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  ) ملخص رسـالة دكتوراه( 
  

  : مقدمــة -
  

،  وق��د    ا$جتماعي��ة القديم��ة والخطي��رة  مًع��اھرة  جن��اح  ا�ح��داث  تع��د  م��ن الظ��واھر  اإن  ظ��        
لدراس�ة الشخص�ية   استخدم الباحثون  العديد  من ا$ختبارات النفسية  سواء  موض�وعية أو إس�قاطية

ية  لمحاول�ة التع�رف  عل�ى  س�مات  شخص�  اا  جدي�دً ھذه الدراس�ة يق�دم الباح�ث أس�لوبً  وفي.  الجانحة 
، ويتض�من وح�دتي " أسلوب رسم الذات مع ا�قران وا�س�رة : " الحدث الجانح  من خ7ل الرسم ھو 

وم�ن ث�م ف�إن الھ�دف ..  وحدة رسم ال�ذات م�ع ا�ق�ران ،  ووح�دة رس�م ال�ذات م�ع ا�س�رة : رسم ھما 
ال�ذات م�ع  ا�ساسي للدراسة الحالية ھو التعرف على عناصر رسم الذات مع ا�قران ، وعناصر رس�م  

  .ا�سرة ، التي تميز بين الجانحين وا�سوياء 

  
  : المنھج وا<جراءات -
  

تجريبي�ة  وتتك�ون    تكونت عينة الدراسة من  مجموعتين  من المراھقين ،  المجموعة  ا�ول�ى        
ن  أربع�ي)  ٤٠(من ا�حداث  الجانحين ،  والمجموعة  الثانية  ض�ابطة  وتتك�ون  م�ن   احدثً ) ٤٠(من 
  ١٧ - ١٤من طلبة  المدارس العامة  ا�س�وياء  ،  وق�د  ت�راوح عم�ر عين�ة البح�ث  فيم�ا  ب�ين   اطالبً 

  . سنة 
وقد  أُخذت  مجموعة الجانحين  من  مؤسسة الشباب  بعين شمس ،  أم�ا  مجموع�ة ا�س�وياء          

  .فأخذوا  من بين طلبة مدرستي  المرج ا<عدادية بنين ، والمرج الثانوية بنين 

  
 : ا�دوات  -
  

ع ا�ق��ران أس�لوب  رس�م  ال�ذات م�)   ١:  ( ت�م اس�تخدام أربع�ة  أدوات  ف�ي ھ�ذه  الدراس�ة  ھ�ي       
/ د م�ن  إع�دا( اختبار الشخصية للمرحلة ا<عدادية  والثانوي�ة )   ٢( ، ) من إعداد الباحث ( وا�سرة 

اس��تمارة  )  ٤( ، ) أحم��د  ذك��ي  ص��الح / م��ن  إع��داد  ( اختب��ار ال��ذكاء المص��ور)  ٣( ، ) عطي��ة  ھن��ا 
  ) .باحث من إعداد ال( ا$جتماعية والمستوى ا$قتصادي وا$جتماعي  الحالة

  

  : نتائج الدراسة -
  

ب��ين  ا�س��وياء  والج��انحين  ف��ي    اة  لھ��ذا  البح��ث  أن  ھن��اك  فروًق��أظھ��رت  النت��ائج  العام��        
تناولھم  لعناصر الرسم الخاصة  بأسلوب رسم الذات مع ا�ق�ران وا�س�رة ، تتمث�ل ف�ي قي�ام ا�س�وياء  

بينم�ا  .  وا�س�رة ، ورس�م عناص�ر واقعي�ة لل�ذات  برسم عناصر ال�ذات  مماثل�ة  لعناص�ر رس�م ا�ق�ران
وھ�م يلجأ  الجانحون  إلى  صياغة  عناصر رسم الذات  مختلفة  عن عناصر رسم ا�قران وا�سرة ،  

  .لعناصر رسم الذات  يعمدون نحو المبالغة والتحريف والبعد عن الواقع في تناولھم


