة أو مسوواع14حقيقووة، البطاقووة )

بتنجلو  األفكوار [ ويتضو  مون اسوتجابات المفحووص السووابقة ب نهوا موا هوي إال محاولوه للهوروب والفكوواك 
نوب من الواقع المحبط والمنلم من خالل توهم القدرة المطلقوة والحلوول السوحرية كمحاولوه للتكيوف مون جا

 المفحوص مع واقعه. 
ضوحًا أن االضوطراب البوالغ فوي عمليوات الفورد الفكريوة يعتبور مون أهوم خصوائص وكما يبدو وا
يكوون قود حقور قودرًا كافيوًا مون النضوج يمكنوه مون رياموه بوظائفوه بمسوتوى عوال  الذهان فاألنا الوذهاني ال

[ حيد يقول: ونشاط األنوا شوعوري 63: 1957من الكفاءة تلك الوظائف التي يجملها ]دانييال الجا ، 
فووي اندراك الحسووي الخووارجي والعمليووات العقليووة والميكانيزمووات الدفاكيووة الشووعورية والالشووعورية ويتمثوول 

حيوود يخضووع تركيووب األنووا لمبوودأ الواقووع ]التفكيوور الموضوووعي[ وهووو مووا يجعوول األنووا دون الهووي تخووتص 
بالوووودفاع عوووون الشخصووووية وتوافقهووووا مووووع البيئووووة وحووووول الصووووراع بووووين الشووووخص والواقووووع أو بووووين حاجاتوووووه 

[ أن اضوطراب عمليوات التفكيور 256: 255: 1980تعارضة، وهكذا يتبين لنا وكما يرى ]فورص فوه، الم
تكون أوض  وأهم حصويلة الضوطراب وظوائف األنوا نتيجوة ضوعفه وقصوور نمووه واشوتطاط الودوافع التوي 
تتجاذبه هذا الضعف وذاك القصور واالشتطاط والوذي يبودو أوضو  موا يكوون فوي حواالت الوذهان. ومون 

[ أن التفكيور الميتووافيزيق  إنمووا يصودر عوون مركزيوه ذاتيووه ونرجسوويه 421: 2001يوورى ]أحمود فووائر، هنوا 
فجووه ولووذا فووان التفكيوور الميتووافيزيق  يلعووب دورًا هامووًا فووي التغلووب علوو  تهديوود نرجسوويه الفوورد أو المجتمووع 

التفكيور الميتوافيزيق   نرجسيه هددها انهيار دعائمها السابقة وفشل ميكانيزماتها القديمة وهو ما يعن  أن
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هو فكر نوابع مون مركزيوه ذاتيوه تعكوس نرجسويه صوريحة ولهوذا يلجو  المفحووص عواده لهوذا التفكيور ألنوه 
يدعموه  يخدم تخفيوف األلوم النرجسوي عون فريور وهوم التغلوب علو  مصوادر هوذا االلوم حيود أنوه فكور ال

خييلووي ولهووذا السووبب يحتوواص واقووع فيزيقووي  ابووة بوول تدعمووه صووراعات نفسوويه داخليووه ذات فووابع وهمووي ت
يتهافووووة أمووووام الواقووووع، كمووووا يوووورتبط الفكوووور  الفكوووور المتيووووافيزيق  لمصووووادر موووون خارجووووه لتدعمووووه حتوووو  ال

بظواهر نفسيه معينه أهمها الشعور بالعزلوة والتو رج  بوين الثقوة المفرفوة  –إذا كان فرديًا  –الميتافيزيق  
 استقرار العالقات مع اآلخرين. والشك القوى في القدرة عل  الحكم عل  األمور وعدم 
[ أن عالقووة المفحوووص بوواألم هووي 15: 1963وهووذا راجووع إلوو  وكمووا يوورى ]مصووطفي زيووور، 

عالقووة اعتموواد ففلووي تمامووًا، إنهووا موضوووع الحووب والحنووان والعطوواء الوودائم المتوودفر، وهووذا مووا يتسووم بووه 
قوودره لووه  ذاتووه ولذاتووه فهووو ال يعطوو  فهووو مووا يووزال ففوواًل نرجسوويًا متمركووزًا حووول المفحوووص فهووو ي خووذ وال

علوو  تقوودير ذاتوه دون الحضووور الفعلووي للموضوووع، أن علو  الموضوووع أن يكووون معينووا  علو  المبعوودة وال
ينضوووب . فووو م المفحووووص كمعوووين نرجسوووي ليسوووة موضووووع بقووودر موووا هوووي امتوووداد لذاتوووه وأداة  نرجسووويًا ال

موضوووع فانوه يشوعر بووالموقف وك نوه خسوور تشووبع و ذا اختفوي ال توروى وال لتحقيور رلباتوه البدائيووة التوي ال
جزء من نفسه، وهو في بحثه عن الموضوعات البديلة نلم  الصورة األساسية وهو  األم وبالتوالي تكوون 

 Otway andتورى . وهوو موا أكوده كول مون ] موضوعاته األخرى من جنس موضووعات بديلوه زائفوة ال

Vigndes , 2006  شخصوية يوتم تعزيوزه مون خوالل التفواعالت [ في أن النرجسية غير التكيفية أسولوب
المضطربة مع الوالدين، إما كاستجابة لنقص االنتباه من جانوب الوالودين أو نعجواب الوالودين المفورط . 

 ومن  م وكما يشير كل من: 
[Hartmonn k 1964 , Donneilan et. Al , 2005 فوان الشوحنات الليبيديوة لودى ]

لعظيموووة ولووويس الناضوووجة، وذلوووك ألن الوووذات الناضوووجة غيووور المفحووووص النرجسوووي تتجوووه فقوووط للوووذات ا
موجووودة فووي األصوول فووي العووالم الووداخلي للشخصووية النرجسووية، كمووا أن االسووتمرار فووي فلووب المحوواوالت 
غيوور المجديوووة المبذولوووة مووون قبووول النرجسووويين نشووباع عظموووتهم بامووودادات خارجيوووة جديووودة تسوووبب بشوووكل 

و ما يوندي بودوره إلو  مزيود مون االضوطراب فوي فبيعوة مباشر مشاكل نرجسية وضعف تقدير الذات وه
 العمليات الفكرية لدى المفحوص.

 السمات الهستيرية لدى المفحوص:

العديوووود موووون  MMPI، والرورشوووواخ، T.A.Tأظهوووورت نتووووائج المقابلووووة انكلينيكيووووة واختبووووارات 
عووددهم  -ن السوومات الهسووتيرية لوودى المفحوووص، ففووي اختبووار الرورشوواخ أنووتج المفحوووص اسووتجابات لووو 

وهوو موا يميوز الهسوتيريين والوذي يغلوب أن  -عوددها )صوفر(–( أكثر مون اسوتجابات الحركوة البشورية 2)
يكون تفكيرهم مجرد تكرارًا أكثر من أن يكون ابتكارًا، وهو ينزع إل  إقامة عالقوات انفعاليوة سوطحية موع 
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موون جانووب المفحوووص علوو   كثيوورين بووداًل موون إقامووة عالقووات قويووة. كمووا كووان هنوواك أيًضووا ت كيوود نسووبي
وهووو موووا يعنوووي أو ينكوود علووو  وجوووود اعتماديووة زائووودة علووو  ميكوووانيزم  -(4عوووددهم ) -المحتوووي الحيوووواني

( والتوي جوواءت كمووا 10، 8، 6، 2الكبوة. وهووو مووا أكدتوه أيًضووا اسووتجابات المفحووص علوو  البطاقووات )
دي –إيووه؟!  وال يلووي: ]حاسووة باحسوواس غريووب كوول شوووية مووا بتصووعب الصووورة، هووي دي نفووس الرسوومة

علو   -كموا أشورنا سوابًقا -صعبة وشكلها غريب ومش مكونوة حاجوة[، وهوي موا تعود داللوة ومنشور قووي 
 وجود ميكانيزم الكبة وهو ما يميز الهستيريين عل  اختبار الرورشاخ.

[ علوو  أن الكبووة 68: 2007؛ سوامية القطووان، 52: 2006وهوو مووا أكدتووه كول موون ]نيفووين زيووور، 
ام هوووو الميكوووانيزم الرئيسوووي فوووي الهسوووتيريا )معاملوووة الجنسوووية وك نهوووا غيووور موجوووودة(، وموووا د بوووالمعن  الووودقير

المكبوووت يظوول فعووااًل؛ فتكووون هنوواك ضوورورة لتواصوول الكبووة، أي إنفوواق الطاقووة ونضوووبها، وموون هنووا يكووون 
ادة الشووعور بالتعوووب وبالدونيوووة، وضوووماًنا لعووودم انبعوووا  المكبووووت يظهووور التجنوووب )فوبيوووات( أو اتجاهوووات مضووو

 "تكوينات مضادة" وما إل  ذلك.
[ في حاالت الهستيريا عادة موا 85: 1979ومن  م فان الرلبات وكما يشير ]محمد شعالن، 

 تكون قريبة من السط  وشيكة الخروص إل  العالنية ولكنها تتوقف عند أخر لحظة بواسوطة الكبوة الوذي
 ر.لذي يعبر عن عدوانية سلبية تجاه اآلخيقوم هنا بتحقير للرلبة المضادة في صورة الخصاء الذاتي ا

[ يوووورى أن شخصوووويات الراشوووودين شووووديدة 277: 2012وبانضووووافة لمووووا سووووبر فووووان ]روي شوووويفر، 
ويميوول  الكبووة عووادة مووا تتميووز بمظهوور ففووولي، و ن خبووراتهم االنفعاليووة مووثاًل تميوول إلوو  أن تظوول منتشوورة نسووبًيا

سوووية ويوووة أو مخيفوووة، وعالقاتهوووا تميووول إلووو  أن تكوووون نرجسووولوكها إلووو  أن يكوووون قهرًيوووا وقلقهوووا لوووه نوكيوووة فوبيا
 وففوليووة وغيوور مسووتقرة رغووم كثافتهووا أيًضووا، وألن عووالم األفكووار كووان وسوويظل مهوودد بصووورة مركبووة، وموون  ووم
ذًجا فووان أي تفكيوور يميوول إلوو  الفضووول الفكووري والسوويادة تثووبط باسووتمرار، فووان تفكيوورهم يميوول إلوو  أن يكووون سووا

دة غيور مون ر ومحمول بالوجودانات، واألكللشويهات نتيجوة لوذلك فوان هونالء األشوخاص عوامتمركًزا حوول األنوا، 
تظوول وظيفوووة األنوووا لوووديهم تشوووبه وظيفووة األنوووا لووودى األففوووال، والوووذي ينظوور للمشوووكلة فقوووط مووون منظوووور الووودفاع 

 والتي تتطور فيما بعد في شكل أعراض هستيرية.
[ يزيوول األعووراض 54 -53: 1963، ولووذا فووان التحليوول النفسووي وكمووا يشووير ]سوويجموند فرويوود

لعوودد موون العمليووات النفسووية  -أو نسووا مطابقووة لألصول إن جوواز التعبيوور -الهسوتيرية مفترًضووا أنهووا بوودائل
واألمنيووات والميووول ذات الشووحنة االنفعاليووة. وهووذه الشووحنات قوود حيوول بينوواه وبووين االنصووراف فووي نشوواط 

ه العمليات النفسوية وقود اسوتبعدت علو  هوذا النحوو يجيزه الشعور، أ ر عملية نفسية خاصة "الكبة". وهذ
فووي الالشووعور، وموون  ووم تسووع  إلوو  التعبيوور عوون نفسووها تعبيووًرًاا يتناسووب وأهميتهووا االنفعاليووة، أي أنهووا 
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تتطلووب منصوورًفا. وهوووي تجوود فوووي حالووة الهسوووتيريا مثوول هوووذا المنصوورف عووون فريوور عمليوووة التحووول إلووو  
 ظواهر بدنية، أي إل  أعراض هستيرية.

زة   هذا النحو تبين لنا أن األعراض تمثول بودياًل عون الودوافع التوي تسوتمد قوتهوا مون الغريووعل
الجنسية، لذا فالخلر الهستيري يتجل  في وجوود درجوة مون الكبوة الجنسوي تزيود علو  القودر السووي وفوي 

وهوذه  -ققد عرفناه من قبل في صوورة الخجول واالشومئزاز واألخوالو  -اشتداد المقاومات للغريزة الجنسية
السومة الجوهريوة مون سوومات الهسوتيريا، كثيوًرا موا يحجبهووا عون النظورة السوطحية وجووود عامول جبلوي رخوور 

 از أول هوذهفي الهستيريا هو نمو الغريزة الجنسية نمًوا غالًبوا، بيود أن التحليول النفسوي يسوتطيع دائًموا إبور 
 وص األضووداد المميووز لهووا أال وهوووالعواموول ورفووع التنوواق  المحيوور الووذي تضووعه الهسووتيريا وذلووك بكشووفه ز 

 الجنسية المفرفة وغاية األعراض عن الجنس.
وفوووي حالوووة مووون يكوووون ذي اسوووتعداد هسوووتيري يظهووور المووورض حوووين يواجوووه الشوووخص مطالوووب 
موقف جنسوي واقعوي أو نتيجوة نمووه الجنسوي التودريجي أو لظوروف حياتوه الخارجيوة، ويهيوئ لوه المورض 

يحووول  غريووزة ومووا يعتريهووا موون نفووور جنسووي، والموورض هنووا الفريًقووا للهووروب كحوول وسووط يووبن ضووغط ال
 الصراع بل يسع  إل  تجنبوه بتحويول الودوافع الليبيديوة إلو  أعوراض وهوو موا يعنوي أن المورض راجوع إلو 

 العنصر الجنسي من الصراع الذي عوق العمليات النفسية عن بلو  غايتها السوية.
أن أعلوو   MMPIخصووية المتعوودد األوجووه بانضووافة لمووا سووبر فقوود أظهوورت نتووائج اختبووار الش

( درجوووة تائيوووة وهوووو موووا يشوووير إلووو  أن المفحووووص يتسوووم 88درجوووة فيوووه كانوووة علووو  مقيووواس الهسوووتيريا )
بالسوواذجة والقابليووة لإليحوواء كمووا ينقصووه التبصوور بسوولوكه وسوولوك اآلخوورين مووع إنكوواره لوجووود مشووكالت 

 سلوكية.
المصوووواب بالهسووووتيريا يتميووووز  [ فووووي أن156 -155: 1986وهووووو مووووا ينكووووده ]سووووعد جووووالل، 

االتووه، بالطفليووة فووي سوولوكه، واألنانيووة، وتجنووب تحموول المسووئولية وبووالثر رة والمغوواالة فووي التعبيوور عوون انفع
متقلوووب فوووي انفعاالتوووه، شوووديد الحساسوووية، يبكوووي ويضوووحك ألتفوووه األسوووباب، ويميووول إلووو  اكتسووواب عطوووف 

اضوًحا و وهوو موا ظهور  -م ومركوز العنايوةالناس عليه، كثير الشكوى، يرغب في أن يكون محور االهتما
نفعاالتووه منقتووة ممووا قوود يوودعو للتشووكك فووي اوموون  ووم فووان  -جلًيووا فووي المقابلووة انكلينيكيووة مووع المفحوووص

عموور، ومووون  وووم  اسوووتمرار فيهوووا وال إخالصووه فوووان أحووب فبعنوووف و ن كوووره فبحوودة إال أن عواففوووه هووذه ال
 كره.يأن  يمكنه ستطيع أن يحب كما الي فالشخص الهستيري ال

وهو ما ظهر واضحًا في المقابلة انكلينيكيوة موع المفحووص حيود تبوين أن والوده لوم يحتضونه 
ولوو موورة واحودة فووي حياتوه بانضووافة لوفواة الوالوود والمفحووص فووي سون مبكوور ) موان سوونوات( ومون  ووم لووم 
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وص وهوو يستطع المفحوص أن يتوحد موع والوده، ولوذا فوان اضوطراب األوديوب كوان واضوًحا لودى المفحو
مووا أكووده بقولووه: "كنووة غيووورة موون مووامتي علشووان ليهووا راجوول بيهووتم بيهووا"، وهووو مووا تنكووده ]نيفووين زيووور، 

[ في أن وفاة األب المبكرة في حياة المفحوص قد يوندي ذلوك إلو  انحسواس المتزايود 66 -65: 2006
مووت أو االنفصوال باأل م من حيد أنه قد يحقر له األوديب عل  نحو متخيل. ففقدان الحوب مون جوراء 

عووون أحووود الوالووودين أ نووواء المرحلوووة األوديبيوووة القضووويبية أو أ نووواء المراهقوووة يلعوووب دوًرا مهًموووا فوووي أسوووباب 
الهستيريا، ولذا فان الشخصية الهسوتيرية عوادة موا تتنواول هوذا الفقودان بالبحود المسوتمر الالشوعوري عون 

 هذا الموضوع.
وموووونهم علوووو  سووووبيل اللمثووووال –النفسوووويين وبانضووووافة لمووووا سووووبر فقوووود اعتقوووود بعوووو  المحللووووين 

نووا لوودى الهسووتيريين تمثوول إلوو  األنو ووة التووي تميوول عووادة للبحوود عوون العوافووف، أن فبيعووة األ -"فولبوودز"
ولوووذا فوووان "لولبووودز" يووورى أن نموووط الشخصوووية الهسوووتيرية هوووو كبوووارة عووون كاريكووواتير للشخصوووية األنثويوووة 

 ف من خالل استجابات اآلخرين لها.السوية، فاألنث  تدفع اجتماكًيا و قافًيا ألن تعر 
فقد ظهورت سومات الهسوتيريا واضوحة فوي اسوتجابات المفحووص علو   T.A.Tأما في اختبار 

 (:1(: ]عشة أجمل أيام حياتي معاكي، فبًعا فاكراك هوي دي أيوام تتنسوي[، وفوي البطاقوة )5البطاقة )
نهووا ابته كمووا يلووي: ]السووما مطوورت واك( فكانووة اسووتج14]إيووه الهبوول اللووي أنووا بقولووه ده!![، أمووا البطاقووة )

: ]تنهيودة.. موش فاهموة الحقيقوة (13MF)بتبكي عل  قصة الحب الجميلة اللي حصلة[، وفي البطاقة 
أنوووة  -اء ووم أعقبووه بكوو -(: ]الحيوواة جميلووة أوي 10ومووش فاهمووة انتوووا بتعملوووا فيووا كووده ليووه[، والبطاقووة )
حضونك[، ويتبوين مون االسوتجابات السوابقة معانواة مثالية أوي وبجد مرتاب معاكي وأتمن  لوو أفضول فوي 

 المفحوص من التخييالت الالشعورية.
" أشوكال التخيويالت الالشوعورية والصوراعات التوي 1945ومن  وم فقود وصوف "أوتوفينخول عوام 

يسووتطيع أن يتخلوو  عوون اختيووار الموضوووع األول  كثيووًرا مووا تظهوور فووي الهسووتيريا: ويعتقوود أن الهسووتيري ال
و أنه يرجوع إليوه مورة أخورى بعود إحبافوه فوي الواقوع عودة مورات فوي عالقتوه بموضووع بوديل، في حياته، أ

ومون  ووم فووان جنسووية الهسووتيري إنموا تمثوول حووب الموضوووع األول المحووارمي ومون  ووم فووان كوول التخيوويالت 
 المحارمية الالشعورية التي تستمد من مركب أوديب تكبة ومن  م فانها تتحول إل  أعراض.

أيًضا "ريتشارد" في تلخيصه لتواريا معيشوة الهسوتريين ، فقود اعتبور أن الهسوتيريا  وهو ما أكده
هوووي نتووواص موقوووف خطووور للتخيووويالت المحارميوووة والتعبيووور عنهوووا، إال أن هوووذه التخيووويالت تشوووجع بواسوووطة 
اآلباء، إذا ما ظلة في حيوز الالشوعور، ومون  وم فوان هونالء اآلبواء يرسولون ألففوالهم رسوائل متناقضوة، 

وفوي ضووء موا سوبر فقود  Hesterogenicم يطلر عل  مثول هونالء اآلبواء: اآلبواء الهسوتيروجينك ومن  
أكد أيًضا "كيرنبرص" في أن الشخصية الهستيرية تستبر عل  تمثالت ذهنية أو عقليوة داخليوة تلوتحم فيهوا 
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يووز بوودافع نحووو التمووثالت الليبيديووة والعدوانيووة للووذات وللموضوووع مًعووا، بمعنوو  أن الشخصووية الهسووتيرية تتم
 [.58 -57: 2006التناق  الوجداني تجاه الموضوعات ]نيفين زيور، 

 وهو ما اتض  لو"فرويد" من خالل فهمه ألقوال المرض  الهستيريين والتي ما كانوة إال كبوارة
 [.9: 2013عن تخييالت معكوسة ابتدعها المرض  نخفاء العقدة األوديبية لديهم ]نيفين زيور، 

 االضطهادي:زيادة الجانب 

( 87حصول المفحوص عل  مقيواس البارانويوا )ب.أ( علو  ) MMPIتبين من نتائج اختبار 
درجوووة تائيوووة )ملحووووه( وهوووو موووا يعنوووي أن يغلوووب علووو  المفحووووص أن يكوووون  متشوووكًكا وعووودائًيا ومفووورط 
الحساسوووية وهوووو عوووادة يعبووور تعبيوووًرا لفظيوووًا عووون هوووذه الصوووفات وهوووو موووا ظهووور بشوووكل جلوووي وواضووو  فوووي 

فقود أكود المفحووص علو  مقوب  البواب وهوو موا  H.T.Pلة. أما عن أداء المفحوص علو  اختبوار المقاب
يشير إل  أن المفحوص لديه انشغال قضيبي ويشير إل  حساسية دفاكية وهوو أمور شوائع بوين الحواالت 

 الشبيهة البارانويا.
بوجووود [ أن مووري  البارانويووا يتصووف سوولوكه 89: 1970وفووي هووذا يشووير ]سووامي محمووود علووي، 

نسووور مووونظم مووون األفكوووار الهاذيوووة وسلسووولة منطقيوووة مووون النتوووائج مووون مقدموووة خافئوووة خطووو  مطلووور يووونمن بهوووا 
هم، يمكوون تعديلووه فتسوويطر عليووه األفكوار االضووطهادية والريبووة موون نوايووا الغيوور وأفعووال البوارانوي إيماًنووا مطلًقووا ال

ي. وهوو موا أكدتوه اسوتجاباته علو  اختبوار فت  ينول حركوات اآلخورين وسوكناتهم بموا يتفور واعتقواده المرضوي وال
% وهووووي مووووا تعكووووس نقووووص فووووي التلقائيووووة االنفعاليووووة )انكمووووا  91.3الرورشوووواخ حيوووود كانووووة نسووووبة  %  

عصووابي( وأن المفحوووص غيوور قووادر علوو  التعاموول مووع اآلخوورين بشووكل تلقووائي نتيجووة الضووبط والحووذر، أمووا 
( والبطاقووة رقووم 1ته علوو  البطاقووة رقووم )فيتضوو  موون اسووتجاب T.A.Tعوون اسووتجابة المفحوووص علوو  اختبووار 

(18BM والتوي كانوة كبووارة عون اسوتنتاجات غريبووة ومتكوررة تعكوس الحووذر الزائود وعودم جوودواه فوي مواجهووة )
 االنهيار أمام الواقع بانضافة أيًضا إل  التعميمات الخافئة.

علوووو  [ يوووورى أن مرضووو  البارانويووووا لووووديهم تثبيووووة 626: 1973ولوووذا فووووان ]سوووويجموند فرويوووود، 
المرحلة النرجسية وهي مرحلوة وسويطة بوين الشوبقية الذاتيوة والحوب الموضووعاتي، ومون  وم فوان الجنسوية 
المثليوووة الالشوووعورية تقبوووع وراء هوووذه البارانويوووا، ويعتبووور ميكوووانيزم انسوووقاط أبووورز خاصوووية مميوووزة لتكووووين 

ن يفطنوا إليه فوي أنفسوهم، األعراض في البارانويا فمرض  البارانويا يسقطون عل  اآلخرون ما يريدون أ
أي أن الجنسوووية المثليوووة تخضوووع للكبوووة  وووم انسوووقاط ومووون  وووم تظووول لوووديهم فوووي المسوووتوى المتخيووول فوووال 
تموووارس، إذ يعمووول انسوووقاط علووو  عووودم عوووودة المكبووووت وانووودالع الجنسوووية المثليوووة وباسوووتخدام ميكوووانيزم 

هاد دائوم للمفحووص واعتوداء عليوه انسقاط لدى البارانويا يصب  العالم الخارجي واآلخورين مصودر اضوط
وهووو مووا نتبينووه موون خووالل المقابلووة عنوودما اعتوودى عليووه زمووالبه جنسووًيا موون الخلووف ولووم يصوورخ فالًبووا –

 -الموهوووم نتيجووة انسووقاط–وموون  ووم فووان المفحوووص فووي معالجتووه لهووذا الموقووف االضووطهادي  -للنجوودة
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واآلخورين قبول أن يتمكنووا هوم مون تودميره،  يسلك أحد سوبيلين فاموا أن يبوادر هوو بتودمير العوالم الخوارجي
 و ما أن يتوحد بالمعتدى فيتحول الشخص المهدد إل  شخص يهدد.

 االكتئاب: -المؤشرات الخاصة بذهان الهوس

ترى مدرسة التحليل النفسوي أن االكتئواب فوي هوذا المورض يمكون اعتبواره رد فعول للهووس ففوي 
متحورًرا مون ضوغطه وقيوووده، فيكوون الموري  فووي  نوبوة الهووس يتجاهول المووري  وجوود ضوميره فيصووب 

ا هووذه الحالووة كالطفوول الشووقي فووي غيبووة والديووه يفعوول مووا يريووده. وفووي نوبووة االكتئوواب يوقووع الضوومير )األنوو
 األعل ( العقواب علو  موا ارتكبوه الموري  مون أفعوال، وموا نفوذه مون جورائم فوي خيالوه أ نواء نوبوة الهووس

أخطوواء حتوو  ولووو فووي تخييالتووه. ومتوو  كفوور المووري  عوون ذنبووه، فكوو ن االكتئوواب تكفيوور لمووا اقترفووه موون 
ودفع دينه وفهر نفسه اسوتطاع أن يتحودى ضوميره وأن يتخوذ مموا حول بوه مون عقواب شوديد كعلوة لعمول 

 [.225: 1964ما يريد من محظورات ]أحمد عزت راج ، 
شوواخ، وهووو مووا يعوواني منووه المفحوووص بالفعوول حيوود نسووتطيع أن نتبووين موون نتووائج اختبووار الرور 

، واختبوووار إيزنوووك للشخصوووية العديووود مووون المنشووورات الواضوووحة علووو  T.A.T، واختبوووار H.T.Pواختبوووار 
 وجود ذهان الهوس االكتئاب لدى المفحوص كما يلي:

% وزيوادة نسوبة 8.6عالمات الهوس: في اختبار "الرورشاخ" تبين انخفاض نسبة )ي %(    أ( 
بات الحيوانيوووووة واسوووووتجابات الحركوووووة افة إلووووو  زيوووووادة عووووودد االسوووووتجا% بانضووووو83(   %-)

( من خالل إجابوة المفحووص عون H.T.Pالحيوانية، كما ظهرت عالمات الهوس في اختبار )
( حيد أشار المفحوص للجنس المخالف )األنث ( أنهوا يجوب أن 13(، )خ12السنال رقمي )خ

تفكوك عون تهتم بنفسها علشان تداري ألمها ووجعها وهي لغايوة اآلن موش سوعيدة وهوي بتحواول 
نفسها لكن مش عارفة، أما نتائجه عل  اختبار "إيزنك للشخصية" فقود حصول المفحووص علو  

( درجوووات، وحصووووله أيًضوووا علووو  درجوووة عاليوووة علووو  بعووود 9درجوووة عاليوووة علووو  بعووود الذهانيوووة )
( درجة وهو ما يعني وجود سمات شبه هوسية لدى المفحوص وهوو موا أكدتوه 12االنبسافية )

 -: مووزة حلوووة ومايصووة9BMوخاصووة علوو  البطاقووات ] (T.A.T)اختبووار أيًضووا نتائجووه علوو  
17BM/ 13MF  ًم أعقبووووه بكوووواء موووون جانووووب الحيوووواة جميلووووة أوي  وووو 10 -مووووزة حلوووووة فعووووال

 المفحوص[.
عالمووات االكتئوواب: ظهوور االكتئوواب واضووحًا لوودى المفحوووص ففووي اختبووار "الرورشوواخ" كووان هنوواك  -ب

% 82.60% موووووع ارتفووووواع )ب%( بنسوووووبة 8.69انخفووووواض فوووووي نسوووووبة اسوووووتجابات )ك%( بنسوووووبة 
وارتفووواع نسوووبة االسوووتجابات الحيوانيوووة موووع وجوووود صووودمة تظليووول وانخفووواض فوووي نسوووبة اللوووون، أموووا 

( أشووووار المفحوووووص للجوووونس المخووووالف "األنثوووو " 8وفووووي إجابتووووه عوووون السوووونال )خ (H.T.P)اختبووووار 
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كتئوواب )د( فووي اختبووار ب نهووا مخنوقووة وذهقانووة وأرفانووه وهووو مووا أكدتووه أيًضووا نتائجووه علوو  مقيوواس اال
(MMPI) (  وهوووو موووا يشوووير إلووو  أن هنووواك حوووزن 80حيووود حصووول علووو )( درجوووة تائيوووة )ملحووووه
]وهووو مووا ظهوور فووي المقابلووة أيًضووا موون وفواة األب وهووو فووي سوون مبكوورة ونبووذ وفوورد أشووقائه لووه  -عوام

ص ينووزع وموزاص اكتئوابي إموا بالنسوبة للوذات أو للحيواة وهوو مموا يجعول المفحوو  -وعودم االعتوراف بوه[
إلووو  الشوووعور بالوووذنب أو بالدونيوووة واالنتقووواص مووون قووودر الوووذات وهوووو موووا يجعلوووه يميووول إلووو  االنوووزواء 

موون أن أغلبهوووا جوواء خالًيووا مووون مشوواعر الوووود  (T.A.T)واالكتئوواب، وهووو موووا عبوورت عنووه قصوووص 
والوودفء والحووب أو المشوواعر اننسووانية المتبادلووة وهووو مووا يعكووس حالووة االكتئوواب التووي يعوواني منهووا 

مفحوووص بالفعوول حيوود جوواءت نهايووات القصووص معبوورة عوون الواقووع المحووبط والمهوودد وغيوور اآلموون ال
 الذي يحيا فيه المفحوص.

وهووو مووا يوضووحه –ونتبوين ممووا سووبر أن انفعوواالت المفحوووص مت رجحووة موا بووين الهوووس واالكتئوواب 
يلوووي: أ( [ بمقارنتوووه بوووين أعوووراض الهووووس واالكتئووواب كموووا Aron,T. Beck, 1967: 61ويبينوووه بيوووك، ]

[، اكتئووواب ]يكوووره ذاتوووه، اكتئووواب[. ب( مظووواهر معرفيوووة: انشوووراب زائووود -مظووواهر انفعاليوووة: هووووس ]حوووب الوووذات
هوووذاءات  -ات[، اكتئووواب ]صوووورة سووولبية للوووذاتالتضوووخيم للوووذ هوووذاءات مثووول: -هووووس ]صوووورة إيجابيوووة للوووذات
ااًل ففليووة، وألن عووالم لديووه ي خووذ أشووك Anxeietyأفعالووه اندفاكيووة والحصوور و  -مثوول: الحووط موون ريمووة الووذات[

كووذا األفكووار لديووه يظوول مهوودد لحوود بعيوود، إذ أن أي فكوورة تتحووول إلوو  قنوواة للتعبيوور عوون الوودفعات المرفوضووة وه
 تظل أفكاره ساذجة ومنصبة حول الذات ومحملة باالنفعاالت.

[ ان االكتئوووواب عووووادة مووووا يكووووون نتاجووووًا للشووووعور 233: 1986ومووون هنووووا يوووورى ]سووووعد جووووالل، 
غووب ألنوا األعلو  لألنوا، وخاصوة إذا تعامول األنوا األعلو  موع األنوا بالطريقوة التوي كوان ير باضوطهاد مون ا

المووري  الشووعوريا معاملووة مصووادر انشووباع المفقووودة بهووا، وموون هنووا يوو تي اتهووام الووذات الووذي يقوووم بووه 
مووري  االكتئوواب وموون  ووم فووان مجموعووة االكتئوواب هنووا تمثوول عمليووة رد فعوول لفقوودان مصووادر انشووباع 

لتوي افلي وتمثل محاوالت الستعادة هذه المصوادر وتمنوع بالتوالي فيضوان األنوا باالنودفاعات الغريزيوة الط
 لم يتم إشباعها بفقدان مصادر انشباع.

[ بقوله: إن الشخص المثبة عل  الحالة التوي 365: 2006وهو ما ينكده أيًضا ]أوتوفينخل، 
جيوووة أو الشوووخص الوووذي تدفعوووه مشووواعر ر موووة إلووو  كوووان فيووواه تقوووديره لذاتوووه يعتمووود علووو  انمووودادات الخار 

 النكوص إل  هذه الحالة يحتاص بشكل حيوي لهذه انمدادات، أنه يمضي في الحياة في حالوة مون الشوره
 الدائم، فاذا لم تجد حاجاته النرجسية إشباًعا فان تقديره لذاته يتناقص إل  نقطة الخطر.

نمودادات التوي توزودهم بانشوباع الجنسوي ولذا فان هنالء األشخاص فوي حاجوة مسوتمرة إلو  ا
والتووي ترفووع عنوودهم تقوودير الووذات وفووي الوقووة نفسووه فهووم "موودمنو حووب" عوواجزون عوون أن يحبوووا إيجابيووًا، 
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إنهم في سبيله، ويحتاجون ألن يشعروا أن اآلخرين يحبونهم وهم بانضافة إل  ذلوك يتميوزون بتبعيوتهم، 
هنووا نتبووين أن االكتئابووات العصووابية مووا هووي إال محوواوالت ونمطهووم النرجسووي فووي انتقوواء الموضوووع، وموون 

 يائسة نكراه الموضوع عل  التزويد بانمدادات الضرورية بشكل حيوي.
ولووذا فووان االكتئوواب كسوولوك يبوودو كمووا لوووو كووان محاولووة الحتفوواه األنووا بتكاملهووا والتقليوول مووون 

 وتحريووك اآلخوورين ومحاولووة السوويطرةالشووعور بالووذنب عوون فريوور األلووم والتقليوول موون العووداوة باالنسووحاب، 
 عليهم. فالفشل في الطفولة في تكوين توحودات إيجابيوة لألنوا تقووم علو  عالقوات فيبوة بالموضووع تهيوئ

 الفرد لالنقباض.
احيووووة [ موووون الن390 -388: 2006بينمووووا يوووورى التحليوووول النفسووووي وكمووووا يشووووير ]أوتوفينخوووول، 

قووودير الوووذات والتوووي هوووي فوووي حووود ذاتهوووا لوووب جميوووع الوصوووفية للهووووس ب نوووه موووا هوووو إال زيوووادة هائلوووة فوووي ت
نوا الظواهر الهوسوية، ومون هنوا قورر "فرويود" أنوه فوي الحالوة الهوسوية يختفوي بشوكل ظواهر الفوارق بوين األ

فانووه فووي  واألنووا األعلوو ، بينمووا فووي االكتئوواب تكووون األنووا عوواجزة تماًمووا واألنووا األعلوو  مطلقووة القوودرة. ولووذا
بوذلك  قدرة المطلقوة إموا بانتصوارها بنحوو أو بو خر علو  األنوا األعلو  مسوتردةحالة الهوس تستعيد األنا ال

ية علو  القدرة المطلقة، أي أن الحالة المزاجية الطروبة عند الهوس ينبغي تفسيرها مون الزاويوة االقتصواد
 أنها عالمة عل  االدخار في اننفاق النفسي.

ن الطوابع االنتصواري للهووس ينشو  ولذا فموا مون شوك فوي أن الضوغط االكتئوابي ينتهوي، وفوي أ
م  ومن تحرير الطاقة التي كانة حت  اآلن مكبلة فوي الصوراع االكتئوابي والتوي تسوع  اآلن لإلفورا  ومون 
ي خوووذ فوووي  مووون الحفوووزات معظمهوووا فموووي الطوووابع فوووي الظهوووور وبائتالفوووه موووع الزيوووادة فوووي تقووودير الوووذات 

ي. اق  "الخواء" الطواحن الوذي يعيشوه االكتئوابيتمخص عن الشعور باالمتالء الثري بالحياة؛ وهو ما ين
وموون هنووا فووان الجنسووية الزائوودة الظوواهرة عنوود الهوووس عووادة مووا تتسووم بطووابع فمووي، وتسووتهدف إدموواص كوول 
شووخص. فووالمري  جووائع لموضوووعات جديوودة، ولكنووه أيًضووا يووتخلص موون الموضوووعات بسوورعة شووديدة 

 ويطردها دون أي ندم.
س لويس تحورًرا أصوياًل ولكنوه إنكوار تشونجي للتبعيوة، فووالتحرر إًذا فوالتحرر مون االكتئواب بوالهو 

كثيوووًرا موووا يكوووون ادعووواءات سوووبر وأن عاشوووها الطفووول فوووي نضووواله ضووود الصووودمات النرجسوووية مسوووتخدًما 
ميكانيزموات الودفاع األوليوة لإلنكووار، وميكانيزموات دفواع أخورى أيًضووا؛ فانسوقاط يعيشوه المرضو  الووذين 

وبين وموضووع إعجوواب مون كوول شووخص بوول قود يعيشووونه فووي صووورة فوي هوسووهم يستشووعرون أنفسوهم محبوو
شبه هذائية فيستشعرون أنهم تساء معاملتهم ومن  م يحر لهم أن يفعلووا موا يحلووا لهوم دون اعتبوار ألي 
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 شخص رخر وهو ما يعاني منه المفحوص بالفعل.
 صورة الذات:

ه علوو  أن يكووون واكًيووا موون أهووم السوومات التووي يتميووز بهووا اننسووان عوون المخلوقووات الوودنيا قدرتوو
عور بذاته شاعًرا بها. ولذا فان اننسان قادر بصفة خاصة عل  أن يستجيب لنفسه، والواقع أن هوذا الشو

لوووذي امووون الشخصوووية  -أيضووواً  -، وهوووو ذلوووك الجانوووبIdentityبالوووذات هوووو المصووودر األساسوووي للهويوووة 
: 1979]ريتشووارد م. سوووين،  يزودنووا بانحسوواس باالسووتمرار واالتسوواق علوو  موور الووزمن وعبوور األحوودا 

361- 362.] 
ومن أحد أهم أسباب اضوطراب صوورة الوذات هوو االنحوراف عون التوقعوات االجتماكيوة، ومون 
هنا يو تي القلور مون تصوور الوذات علو  أنهوا منحرفوة ومخالفوة، ولوذا فوان فكورة المورء عون نفسوه وتصووره 

ذا إذه السومات المطلوبوة، بحيود أن الفورد لذاته متوقفان إل  حد كبير عل  مبلغ التشابه بين خصواله وهو
رأى أن الفوورق شاسووعًا بووين مووا لديووه بالفعوول موون مهووارات وسوومات وخصووائص مزاجيووة ومووا يشووعر بووه هووو 
بضووورورة مووودى موووا يتسوووم بوووه مووون المهوووارات والسووومات والخصوووائص المزاجيوووة، ويترتوووب علووو  هوووذا الفووورق 

ا متوقفوة علوو  درجووة االنحووراف الووذي يووراه بوالطبع هووو شووعور المفحوووص بووالقلر. ولوذا فووان حوودة القلوور هنوو
ير التوي الفرد بين واقعه وبين المثل والمعايير التي يفرضها المجتمع من جهة وبين واقعه والمثول والمعواي

اتخذها لنفسه من جهة أخرى، وهذا المصدر مون مصوادر القلور لوه أهميتوه بالنسوبة لنموو الودور الجنسوي 
 ذاته.للطفل وبالنسبة لنمو تقدير الطفل ل

 [187: 1981]جون كونجر، يول موسن، جيروم كيجان،  
ذاتووه  غيوور راضووي عوون -أي المفحوووص–وهووو مووا تووم تببينووه بالفعوول موون خووالل المقابلووة فهووو 

مضووطربة ومشوووهة  T.A.Tالذكوريووة ويراهووا بشووكل مشوووه، وموون هنووا جوواءت صووورة الووذات فووي اختبووار 
مون  الحيلة والعجز وهو ما عبرت عنه أيًضوا العديودوقلقة وتعاني من الخواء النفسي، ومن الشعور بقلة 

وفوي إجابتوه عون  H.T.P[ وفوي اختبوار 8BM- 13MF -14 -1القصوص وخاصوة علو  البطاقوات ]
( يوووورى 19(، وفووووي السوووونال )خ18( أن الشووووجرة بتعوووواني والنوووواس بتحوووودفها بووووالطوب ) 15السوووونال ) 

( ف شووار لألنثوو  ب نهووا مخنوقووة 8ل )خالمفحوووص أنووه يعوواني كمووا تعوواني الشووجرة، أمووا إجابتووه عوون السوونا
وزهقانوووة وأرفانووووه بسوووبب ضووووغوط الحيوووواة، ومووون هنووووا اضوووطربة صووووورة الووووذات لووودى المفحوووووص بسووووبب 
امول االنحراف عن التوقعات االجتماكية والتي تراه وتتعامل معه عل  أنه ذكر بينما يرى هوو نفسوه ويتع

 مع ذاته ك نث  كاملة.
ذاته يتكون منذ اللحظوات األولو  مون حياتوه حيود يبودأ ويتض  مما سبر أن مفهوم الفرد عن 
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في تجميع المعلومات عون نفسوه وعون اآلخورين والمحيطوين بوه، ووفقوًا لنظريوة "كوارل روجورز" فوان الفورد 
يقووودر كووول خبووورة فوووي عالقاتهوووا موووع مفهووووم الوووذات لديوووه وأنوووه يتصووورف وفقوووًا لصوووورته عووون ذاتوووه وخبراتوووه 

عر غيوور المتسوقة تهديوًدا للشوخص، وكلموا زادت مجواالت الووذات ومشواعره، وتسوبب هوذه الخبورات والمشوا
لديووه واتسوواع الهوووة بووين الووذات والواقووع، فووان ذلووك يزيوود موون احتمووال حوودو  القلوور وبعوو  االضووطرابات 

 [.34: 1983األخرى حول هويته ]سعدية بهادر، 
بووواط وهوووو موووا يوووندي بووودوره أيًضوووا إلووو  مزيووود مووون انحسووواس بالوحووودة والعزلوووة والشوووعور بانح
موع[ وهوو والض لة مع فقدان األمن واالستقرار والمعاناة من القلر والنبذ مون قبول اآلخورين ]األسورة والمجت

موووا أدى بووودوره لسووويادة المشووواعر االكتئابيوووة لووودى المفحووووص، حيووود أن الوووذين يعوووانون مووون االضوووطراب 
 -204: 2001االكتئووابي عووادة مووا يغلووب علوويهم انحسوواس بوو نهم موضووع رفوو  ونبووذ ]كوورمن محموود، 

205] 
[ االضووطراب االكتئووابي إلوو  عوودة عواموول منهووا التعوورض Bowlby, 1980ويرجووع بووولبي ]

هوو موا تعورض لوه المفحووص ]–لخبرات محبطة، أو الفقدان الفعلي ألحد الوالدين خوالل مرحلوة الطفولوة 
أو أنوه و أنوه قود  تربو  علو  أنوه غيور محبووب أ -بالفعل حيد توف  والوده وهوو فوي سون الثوامن سونوات[

غيور كوفء، أو أنوه غيور ملتوزم وهوو موا يوندي بودوره إلو  ترسوب هوذه الخبورات بداخلوه و لو  نموو تصووور 
عوون نفسووه ب نووه غيوور محبوووب وغيوور مرغوووب فيووه، وكووذلك قوود تكووون نموواذص الصووور المتعلوور بهووا رافضووة 

موا أشوقائه حيد ذكر المفحووص أن والوده لوم يحضونه ولوو مورة واحودة فوي حياتوه، أ] -نابذة معاربة قاسية
داء فردوه من المنزل وقافعوه عندما علموا بميولوه ورغبتوه فوي التحوول ألنثو ، بانضوافة أيًضوا إلو  اعتو
 -أحد الشيوخ عليه بالضرب المبرب لما علم منه أنه يرغب فوي إجوراء عمليوة جراحيوة ليتحوول إلو  أنثو [

ا ئيين ورافضين لوه مون أن يكونوو فكل هذه العوامل مجتمعة تجعله عادة ما يتوقع أن يكون اآلخرون عدا
 مساعدين.

تحووول ]أال وهووو ال -وموون هنووا وعنوودما تكووون األنووا ألسووباب داخليووة غيوور قووادرة علوو  تحقيوور هوودفها
مفحوووص أنووه حوواول االنتحووار بتنوواول ]حيوود ذكوور ال -أو العوودوان إلوو  صووورة الووذات يتحووول العنووف -ألنثوو [

تقووودير الوووذات كنتيجوووة للصوووراع بوووين صوووورة الوووذات هوووو موووا يوووندي بووودوره إلووو  فقووودان و  -أقوووراص منوووع الحمووول[
حيوود يصووبغ  المثاليوة )المرغوبووة( والصووورة الفارغووة المنكمشوة. وبقوودر النزعووة االكتئابيووة تكوون النزعووة العدوانيووة

، 1992؛ فووواتن السووويد، 1982العنوووف أو العووودوان كووواًل مووون صوووورة الوووذات وصوووورة الموضووووع ]مهوووا الكوووردي، 
 [.95: 2008خطاب، ؛ محمد أحمد 2001كرمن محمد، 

[ إلوووو  أن العنووووف أوالعوووودوان قوووود ينديووووان إلوووو  489: 1988وفووووي هووووذا يشووووير ]عبوووود ا عسووووكر، 
مشوواعر الحصوور وفقوودان الثقووة بوواآلخر وسوويادة مشووواعر الدونيووة والضوو لة وانحسوواس بالضووياع والحيوورة وقلوووة 
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موووا أكوووده أيًضوووا  الحيلوووة وهوووو موووا يوووندي بووودوره الضوووطراب صوووورة الوووذات مصوووحوبة بمشووواعر اكتئابيوووة. وهوووو
[Prout & Prout, 1996 فوي أن الشوخص الوذي يعواني مون السولبية فوي مفهووم الوذات قود يصوب  اكتئابًيوا ]

 ولديه سوء توافر أو عدم وضوب في هويته الجنسية.
أمووا عووون اضووطراب صوووورة الوووذات لوودى الموووراهقين والبووالغين مفووواده موووا يكووون الووورف  واضوووًحا 

م الذات السلبية لوديهم كانخفواض مفهووم الوذات الجسومية والشخصوية لذواتهم وذلك من خالل وجود مفهو 
واالجتماكيوووة واألسووورية، وتكوووون لوووديهم الرلبوووة واضوووحة فوووي تبوووديل الجووونس، وكثيوووًرا موووا يوووندي االنشوووغال 

 ,Kazdin, 2000]بتبووديل الجوونس إلوو  التوودخل وتعطيوول الوظووائف العمليووة واالجتماكيووة لهووذا الفوورد 

245]. 
إلو  الشوعور بوالخزي وانحوراص، ومون  وم العزلوة وهوو موا يون ر بشوكل حواد وهو ما يندي بدوره 

علوو  الووذات الكليووة الداخليووة للفوورد حيوود يووتم تقييمهووا بشووكل سوولبي مووع وجووود إحسوواس بالدونيووة والضوو لة 
 .[Comer, 1996]وبعدم الجدوى وبعدم القيمة 

ات بشوووكل والخوووزي بحووود ذاتوووه هوووو انفعوووال غوووامر ومضوووعف ويوووندي فوووي الغالوووب إلووو  شووول الوووذ
منقوووة، ولهوووذا نووورى أن األفوووراد وسوووط خبووورة الخوووزي يكونوووون مووودفوعين إلووو  االختبوووار كووورد فعووول وجوووداني 

 .[Fossum & Mason, 1986]لالستهجان العام 
ولووذا فووان معظووم األفووراد المضووطربين بالهويووة الجنسووية عووادة مووا يصووبحوا معووزولين اجتماكًيووا، 

يسوووهم بوجوووود انخفووواض فوووي توكيووود واحتووورام الوووذات  وأن هوووذا العوووزل والنفوووي الوووذي يتعووورض لوووه المصووواب
واختالل واضو  فوي مفهووم الوذات، بانضوافة إلو  الشوعور بوالخزي، كموا قود يشوعر أفوراد أسورهم بالخجول 
والخزي من وجود أبنواء لوديهم يعوانون مون اضوطراب الهويوة الجنسوية لموا فيوه مون مخالفوة صوريحة للقويم 

 واألعراف االجتماكية.
[Classer & Frosh, 1993; Carroll, 2000; Boyed, 2003;  ،سوعاد عبود ا؛ هيفواء اليوسوف

 [2006؛ محمد عبد المجيد، 2013

ولوذا فتكثور عنود هونالء المضوطربين بالهويوة الجنسووية فكورة االنتحوار، والوذي يودل بشوكل قووافع 
 [APA, 1994: 536]علو  إصوابتهم باالكتئواب وبشوعور داخلوي مون الخوزي وعودم الرضوا عون الوذات 

 ن محاولته لالنتحار بتناول أقراص منع الحمل.م -ما أشرنا سابقاً ك -وهو ما ذكره المفحوص
كموووا أكوووودت العديووود موووون الدراسوووات مووووا سووووبر فوووي أن المصووووابين باضوووطراب الهويووووة الجنسووووية 

يعوووانون فقوووط مووون مفهووووم سووولبي للوووذات بووول يعوووانون أيًضوووا مووون انخفووواض واضووو  فوووي مهوووارات الحيووواة  ال
 يدفع أصحابها إلو  الميول للعزلوة و لو  تفضويل االخوتالط فقوط موع مون يتما ول معهوم االجتماكية وهو ما

 بالمفاهيم أو باألفكار أو بالهوية.
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[Bodlund & Armelius, 1995; Pomerantz, 2001; Phillips, et. al., 2007; 

Muhajarine, et, at, 2008]  

 رون بالضير والي س وخاصوة إذا مواو ذا لم يجدوا أنفسهم مع ما يتما لون معهم فعادة ما يشع
كبتوووا مشوواعرهم ولوووم يسووتطيعوا التصوورف بالطريقوووة التووي تمليهوووا علوويهم مشوواعرهم، فبالتوووالي فووان ي سوووهم 

 .[Jordan, 1997]يتطور ليزيد من مفهومهم السلبي حول ذواتهم ومن  م مزيد من االضطراب 
مفهوووم الووذات حيوود كووان وهووو مووا تووم تبينووه أيًضووا موون نتووائج المفحوووص علوو  مقيوواس تنسووي ل

هنوواك انخفوواض واضوو  فووي مفهوووم الووذات الكليووة والجسوومية  ووم االجتماكيووة والشخصووية وهووو مووا أكدتوووه 
 العديد من الدراسات مثل:

[Andrews, 1995; Chused, 1999; Taher, 2007;  ،؛ 2013سعاد عبد ا، هيفاء اليوسف
 [2013نانسي رسمي مرقص، 

 صورة الجسم:

صوورة الووذات فالبود موون التعورض لصوورة الجسووم لودى المفحوووص مون حيوود  إذا موا كنوا بصوودد
أن صووورة الجسووم هووي نووواة األنووا حيوود تسوواعد صووورة الجسووم فووي تكوووين األنووا. مووع انشووطار فووي صووورة 
الجسوووم يتبعوووه انشوووطار فوووي الوووذات، والوووثمن الوووذي تكبوووده المفحووووص هوووو العجوووز عووون انووودماص المكونوووات 

ن قودرة تمثالت الذات في مفهوم متكامول للوذات، و ذا انطلور العودوان بودو الليبيدية والعدوانية التي تشحن 
 األنا للسيطرة عل  دفعاتها قد يسبب أعراض تشتة الهوية.

ًعا وبانضافة إل  أن انودماص تموثالت الوذات المتناقضوة )الليبيديوة والعدوانيوة( قود أحود ة اتسوا
ر ان ووم التووي اسووتقلة فيمووا بعوود فووي تطوووير وعمقووًا فووي انمكانيووات الوجدانيووة وتسووببة فووي إحوودا  مشوواع

امول األنا األعل  السادي، وبقدر ما كوان الوذي مصودرًا لإلحبواط كوان مكروهوًا وسويًئا وتتبوع ذلوك عودم تك
يوة النتيجة عملية )انشطار الموضوع عل  األنوا( موع انحبواط والورف  والكوره للموضووع والتخيويالت الفم

شوعور باألموان، وفكورة أن الموضووع سويهاجمه سواعدت علو  تكووين التدميرية مون تقطيوع و بوادة وعودم ال
 صورة جسم عل  غرار صورة جسد رخر مرفوضة وضئيلة.

وصووورة الجسوووم تبوودأ فوووي الظهووور متووو  رة بالشووخص المهوووم فووي األسووورة، أو فووي البيئوووة فالطفووول 
طفول فوان ي يكتسوبها اليتعين بوالديه ويشمل هذا التعيين صورة الجسم واعتماًدا عل  الخبرات الوالديوة التو

و أجسووامهم وأجزائهووا يمكوون النظوور إليهووا و دراكهووا علوو  أنهووا حسوونة أو سوويئة، نظيفووة أو قووذرة، محبوبووة أ
 مكروهة.

 -وخاصووة موون قبوول الوالوود وكمووا اتضوو  فووي المقابلووة–ومووع تعوورض المفحوووص للوورف  والنبووذ 
نوه يعاقوب علو  ذنوب لوم يقترفووه يسوتحر الحوب وأ يودع مجوااًل للشوك أنوه ال المسوتمر فهوو موا يعنوي بموا ال
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بو ن اتجاهوات  [Admson Afsham]مما أ ر عل  تطوير صورة الجسم وهذا يتفر مع ما ذهبة إليوه 
الوالدين تجاه جسد أففالهم لها ت  ير مهوم علو  تكووين الطفول لصوورة جسومه، وتشوير إلو  أنوه إذا كانوة 

بووة عوون جسووده، أمووا إذا كانووة تلووك هووذه االتجاهووات إيجابيووة تجوواه جسووم الطفوول فسوووف يكووون صووورة موج
االتجاهووات سووولبية فوووان ذلوووك سووويندي إلووو  تكووووين صوووورة جسووود سووويئة وغيووور واقعيوووة لووودى الطفووول ]مووواهر 

 [.59: 1988؛ مها إسماعيل، 1971محمود، 
حيد يتوقف األنا الجسمي عند حدود الشكل، حدود الصوورة المتخيلوة أيًضوا جسود لوم يتجواوزه 

ذ ن موضوعًا لإلعجاب فهو إهدار لنرجسية الوذات وموضووعًا للنقود والنبوإل  المضمون الذي لم ولن يكو 
 -96: 2008فكوول مووا هووو متوواب لووه هووو إدراك الووذات إدراكووًا للصووورة المتخيلووة ]محموود أحموود خطوواب، 

97.] 
موون وجووود  H.T.P، والرورشوواخ، T.A.Tوهووو مووا قوود تووم تبينووه موون خووالل المقابلووة واختبووارات 

لوودى المفحوووص، ولووذا كانووة ومووا زالووة هنوواك محوواوالت موون جانبووه  اضووطراب واضوو  فووي صووورة الجسووم
لتغييوور موون صووورة الجسووم مثوول: إفالووة شووعر الووورأس، إزالووة الشووارب والووذقن موون خووالل عمليووات الليوووزر 
وتنوواول هرمونووات لتغييوور الخصووائص الجنسووية بالجسووم ب يووة مشووابهة الجوونس اآلخوور، مووع وجووود رلبووة 

غووواير والقيوووام بووو دوارهم فوووي الحيووواة، ويتفووور موووع هوووذه النتيجوووة  جامحوووة لديوووه فوووي لوووبس مالبوووس الجووونس الم
[A.P.A, 1994; Davison & Neale, 1994; Reber, 1995: 307]. 

ولهذا عادة ما فشل المفحوص في إقامة عالقة مع أقرانه من نفس جنسه، كما فشل فوي أداء 
 وخاصة فوي مرحلوة–ل أقرانه المهام التي يكلف بها الجنس الذي ينتمي إليه مما سبب له الرف  من قب

لوو  شووعوره بووالخزي وانحووراص وموون  ووم العزلووة وتووزداد األمووور تعقيووًدا فووي مرحلووة إوهووو مووا أدى  -الطفولووة
المراهقة حيد يكون الرف  واضحًا لذاته من خوالل وجوود مفهووم الوذات السولبي لديوه كانخفواض مفهووم 

بتووه فووي تبووديل وتغييوور جسوومه، ولووذا فانووه الووذات الجسوومية والشخصووية واالجتماكيووة وهووو مووا يزيوود موون رغ
لمووا كثيوًرا مووا يووندي االنشووغال بتبوديل جنسووه إلوو  التووداخل وتعطيوول الوظوائف العمليووة واالجتماكيووة لووه، وك

زاد عدم ارتياب المفحوص لشكله ولدوره الجنسي كلما زاد ذلك من رغبته وسعيه للوتخلص مون الوظوائف 
مونوات سه األصلي وهو ما يزيد من سعيه لتعافي المزيود مون الهر الجنسية األولية والثانوية المتعلقة بجن

واللجووء للعمليووات الجراحيووة الخاصووة بتغييوور الجوونس حتوو  يصوب  شووبيهًا بووالجنس اآلخوور ويتفوور مووع هووذه 
 [Comer, 1996; Kazdin, 2000: 245]النتيجة 

ن" لمرحلوة المورأة: [ معلقًا عل  دراسوة "الكوا85: 1976وت كيًدا لما سبر يشير ]زكريا إبراهيم، 
أن مرحلة المورأة هوي التوي تشوكل وظيفوة األنوا مون حيود هوو عالقوة بواآلخرين وعالقوة بالوذات فعبور تلوك 
المرحلة يتمكن الطفل من بلو  أول تخطويط "سوكيما" أولو  للذاتيوة وريوة ذلوك أن الطفول يودرك فوي صوميم 
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الوحودة الجسومية التوي موا يوزال مفتقورًا صوورته المرئيوة أو فوي الصوورة المرئيوة ل خورين شوكاًل يخلوع عليوه 
إليهووا وموون  ووم فهووو يتعووين بتلووك الصووورة، ومعنوو  هووذا أن الصوولة بووين الذاتيووة منووذ البدايووة صوولة متخيلووة 
تكشوف عوون الطووابع التخيلووي الووذي تتسووم بووه الووذات المتكونووة بووادئ ذي بوودء باعتبارهووا ذاتووًا مثاليووة أو نووواة 

 للتعينات الذاتية الثانوية الالحقة.
يورى "وينيكووت" أيًضوا فوي الودور الموراوي لوألم واألسورة فوي تطوور الطفول، فالطفول يورى نفسووه و 

 Non-Verbalمنعكسًا في نظرة األم وصوتها وفي فريقة إدراكها العقلي له وفي إدراكهوا الصوامة لوه 
ا لطفووول فانوووه تفقووود معناهوووا -فوووي مشووواركتها الوجدانيوووة لوووه وأي إعاقوووة لهوووذا الكيوووف الخووواص بعالقوووة األم

بوصوفها مشووروع وجووود، فتحوول مشوواعر الموووت محوول مشواعر الحيوواة منديووة إلوو  اضووطرابات خطيوورة فووي 
  [Rosalind Minksky, 1996: 114- 115]الحياة الالحقة 

 وهو ما تم تبينه أيضًا في المقابلة من خالل محاولة المفحوص االنتحار نتيجوة إحساسوه ب نوه
ي الجنس الخط  وهو موا جعلوه يعواني مون االكتئواب ومون مسجون في جسد ليس بجسده أو أنه قد ولد ف

القلر الشديد ومن انخفاض في تقدير الذات، بانضافة لشعوره بالخجل والخزي من صورة جسومه وعودم 
الرضا عن ذاته مصحوبة باضطرابات في الشخصية كاالكتئاب والقلر وفقودان األمون والوحودة والشوعور 

 بالرف .
[A.P.A, 1994: 536; Beitchman, 1992; Gelfand, 1997: 380-382; Hart & 

Heimberg, 2001] 

 تقديرات الذات:
( درجوة علو  مقيواس تقودير الوذات وهوي درجوة أقول مون المتوسوط 62حصل المفحوص عل  )

بكثير وهو ما يعني أن المفحوص يعواني وبشوكل واضو  مون انخفواض فوي تقودير الوذات ويتفور موع هوذه 
 مثل: النتيجة العديد من الدراسات

[Calam & Franchi, 1987; Beitchman, 1992; David & Singer, 1993; Glasser & 

Frazh, 1993; Andrews, 1995; Gelfand, 1997; Bishop & Lone, 2000;  محمود عبود
 [2006المجيد، 

وهووو مووا تعوورض لووه ]–والتووي أكوودت جميعهووا علوو  أن التعوورض لإلسوواءة الجنسووية فووي الطفولووة 
يزيود مون الشوعور بووالقلر  -عنودما توم االعتوداء عليووه جنسويًا مون قبول  وال  زمووالء لوه[ المفحووص بالفعول

واالكتئاب واألفكار االنتحارية والشعور بالخجل والخزي وعدم الكفاية الشخصية، ومون  وم انخفواض دال 
 -بانضافة لما سوبر–وواض  في تقدير الذات والذي يزيد من تفاقمه أيضًا لياب األب وهو ما يساهم 

إلو  قصووور فووي الكفايووة الشخصووية واالجتماكيووة والشووعور بعودم األموون النفسووي، وهووو مووا أكووده أيضووًا كوول 



 

 

 خطاب أحمد محمود  محمد . د /
     حسن 

 (337) 016يولية -العشرون و لسادس أالمجلد   -29 المجلة المصرية للدراسات النفسية العدد 

[ فوووي أن تقووودير الوووذات يووورتبط 337-336: 1981مووون ]جوووون كوووونجر، يوووول موسووون، جيوووروم كيجوووان، 
]حيوود عوووان  -بالتوحوود موووع والوود قووووي بوصووفه مصووودرًا هامووًا للطم نينوووة واألموون بالنسوووبة للطفوول الصوووغير

وهوووو موووا يعنووي أن الطفووول حووين يتوحووود موووع  -مفحوووص مووون ليوواب األب بوفاتوووه وهوووو فووي سووون مبكوورة[ال
شخص رخر نجده قد استعار منه قوته وكفاءته وأن هذه القوة المستعارة تجعله يشوعر بكفواءة أكبور، أموا 

فانوووه يشوووعر بقلوووة األمووون  -]كوووزوص األم[ -إذا توحووود الفووورد علووو  العكوووس مووون ذلوووك بنمووووذص غيووور كوووفء
 م نينة وزيادة في القلر ألنه يشعر ب ن له ما للنموذص من خصائص غير مرغوب فيها.والط

أن نقوص القبوول والفهوم الوجوداني مون  [Margaret, 1960]وبانضافة لما سبر فقد وجودت 
حيد ذكر المفحوص في المقابلة أن أمه كانة تخش  وتخاف عليه بشودة وفوي نفوس الوقوة ]–قبل األم 

لول مون تقودير الوذات لودى الطفول ويوندي يبودو أنوه يق -شوبه باننوا  أو اللعوب معهون[كانة تنهاه عون الت
ويضووويف لموووا سوووبر بووو ن  [Jacobson, 1959]إلووو  الثنائيوووة الوجدانيوووة ويتفووور موووع النتيجوووة السوووابقة 

االكتئاب األساسي هو نتيجة لصراع عودواني وبسوبب نقوص القبوول والفهوم مون جانوب األم مموا يقلول مون 
فاشوولة كنتيجووة للصوراع بووين صووورة الوذات المثاليووة "المرغوبووة" والصوورة الفارغووة المنكمشووة والتقودير الووذات 
 [.2008؛ محمد أحمد خطاب، 2001؛ كرمن محمد، 1992؛ فاتن السيد، 1982]مها الكردي، 

شوووخص الوووذي هوووو أكثووور [ بووو ن ال270 -268: 1979ومووون هنوووا يشوووير ]ريتشوووارد م. سووووين، 
 قيقوة الجديودة عون نفسوه ويسوتهدي بهوا فوي المسوتقبل، وهوو ذو قابليوة ألنمرونة مون العصوابي يتقبول الح

 نموا علو  يتعلم المزيد عن نفسه ولذلك فان تقديره لذاته يكون أكثر واقعية فال يستند إل  ررائه هو فقط و 
رراء اآلخوورين كووذلك، أمووا العصووابي فانووه يظوول يقوويم توافقووه علوو  أسوواس موون إدراكووات جاموودة غيوور دريقووة 

اقعيوة، وموون  وم فهوو أكثوور حرصوًا علو  حمايووة مفهووم الوذات القووائم عنوده مون حرصووه علو  تقبوول وغيور و 
 الخبوورات الجديوودة وهووو يجعوول إدراكووه لذاتووه وتقديراتووه لهووا غيوور دريقووة وناقصووة، وهووو مووا يجعوول العصووابي

 رضوو  عوون إنجازاتووه ومووا حققووه ويكووون بصووفة عامووة أميوول إلوو  التشوودد فووي نقوودهي يشووعر بقلووة كفاءتووه وال
اموة لذاته وهو ما يزيد من سوء توافقه وهذا راجع إل  أن قدرة المرء عل  تقبل غيره مون النواس بصوفة ع

تت  ر إل  حود ذي داللوة بمودى تقبلوه لذاتوه والعكوس صوحي ، وهوو موا يعواني منوه المفحووص بالفعول وقود 
 ، والرورشاخ.T.A.T ،H.T.Pأكدته أيضًا نتائجه عل  اختبارات 

 دوافع لدى المفحوص:طبيعة الحاجات وال

الحاجوة شوويء ضوروري السووتقرار الحيواة نفسووها )حاجوة فسوويولوجية( أو للحيواة ب سوولوب أفضوول 
)حاجة نفسية( ومن  م فال شك أن فهم حاجات الفرد وفرق إشباعها يضيف إل  قدرتنا عل  مسواعدته 

م تتوقوف كثيور مون للوصول إل  أفضل مستوى للنمو النفسوي وللتوافور النفسوي والصوحة النفسوية، ومون  و
: 1991خصائص الشخصية عل  حاجات الفرد ومدى إشباع هذه الحاجات ]حامد عبد السالم زهران، 
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35.] 
فقووود تبوووين مووون نتوووائج المقابلوووة انكلينيكيوووة أن المفحووووص لديوووه احتياجوووات عديووودة ومووون أهمهوووا 

اصوووة علووو  وخ T.A.Tالحاجوووة لألمووون وللحمايوووة وهوووو موووا عكسوووته أيًضوووا غالبيوووة القصوووص فوووي اختبوووار 
والتوي ظهوورت فيهوا حاجووة المفحوووص  [6BM- 9BM- 7BM- 10- 3BM- 13MF]البطاقوات 

ين لألموون وللحمايووة ولالحتووواء والسووند والوودعم موون اآلخوورين، وفووي هووذا يشووير "إبراهووام ماسوولو" إلوو  أنووه حوو
تشووبع الحاجووات الفسوويولوجية علوو  نحووو مرضووي تبووز  أو تظهوور حاجووات األموون كوودوافع مسوويطرة وهووذه 

لووذي علوو  الحاجووة إلوو  البيئووة والنظووام واألموون والقابليووة للتنبوون، ولووذا فووان الهوودف األول للشووخص ا تشووتمل
يعمل عند هذا المستوى هو أن ينقص الشك ويتخلص من الريبة وعدم اليقين في حياتوه، ويبودو أن هوذه 

 ائع الجديودةالحاجات تعمل عملها بوضووب عنود األففوال الوذين يخوافون خوفوًا شوديدًا حوين يواجهوون الوقو
 [.585: 1986مكن التنبن بها( ]جابر عبد الحميد، ي )التي ال

واضووحة فوووي تجنوووب الخطووور والمخوووافرة وفوووي  Safety Needsكمووا تظهووور الحاجوووة لألمووون 
اتجاهووات الحووذر والمحافظووة، ولووذا فووان الشووخص غيوور اآلموون عووادة مووا يكووون فووي حالووة خوووف دائووم موون 

وأي عالموة مون عودم القبوول أو عودم الرضوا يراهوا المفحووص  فقدان القبول االجتمواعي ورضوا اآلخورين،
 [.35: 1991عل  أنها تمثل تهديًدا خطيرًا لذات ]حامد عبد السالم زهران، 

وبانضافة لما سبر فوان الحاجوة لألمون تسوتوجب االسوتقرار االجتمواعي واألمون األسوري وهوو 
ه بانضوافة لمعاناتوه موون نبوذ ورفوو  موا يفتقوده المفحوووص بشودة حيود يعوويش بمفورده بعوود فورد أشوقائه لوو

 المجتمع له.
فقوود  Belongingness and Love Needsأمووا عوون حاجووة المفحوووص لالنتموواء والحووب 

بدت أنه يفتقدها وبشدة وهو ما ظهر واضحًا وجليًا في اختبار الرورشواخ مون وجوود صودمة تظليول وهوو 
( 1: 9ا نسوبة  :   موع ي   ه  )ما يعني )االضطراب نتيجة من رات البيئة في مجال الحب(، أمو

وهووو مووا يعنووي وجووود إنكووار أو كبووة الحاجووة للحوووب موون اآلخوورين، وهووو مووا ظهوور واضووحًا فووي اختبوووار 
T.A.T ( وفي اختبار 11وخاصة عل  البطاقة رقم ،)T.A.Tي ، بانضافة أيضًا إل  المقابلوة، وبالتوال

، ومن  م فوان "ماسولو" يصوف الشوخص فاذا لم تشبع هذه الحاجات فان الشخص يشعر بالوحدة والخواء
يشوبع لالحتكوواك والصوداقة الحميمووة واالنتمواء والحاجووة  الوذي يمثوول هوذه الفئووة قوائاًل: أنووه مودفوع بجوووع ال

إلوو  أن يتغلووب علوو  المشوواعر الشووائعة كمشوواعر االغتووراب والوحوودة والغربووة والعزلووة التووي سوواءت نتيجووة 
د األسووورة بانضوووافة إلووو  الفجووووة بوووين األجيوووال ]جوووابر عبووو للحوووراك، ولوووتحطم الجماعوووات التقليديوووة ولبعثووورة

 [.586: 1986الحميد، 
كموووا كوووان هنووواك قصوووور فوووي الحاجوووة إلووو  التقبووول واالستحسوووان مووون اآلخووورين، وهوووو موووا ظهووور 
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وخاصة علو  مقيواس )هوو س( أو تووهم المورض حيود حصول المفحووص  MMPIواضحًا عل  اختبار 
نووي أن المفحوووص يطلووب المزيوود موون اهتمووام اآلخوورين بووه، ( درجووة تائيووة )ملحوووه( وهووو مووا يع81علوو  )

وهووذا راجووع إلوو  أن اننسووان كووائن اجتموواعي يسووتجيب التجاهووات اآلخوورين وتقووديرهم، وموون  ووم فووان موون 
 [324: 1979أقوى أنواع العقاب االجتماعي النبذ االجتماعي ]ريتشارد م. سوين، 
معوزواًل ومطورودًا سوواء مون أسورته وهو ما يعاني منوه المفحووص بالفعول حيود يعويش وحيوًدا و 

 )أشقائه( أو من المجتمع.
 أما عن حاجة المفحوص إل  التقدير واالستقالل واننجاز والحاجة لتحقيور األمواني األمنيوات

 T.A.Tوخاصوووة التحوووول ألنثووو  واالرتبووواط بمووون )يحبووووه/ تحبوووه( فقووود أظهووورت نتوووائج المقابلوووة واختبووووار 
أن المفحووص يعواني نقصوًا وقصوورًا واضوحًا فوي  [6BM- 19 -11 -15 -4]وخاصوة علو  البطاقوات 

إشووباع هووذه االحتياجووات وهووو مووا يووندي بوودوره إلوو  تثبوويط الهمووم ومشوواعر القصووور ]جووابر عبوود الحميوود، 
1986 :586.] 

وهو ما يندي بدوره لإلحباط وللعنف وخاصة العنف الموجه ضد الذات وهوو موا توم تبينوه فوي 
النتحوار بتناولوه أقوراص منوع الحمول، ونسوتخلص مموا سوبر وكموا يشوير المقابلة من محاولوة المفحووص ا

 [ أنه من المفيد أن ننظر إل  الحاجات بوصوفها تتبوع مبودأ عاموًا هوو323: 1979]ريتشارد م. سوين،  
التوووووازن الحيوووووي أو الهوميوسووووتازي والووووذي يعموووول بوووو كبر درجووووة موووون الوضوووووب وخاصووووة فووووي الوظووووائف 

لميكانيزمووات الخاصووة بالمحافظووة علوو  درجووة حوورارة  ابتووة للجسووم، ولكوون الفيزيولوجيووة وذلووك موون قبيوول ا
بعو  الحاجوات النفسوية يبوودو أنهوا تتضومن البحود عوون حالوة االتوزان بونفس الصووورة، مون ذلوك أن حالووة 
الحرموووان مووون التنبيوووه الحسوووي )وهوووو موووا يعووواني منوووه المفحووووص بالفعووول مووون خوووالل عزلتوووه وابتعووواده عووون 

سووي البيئووة المحيطوة بووه علو  النحووو األمثول(، وحالووة انفوراط فووي التنبيوه الحاآلخورين وعودم التواصوول موع 
)تركيووز المفحووووص فقوووط علووو  إجوووراء عمليوووة جراحيوووة ليتحووول ألنثووو  وسوووعيه الووودائم لوووذلك بشوووت  الطووورق 

نهاية لها( كالهما أمر غير مرغووب فيوه، ويزيود مون الجهوود الموجهوة نحوو اسوتبعاد  والمحاوالت التي ال
 ما.

 -[ أن الغالبيوة العظمو  مون فاقوات الفورد40 -39: 1980يشير ]صوالب مخيمور، وفي هذا 
يبق  إال أقول القليول مون الطاقوة  لمواجهة هذا الخطر تتعب  بشكل مبالغ فيه ومن هنا ال -في هذه الحالة

متاحوًا تحوة تصوورف األنوا لتواجووه بوه مواقووف الحيواة العاديووة ويعمول علوو  نضووب الطاقووة هوذا بانضووافة 
القابليوة للتعوب دون أن يكوون هنواك جهود حقيقووي مبوذول، كموا يعجوز االنتبواه عون أن يسوتمر فووي لسورعة 

التركيز مما ي خذ صورة سريعة من الملول، كموا توزداد بسورعة القابليوة للتهويج االنفعوالي فتتفجور فوي يسور 
ة التوووازن نوبووات القلوور أو الغضووب والتووي يعتبرهووا التحليوول النفسووي مووا هووي إال مجوورد محوواوالت السووتعاد
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 الذي أدى إل  االضطرب الناتج عن دعدم إشباع االحتياجات األساسية لدى المفحوص.
[ كما 23: 2015اما عن الدوافع التي تشكل رلبه المتحول جنسيًا فقد اوجزها ]هاشم بحري، 

 يلووي: الرلبووه الجنسووويه حيوود يشوووعر المتحووول جنسووويًا الموورأه باالنجوووذاب جنسوويًا للرجووول المكتموول الرجولوووه
ي الرلبوه القانونيوه فوو –الرلبوه فووي تغييور الجونس موون رجول الوي اموورأه  –والرلبوه فوي الوزواص وتبنووي ففول 

العامول االجتمواعي وخصوصوًا اذا كوان شوكل  –الحياه بودون تخفوي أو التعورض لمضوايقات أو فضويحه 
الشوووخص المووووري  يوووووحي ب نوووه اموووورأه أو العكووووس ، وهووووو موووا ظهوووور واضووووحا وجليوووا سووووواء فووووي المقابلووووه 

 الكليكنيكه او في باقي االختبارات.
 طبيعة الضغوط لدى المفحوص:

اتضووو  مووون خوووالل المقابلوووة ونتوووائج االختبوووارات األخووورى معانووواة المفحووووص مووون العديووود مووون 
ا الضغوط االجتماكية وخاصة فيما يتعلر بهويته الجنسية وممارسة أدواره الذكورية من عدمه، وفوي هوذ

يئوة االجتماكيوة [ أن الب343 -342: 1981ن، جيوروم كيجوان، يشير كل من ]جون كونجر، يول موسو
تشجع الطفل عل  أن يطبوع نفسوه علو  نسور األب المما ول لوه فوي الجونس، أي أن الولود يواجوه ضوغًطا 

االت تصوب  فكورة وفوي هوذه الحو -وهو ما لوم يفعلوه المفحووص علو  انفوالق –يضطره إل  تقليد األب 
 ده مثيًرا للقلر إل  حد بعيد.الطفل عن نفسه أو مفهوم الذات عن

ويفسووور االتجوووواه التحليلووووي السوووويكودينامي الضووووغوط النفسووووية موووون خووووالل الصووووراع بووووين الليبوووودو 
ة والرلبوووات والحفوووزات غيووور العقالنيوووة واألنوووا األعلووو  والضووومير والقووويم المسوووتدمجة أ نووواء عمليوووة التنشوووئ

هيم، الهوو واألنوا األعلو  ]محموود إبورا  االجتماكية ويشعر اننسان بالضغط عندما لم يتحقور التووازن بوين
2013 :348.] 

وكلما استمرت الضوغوط وازدادت حودتها وشودتها كلموا أ قلوة القودرة التكيفيوة للمفحووص والتوي 
فووي ظووروف معينوووة يمكوون أن توووندي إلوو  اخوووتالل السوولوك أو عووودم التوافوور أو االخوووتالل الوووظيفي الوووذي 

موووا يتبعهوووا مووون اسوووتجابات سووولبية تزيووود مووون تووووتره  يوووندي إلووو  المووورض، وبقووودر اسوووتمرار الضوووغوط بقووودر
 [.26: 2004؛ بشرى إسماعيل، 264: 1992الجسمي أو النفسي أو المهني ]حسن مصطف ، 

 نظرة المفحوص للبيئة الخارجية:

بوصفها بيئة خطورة ومهوددة وغيور رمنوة ورافضوة  T.A.Tظهرت البيئة الخارجية في قصص 
راره فووي إجووراء عمليووة جراحيووة ليتحووول ألنثوو ، وهووو مووا ظهوور فووي لووه بسووبب ميولووه األنثويووة ورغبتووه و صوو

: "شوباب بيضوايقوها ويتهكموووا عليهوا ب لفواه نابيوة وجارحووة وهوي موش مسوت منة نفسووها، (3BM)البطاقوة 
ومووش مسووت منة حوود علوو  نفسووها، وهووي خايفووة موون كوول اللووي حواليهووا ومووش عارفووة إذاي تواجووه ده كلووه"، 
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ن غوودر الوودنيا وموون غوودر الزمووان وهووي لحوود اآلن لووم تجوود موو وى لهووا (: "خايفووة موو13MFوفووي البطاقووة )
(: "الخووف أن يبقو  وحيوًدا دون سوند أو أهول" وفوي البطاقوة 15تعيش فيه". أما استجابته عل  البطاقوة )

(8BM)."دول عصابة وعايزين يسرقوه" : 
[   10، 9، 8أمووا عوون اختبووار الرورشوواخ فكانووة نسووبة عوودد االسووتجابات علوو  البطاقووات الملونووة ]

% وهوووي إشوووارة إلووو  الكوووف نتيجوووة لضوووغوط البيئوووة وضوووعف القووودرة علووو  االسوووتجابة لمووون رات البيئوووة، أموووا 29
وهووو مووا يشوووير إلوو  أن المفحووووص ينووزع إلوو  االنتحووواء الووداخلي أي االعتمووواد  1: 5نسووبة ب: مجووو ل فكانوووة 

فة أيًضوووا إلووو  أن نسوووبة  % علووو  حياتوووه الداخليوووة أكثووور مووون اعتمووواده علووو  بيئتوووه والمشووواركة فيهوووا، بانضوووا
% وهوووو موووا يعنوووي نقوووص فوووي التلقائيوووة االنفعاليوووة وأن المفحووووص غيووور قوووادر علووو  التعامووول موووع 91.3كانوووة 

 اآلخرين بشكل تلقائي نتيجة الضبط والحذر.
وهوذا موا توم تبينوه فووي المقابلوة أن سوبب موا سوبر راجووع إلو  أن أشوقاءه قواموا بطورده بانضووافة 

جنسووًيا  ووم اعتووداء أحوود الشوويوخ بالضوورب المبوورب لمووا علووم بنيووة المفحوووص فووي  إلوو  اعتووداء زمووالءه عليووه
لووم التحوول ألنثوو ، ونبوذ الحووي والمنطقوة التووي يسوكن بهووا لوه مووع ليواب األب بالوفوواة ومون  ووم زواص األم ف
الل يجد الدعم والسند لمواجهة هذه البيئة الخطرة والمهددة له، وهو ما ظهر في الرورشاخ أيًضوا مون خو

 صدمة تظليل وهو ما يعني أن االضطراب راجع نتيجة من رات البيئة في مجال الحب. وجود
وهو ما يعنوي أن المفحووص هنوا يواجوه معوركتين كموا ينكود كول مون ]أحمود عكاشوة، سوينوت، 

[ المعركة األول : بين المري  ونفسه والتوي تتجسود علو  هيئوة اضوطرابات نفسوية وجسودية 21: 1988
 الثانية: بين المري  والمجتمع الذي يعيش فيه. واجتماكية، والمعركة

أمووا عوون اسووتجابة  [Hart & Heimbrg, 2001]وهووو مووا أكدتووه أيًضووا دراسووة كوول موون 
عنوود  -الخوواص برسووم الشووجرة()–فكووان هنوواك اتسوواع فووي رسووم الجووذع  H.T.Pالمفحوووص علوو  اختبووار 

المقابلوووة حيووود أن والووود  القاعووودة وهوووو موووا يشوووير إلووو  بيئوووة مبكووورة ينقصوووها الووودفء ]وهوووو موووا ظهووور فوووي
المفحوووص وحتوو  وفاتوووه لووم يحضوونه ولوووو موورة واحووودة فووي حياتووه[. وفوووي هووذا يشووير ]محمووود أبووو الخيووور، 

[ أن األب القوووادر علووو  االضوووطالع بالمهوووام الضووورورية لألبووووه يجعووول االبووون يمتلوووك ذاتوووًا تتميوووز 1998
 ي يتسوووم تعاملووه معوووه بالعقووواببالكفوواءة والتفووورد والقيمووة، علووو  حووين نجووود األب المسووويء إلوو  ابنوووه، والووذ

لو  ذاتوه إوانهمال والقسوة والسخرية، فان هذا يجعل االبن أكثر عدوانية أو اكتئابًا وتكون نظرته سولبية 
 و ل  العالم و ل  المستقبل.

كمووا رسووم المفحوووص جووذع الشووجرة بشووكل كبيوور جوودًا وهووو مووا يعنووي أن المفحوووص يشووعر بوو ن 
ابة العدوانية في الواقع أو عل  مستوى التخييل، أما عون ربيوة الشومس البيئة مقيدة مع نزعة إل  االستج
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موون جهووة الشوومس فهووي تشووير إلوو  الشووعور بوو ن البيئووة المحيطووة بووالمفحوص تتسووم بووالبرود، وفووي إجابتووه 
( قووال: إن النوواس بتحووودفها بووالطوب وهووو مووا يعكوووس بيئووة عدوانيووة وخطوورة ومهوووددة 18عوون السوونال ) 

 رمنة وينقصها الدفء والحب والتنبيه السوي.ومحبطة وغير مشجعة وغير 
ويرجوووع ذلوووك وكموووا يشووور "ماسووولو" ويحووودد أن فريقوووة انتبووواه الفووورد و دراكوووه للبيئوووة تتوقوووف علووو  
صوور مستوى حاجاته، ومن  م يميز "ماسلو" بوين نووعين مون االنتبواه واندراك أحودهما يتو  ر بدافعيوة الق

لبيئوة ع األول مون اندراك أن يصول األشوياء الموجوودة فوي اواآلخر يرتبط بدافعيوة الكينونوة. ووظيفوة النوو 
 بحاجاتنا. ولما كان انشباع يصدر عن البيئوة، فوان مون الضوروري أن ننتبوه إليهوا مون حيود صولتها بنوا

وهوو مووا لوم يحققووه العووالم الخوارجي "البيئووة" للمفحووص وهووو مووا أدى بودوره إلوو  اعتمواد المفحوووص علوو  –
لثووواني وهوووو إدراك أموووا النووووع ا -عتمووواده علووو  بيئتوووه أو علووو  العوووالم الخوووارجيحياتوووه الداخليوووة أكثووور مووون ا 

لعوالم الكينونة فهو اندراك الصادق الذي يستكشف العوالم ويتناولوه ويسوتمتع بوه ويقبول عليوه ويحبوه. إن ا
ه كًا لويرى بعيني فنوان. ويتنقول االنتبواه بحريوة باحًثوا عون الشويء ذاتوه وموا هوو متفورد وأيوديوجرافي، ومودر 

[ وهو ما لم يحد  أيضًا مع المفحوص مما جعله يتعامول موع عالموه 594: 1986]جابر عبد الحميد، 
 الخووارجي بنظوورة ريبووة وشووك وحووذر، وموون  ووم االنسووحاب منووه واالكتفوواء بحياتووه الداخليووة دون هووذه البيئووة

واالضوووطراب المهوووددة لوووه والخطووورة عليوووه ومووون  وووم فوووان انتاهوووه و دراكوووه للعوووالم الخوووارجي يتسوووم بالتشووووه 
 والقصور.

 اضطراب عملية التنشئة االجتماعية:

يعتبور الطفوول هووو المنشوور الووذي يعبوور عوون حالووة األسورة وقوود يقووع هووذا الوودور علوو  ففوول بعينووه 
ي هوذا دون بقية أفراد األسرة لعوامل في الطفل ذاته إال أنه يبق  في النهاية معبرًا عون نقطوة الضوعف فو

ليس بالضورورة مجورد ففول شواذ أو موري  ولكنوه غالبوًا موا يكوون  الكيان الجماعي، فالطفل المضطرب
 [.91: 1977المرض الذي يشير إل  وجود أصل الداء في دائرة األسرة ]محمد شعالن، 

وهو ما اتض  بشكل جلي وواض  من خالل المقابلة من أن المفحوص نش  فوي أسورة مفككوة 
ألب ابوو خرى ولووه أبنوواء منهووا واتسوومة العالقووة بووين وغيوور مترابطووة انفعاليووًا ووجوودانيًا فوواألب كووان متووزوص 

والمفحوووص بووالبرود والجفوواء والوورف ، حيوود ذكوور المفحوووص بوو ن والووده لووم يحضوونه ولووو موورة واحوودة فووي 
ين لوه بول نبوذوه وفوردوه لمووا فكوانوا رافضو -مون زوجوة األب األولو ()–حياتوه وحتو  وفاتوه، أموا األشوقاء 

بينمووا كانووة األم مدللووة ألقصووو  درجووة وبشووكل مبووالغ فيووه بووول  علموووا بنيتووه ورغبتووه فووي التحوووول ألنثوو ،
 ومفرفة الحماية والرعاية والقلر عليه من كل شيء، أما عن زوص األم فكان غير مبالي أو مهتم به.

[ فووي أن األسوورة تلعووب فووي السوونوات Fossum & Mason, 1986وموون هنووا أكوود كوول موون ]
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مة أو مضووطربة، وهووو مووا أكووده الووبع  أيضووًا فووي أن الهويووة األولوو  دورًا بووارزًا فووي تشووكيل هويووة جنسووية سوولي
الجنسووية تنمووو بووالتوافر مووع التربيووة التووي يتلقاهووا الفوورد وفقووًا لنوووع الجوونس الووذي ينتمووي إليووه، وأن تشووكيل الهويووة 

[ Kaphan, et, al, 1994: 682الجنسوية تتو  ر بالتفاعول بوين موزاص الطفول ونوكيوة الوالوودين واتجاهواتهم ]
 دته أيضًا العديد من الدراسات مثل: وهو ما أك

[Max, 1995; Norton & Dolan, 1996; Arthur, 1997; Ridge & Feency, 1998; 

Beaty, 1999; Munck, 2000;  ،2003عماد مخيمر، عزيز بهلول ] 

مون أن اضووطراب الهويوة الجنسووية يورتبط بالتوحوود موع األم واضووطراب العالقوة مووع األب، وهووو 
حوووص بالفعوول مووا بووين أب رافوو  ونابووذ لووه وغائووب عنووه بالوفاتووة منووذ أن كووان عموور مووا عووان  منووه المف

المفحوووص  مووان سوونوات، وبووين أم مدللووة ومفرفووة الحمايووة والرعايووة والقلوور المبووالغ فيووه علوو  المفحوووص 
[ إلو  Coates, 1992من أي شيء بانضافة أيضًا لكونها مسيطرة في أحيان أخرى، وفي هذا يشير ]

متراكمووة موون المتغيوورات األسوورية فووي أ نوواء الفتوورات المبكوورة موون النمووو توورتبط باضووطراب وجووود مجموعووة 
الهويووة الجنسووية منهووا: وفوواة األب أو مرضووه المووزمن أو ال يوواب النفسووي لووألب وعوودم اهتمامووه ورعايتوووه 

 وحمايته لالبن، مما قد يندي إل  التوحد القوي باألم واستدماص خصائصها األنثوية.
[ بقوله: أن الوجوود البودني لوألب البود أن يكوون Bowlby, 1988يضًا ]بولبي وهو ما ينكد أ

بن، ممووا مقترنوًا بووالوجود النفسووي القووائم علوو  الرعايووة والتفاعول، والتواصوول النفسووي واللغوووي واالهتمووام بوواال
م ايجعل الطفل يتوحد بالوالد، ويتخ  الموقف األوديبي، عل  حين نجد رف  الوالد للطفول وعودم االهتمو
بووه ينديووان إلوو  اضووطراب توحوود الطفوول معووه، فوواألمن النفسووي والجسوومي هووو أسوواس توحوود الطفوول بوالووده، 
وشعور الطفل بنقص األمون النفسوي أو الجسومي وهوو موا يوندي بودوره إلو  اضوطراب فوي هويتوه. ويتفور 

لو  علتو  ير [ في أن األب يلعب دورًا جوهريوًا فوي ا133: 1997مع النتجة السابقة ت كيد ]ميخائيل الم، 
ة نموووو الووودور الجنسوووي والهويوووة الجنسوووية لألبنووواء، حيووود أن األب الوووذي يتسوووم بالكفووواءة والتفاعووول والرعايووو
لألبنوواء يوون ر إيجابيووًا لوويس فقووط علوو  نمووو الوودور الجنسووي والهويووة الجنسووية ولكوون علوو  مختلووف جوانووب 

يات اضوووطراب الووودور النموووو، علووو  حوووين نجووود أن اضوووطراب العالقوووة بوووين الطفووول ووالوووده يوووندي إلووو  بووودا
 الجنسي والهوية الجنسية لدى االبن.

؛ بوواربرا 433: 2005وهووو مووا سوويرتب عليووه أ نوواء المراهقووة وكمووا ينكوود كوول موون ]رزق سووند، 
ا مو[ في أن الولد سيتعين ذاتيًا بواألم كنمووذص للودور الوذي سويلعبه فوي الحيواة وهوو 245: 2007ويتمر، 

 مفهومًا ذكريًا عن الذات.قد يجعله يجد صعوبة في أن يشكل لنفسه 
وفووي عمليووة اكتسوواب الهويووة الجنسووية يوورى "فرويوود" أنهووا تووتم موون خووالل التوحوود وهووي العمليووة 
الالشووعورية التووي تجعووال لفوورد يعتقوود أنووه يتطووابر مووع شووخص رخوور ؛ أي أن لديووه بعوو  خصووائص ذلووك 
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اءه وريموه ومعواييره الشخص بحيد يسلك كما لو أنه هو ذلك الشوخص، كموا يعتنور أفكواره ومشواعره ورر 
 [152: 1994]ممدحة سالمة، 

[ فووي أن التوحوود هنووا يووتم إمووا سووعيًا للحصووول علوو  Parsons, 1987وهووو مووا أكووده أيًضووا ]
األموون أو خوفووًا موون فقوودان الحووب، كموواأن ليوواب الوالوود موون نفووس الجوونس أو شووعور الطفوول بعوودم كفايووة 

نسوووية وعلووو  النقوووي  لموووا سوووبر يشوووير الوالووود مووون نفوووس الجووونس ينديوووان إلووو  اضوووطراب فوووي هويتوووه الج
[Cohen et, al, 1994]  إلو  أن أمهوات هونالء األبنوواء عوادة موا يتسومن بالودفء العواففي والحمايووة

الزائدة هذا من جانب، ومون جانوب رخور قود يكوون للتنمويط الجنسوي أيضوًا دور بوالغ األهميوة فوي تشوكيل 
فرد يوتعلم التنشئة االجتماكيوة دورًا رئيسويًا. فوال الهوية الجنسية وهي من المجاالت التي تلعب فيها عملية

ل من خالل احتكاكه ب فراد المجتمع ما هو مالءم وما هو غير مالئم لدوره الجنسي ]كاجان جيروم، بوو 
 [268: 1986مسن، جون بخر، 

وهوو مووا اتضو  فعليووًا مون خووالل المقابلوة حيوود كوان المفحوووص هوو االبوون الوحيود لووألم، والتووي 
يه بشكل مفرط وهو ما جعلها تتغاض  عن سلوكه واهتماماته الجنسية، كما لم يكون لوه كانة تخش  عل

أصدقاء من نفس جنسه حتو  فوي مرحلوة التعلويم االبتودائي حيود كوان يفضول اللعوب موع اننوا  واللعوب 
أن  منهوا باأللعاب األنثوية، وحت  لما علمة والدته بميولوه األنثويوة لوم تنهوره أوتعودل مون سولوكه اعتقواداً 

الزمن كفيل ب ن يجعله يمارس حياته بشكل عادي مثله مثل أقرانه وهو موا نصوحة بوه أيضوًا صوديقاتها 
 يه. داعي للقلر عل ب ن األمر سينتهي وال

أمووووا زوص األم فكووووان مشووووجعًا وموووودعمًا لسوووولوك المفحوووووص ولميولووووه األنثويووووة، وهووووو مووووا أكووووده 
[Green, 1974, 1987] لمسووالك األنثويوة لألبنواء قوود يوندي إلوو  بوو ن تشوجيع بعو  األمهووات علو  ا

لطفول لجنسوه اإلو  كراهيوة  -أحيانواً –كف خصائص الذكورة وزيادة الخصائص األنثويوة، وهوذا قود يوندي 
 ورغبته في االنتماء إل  الجنس اآلخر، مما ينبئ باضطراب الهوية الجنسية.

 John, 1987; Sue et, al, 1990: 293; Barlow]وهو ما أكدته أيضًا دراسة كل من: 

& Durand, 1995: 419]  في أن تشجيع اآلباء ألوالدهوم الوذكور علو  التصورف كاننوا  واالعتمواد
المفوورط علوو  األم فووي كوول شوويء وسوولوك االنتبوواه الزائوود عنوود األبوووين لهووذا الطفوول والحمايووة المفرفووة لووه 

إلووو  ليووواب األب  وعووودم غووورس مفووواهيم حوووول الوووذات الجسووومية واألخالريوووة والشخصوووية لديوووه، بانضوووافة
كنمووووذص للطفووول الوووذكر، وخاصوووة فوووي مرحلوووة موووا قبووول المدرسوووة يووون ر سووولبيًا فوووي التنمووويط الجنسوووي لووودى 
األففووال الووذكور بانضووافة إلوو  قلووة االحتكوواك باللعووب مووع الصووبيان والخلفيووة الثقافيووة للطفوول تعتبوور موون 

 العوامل المساعدة والمسجعة عل  نمو اضطراب الهوية الجنسية.
أن الطفوول عووادة مووا يكتسووب األنموواط السوولوكية  [Cohen et, al, 1994]يوورى  وموون هنووا 
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الخاصووة بهويتووه الجنسووية موون خووالل التوودكيم وان ابووة لالسووتجابات المتناسووبة مووع الوونمط الجوونس للطفوول 
ومعاربووة االسووتجابات غيوور المرغوبووة بحيوود تميوول االسووتجابات التووي يووتم توودكيمها إلوو  أن تقوووى وتتكوورر 

لمواقوف المشووابهة، اموا االسووتجابات التوي يفعاقووب عليهوا الطفوول فانهوا تختفووي أو تضووعف أو وتفعموم علوو  ا
مون قبول فوي أن اضوطراب الهويوة الجنسوية للوذكور  [Green, 1987]يقل حدو ها، وهوو موا أكوده أيضوًا 

 يمثل عالمة أو داللة عل  اضطراب العالقة مع الوالد وتشجيع األم للمسوالك األنثويوة للطفول مون خوالل
 حمايته وتدليله مما قد يندي إل  تثبية ميوله واتجاهاته األنثوية.

والتووي توورى أن التوودكيمات الوالديووة  [Bee. H, 1989]ويتفوور مووع النتووائج السووابقة دراسووة 
رتبطوة بالهويوة الجنسوية تسواعد الطفول علو  تكووين للمسوالك الم -التي يتلقاهوا الطفول–السلبية وانيجابية 

تسوواعده علووو  تصوونيف النوواس لووذكور و نوووا  ومعرفووة السوولوك المناسووب للجووونس صوويغة معرفيووة داخليووة 
بحيود تون ر هوذه الصوويغة المعرفيوة المرتبطوة بجوونس الطفول علو  إدراك الطفوول وتفكيوره وذاكرتوه وسوولوكه 

 واتجاهاته تجاه جنسه وتجاه الجنس اآلخر، ومن  م فانها تسهم في تحديد هويته الجنسية.
وهووو مووا عوووان  –ين الوالوودين ]سووواء كانووة بووالطالق أو باالنفصووال[ أمووا عوون اضووطراب العالقووة بوو

بانضووافة إلوو   -منووه المفحوووص فعليووًا حيوود توووف  والووده وهووو فووي سوون الثمووان سوونوات وتزوجووة أمووه بوو خر
تكوورار عقوواب الطفوول و شووعاره بعوودم األموون وعوودم االتسوواق فووي معاملتووه، وهووو مووا عووان  أيضووًا منووه المفحوووص 

ر مبووالي أو مهووتم وعلوو  النقووي  تماًمووا موون تسوولط األم وحمايتهووا الزائوودة للمفحوووص مووع زوص أم متسوواهل وغيوو
[ تنبووئ باكتئوواب الطفوول Trepper & Dankoski, 1998وهووي كلهووا عواموول خطوورة كمووا أكوود كوول موون ]

 ;Fossum & Mason, 1986]: واضطراب هويته الذاتية والجنسية وهو ما أكدتوه أيضوًا دراسوة كول مون

Maffitt & Caspi, 1998; Carroll, 2000;   
والتي توصلوا فيهوا أيضوًا إلو  أن األففوال الوذين يتلقوون معاملوة  2013]سعاد عبد ا، هيفاء اليوسف، 

حيوود ذكور المفحوووص فوي المقابلووة ]–سويئة فووي ففوولتهم سووواء مون الوالوودين أو أحودهما أو موون المقوربين 
ما علم برغبته وميوله األنثويوة، كموا تعورض أنه تعرض العتداء شديد بالضرب المبرب من أحد الشيوخ ل
وهو ما قد يندي إل  انتهاك جميع القويم  -في هذه الفترة أيضًا العتداء جنسي من زمالئه في المدرسة[

التوووي كونهوووا وتتولووود لديوووه تناقضوووات والتوووي تكوووون بمثابوووة عوامووول مسووواعدة علووو  تشوووكيل هويوووة جنسوووية 
خزي والتي تكون سرية وداخلية وعميقة، وتنطلور بسوبب مضطربة، ومن هنا قد تنش  لديه مشاعر من ال

التعوورض لإلسوواءات المختلفووة وخصوصووًا فووي مرحلووة الطفولووة، فوواذا كووان الشووعور بالووذنب بسووبب القيووام 
بالسولوك الخطوو  فووان الخوزي هووو الشووعور بو ن الفوورد هووو الخطوو  وولود فووي هووذه الودنيا خطوو ، وهووذا الشووعور 

 ية الجنسية.عادة ما يسيطر عل  المضطربين بالهو 
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 االمتثال واالنصياع لممثلي السلطة وقيمها:

( 86حصووول المفحوووص علوو  ) MMPIتبوين موون نتووائج اختبووار الشخصووية المتعووددة األوجووه 
درجووة تائيووة )ملحوووه( وذلووك علوو  مقيوواس االنحووراف السوويكوباتي )ب.د( وهووو مووا يعنووي أن المفحوووص 

نمواذص السولطة ولكون تفعيول الصوراع بصوورة يحارب ضد شيء يكون عادة شكاًل من أشكال الصراع مع 
تبينوه  ظاهرة ليس أمرًا حتميًا، إال أن التمرد والعدائية نحوو نمواذص السولطة يكونوان واضوحين، وهوو موا توم

 أيضًا. في المقابلة وباقي االختبارات األخرى 
[ عودم امتثوال المفحوووص 86: 2008وهوو موا يعنووي بودوره وكموا يشووير ]محمود أحمود خطوواب، 

بيعيوة ، وبالتوالي فوان األنوا الوذهاني يهودر الواقوع فوي سوبيل أخوذه جانوب رلبوات الهوي، والنتيجوة الطللواقع
م تبينوه تولهذا أن يشبع األنا الدوافع العنيفة والتدميرية للهي )عدوان مكبوت( أو أن يتجوه للوذات وهوو موا 

جموعووة موون أقووراص منووع فوي المقابلووة انكلينيكيووة موون إقوودام الفحوووص علوو  االنتحوار موون خووالل تناولووه م
 الحمل.

 توصيات الدراسة:

 ضرورة استكمال الدراسات التتبعية لمن تحولوا جنسويًا بالفعول ولمون لوم يتحولووا وموا هوي -
أهووم المتغيوورات النفسووية والجسوودية واالجتماكيووة التووي لحقووة بهووم، ومووا موودى قوودرتهم علوو  

 خر بالفعل.التكيف مع الوضع الجسدي الجديد لمن تحولوا جنسيًا للجنس اآل

يوووًا العموول علووو  إيجوواد رليوووة علميووة عمليوووة متكاملووة اجتماكيوووًا ونفسوويًا وأسوووريًا وفبيووًا و قاف -
 و عالميًا وأكاديميًا للتعامل بالشكل األمثل مع مضطربي الهوية الجنسية.

ضوورورة توووفير وتفعيوول مكاتووب لرعايووة األففووال والمووراهقين نفسوويًا واجتماكيووًا تضووم أفبوواء  -
ين واجتمواعيين الكتشواف المشوكالت النفسوية واالجتماكيوة بصوفة عاموة وأخصائيين نفسي

 واضطراب الهوية الجنسية بصفة خاصة مبكرا.

ضوووورورة وضوووووع بووووورامج إرشوووووادية وعالجيوووووة وتثقيفيوووووة لألهووووول والألبنووووواء مووووون المصوووووابين  -
 باضطراب الهوية الجنسية لمساعدتهم عل  اجتياز هذه األزمة عل  النحو األفضل.
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The dynamics of Transsexual With Male 
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The present study aims to shed light on the phenomenon of Transsexual 

With male  from the psychoanalytic point of view to get to the real cause 

behind its spread; by using the clinical approach representing the 

ideological curve marked by its comprehensive and integrated 

investigation of the individual developmental history as the study unit  

on a sample of one just case from male .   

The researcher used the following study tools: 

1 - Deep Clinical Interview. 

2- M.M.P.I  Test. 

3- E.O.Q  Test. 

4- Self  Concept Test. 

5- Self  Esteem Test. 

6 – H.T.P  Test. 

7 – T.A.T (Thematic Apperception Test). 

8- Rorschach Ink  Blot Test.  

In order to identify the psychological construction and unconscious 

drives behind directing of male who suffer from of transsexual disorder.  

 


