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 :ملخص الدراسة

ها اإلشكالية األوديبية فلقد حاولنا في هذه الدراسة إظهار ة تعاد فيلعتبار المراهقة مرحاب

تعامل المراهقين مع هذه اإلشكالية مركزين اهتمامنا على التعبير عنها من خالل اإلنتاج 

 :الرورشاخ و تفهم الموضوع ، و طرحنا التساؤل التالي اإلسقاطي في إختباري

تسيير اإلشكالية األوديبية التي يعاد إحياؤها خالل  نهل سيتمكن مراهقي مجوعة البحث م

 المراهقة و القلق و اإلستثارة النزوية المصاحبين لها؟

أن المراهقين قد يواجهون  :مفادهاة و كإجابة مؤقتة لهذا التساؤل و ضعنا فرضية  عام

 .صاحبين لهامتثارة النزوية الية و القلق و االسصعوبات في  تسيير اإلشكالية األوديب

 .متعلقتين باالختبارين اإلسقاطيين وح أكثر و ضعنا فرضيتين جزئيتينو من أجل الوض 

تفترض األولى أن هذه الصعوبات ستظهر في اختبار الرورشاخ من خالل استجابات  

 ،II، III، IV)لمفحوصين على اللوحات الموحية لإلشكالية األوديبية و هي اللوحاتا

VI، VII) عبر العناصر التالية: 

 اللجوء المفرط إلى المحددات الشكلية -

 غياب المحددات الحركية -

 غياب االستجابات اللونية أو قلة عددها -

 غياب االستجابات اإلنسانية -

 ظهور استجابات الفراغات البيضاء -

ن             رض ألق باختبار تفهم الموضوع حيث تفتالثانية فتتع أما الفرضية الجزئية

، الصعوبات ستظهر من خالل إجابات المفحوصين على اللوحات التي يعود محتواها 

 ، 6BM  /6GF، 5، 1،2،4)الخفي إلى اإلشكالية األوديبية و هي اللوحات 

BM7/7GF ،8BM /9GF ،11)العناصر التالية ، و يكون ذلك في: 

 .طغيان سياقات سلسلة الرقابة على خطاب المفحوصين -

 .الفشل أو ضعف في ارصان إشكاليات اللوحات -



و من أجل اختبار هذه الفروض قمنا بتطبيق اختباري الرورشاخ و تفهم الموضوع 

سنة و يطلبون فحص نفسي في  47و  41على سبعة مراهقين تتراوح أعمارهم بين 

بعد الحصول على بروتوكوالت الرورشاخ و تفهم الموضوع، قمنا  ،عيادة نفسية

و التي تم تكييفها من طرف فرقة  Vبتحليلها و فق الطريقة المدرسة في جامعة باريس

تحليل سي موسي، .عالبحث في جامعة الجزائر  تحت إشراف البروفيسور 

لنسبة با( يةسياقات معرفية و دينامكية انفعال)و تحليلي كيفي( مخطط نفسي)كمي

وضع فرضية استنتاج السياقات الدفاعية و لوحة بلوحة،  الختبار الرورشاخ، و تحليل

ظيف النفسي بالنسبة الختبار تفهم الموضوع، لنقوم في النهاية بمناقشة التوحول 

تحليل كمي و كيفي الستجابات المفحوصين على  ضيتين الجزئيتين و ذلك بالفر

فرضية لمناقشة امع الصراع األوديبي،  محتوياتها الكامنة إلىالتي تعود اللوحات 

 .العامة وإظهار مدى توافقها مع الدراسات التي تناولت الموضوع

إعادة إحياء اإلشكالية األوديبية خالل المراهقة، اختبار : المصطلحات األساسية

 .الرورشاخ و تفهم الموضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé: 

L’adolescence étant considérée comme une période de 

réactivation de la problématique œdipienne, nous avons tenté 

dans cette étude de montrer les différentes réactions des 

adolescents face à cette problématique à travers les techniques 

projectives Rorschach et TAT, en se posant la question 

suivante : Est-ce que les  adolescents du groupe d’étude vont 

pouvoir gérer la réactivation de la problématique œdipienne à 

l’adolescence et l’angoisse et la réactivation pulsionnelle qui 

l’accompagnent ? 

Et comme réponse momentanée à ce questionnement nous avons 

établi une hypothèse générale comme suit : 

Il se pourrait que les adolescents trouvent des difficultés dans la 

gestion de la réactivation de la problématique œdipienne et 

l’angoisse et la réactivation pulsionnelle qui l’accompagnent.  

Et pour plus de précision nous avons établi deux hypothèses 

partielles concernant les deux tests projectifs. 

La première considère que ces difficultés vont apparaitre aux 

planches du rorschach dont les problématiques latentes renvoient 

au conflit œdipien Pl (II، III، IV، VI، VII) à travers les éléments 

suivants : 

- Recours intense aux modes d’appréhension formels 

- Absence des kinesthésies 

- Absence  ou diminution en nombre des réponses couleur. 

- Absence des réponses humaines. 



- Apparition des réponses Dbl. 

La deuxième hypothèse considère que ces difficultés vont 

apparaitre au TAT à travers les réponses des adolescents aux 

planches TAT dont les problématiques latentes renvoient à la 

problématique œdipienne, dans les éléments suivants : 

- Recours intense au procèdes de la série rigide. 

- Echec ou faiblesse de l’élaboration des problématiques des 

planches. 

Et pour vérifier les hypothèses précédentes nous avons appliqué 

les tests Rorschach et TAT sur 7 adolescents âgés entre 14 et 17 

ans et suivis en consultation de psychologue, après cela nous 

avons analysé les protocoles en suivant la méthode enseignée à 

l’université paris v et adaptée au contexte culturel algérien par 

l’équipe de recherche de l’université d’Alger sous la direction du 

Pr A. Si Moussi, et qui consiste en une analyse quantitative 

(psychograme) et qualitative (procédés cognitif, dynamique 

affective) au Rorschach, puis analyse planche par planche, 

regroupement des procédés défensifs et hypothèses sur le 

fonctionnement mental au TAT, pour enfin discuter les 

hypothèses partielles en nous appuyant sur l’analyse quantitative 

et qualitative des réponses données aux planches dont les 

problématiques latentes renvoient au conflit œdipien . 

Mots clés : réactivation de la problématique œdipienne à 

l’adolescence, Rorschach, TAT. 
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 :مقدمة

يؤدي البلوغ  الذي يعتبر مرحلة انطالقة لسيرورة المراهقة إلى تغيرات كبيرة و عميقة على 

اإلحساس  مستوى الجسد و النفس، إذ يتم المساس بكل من الهوية و القواعد النرجسية،

و الذي  ، في خضم هذه التحوالت يعاد إحياء الصراع األوديبيالخ...في الوجود باالستمرارية

تخطي هذا الصراع هو الذي  نمن الوالدين عملية صعبة في حين أ االقتراببدوره يجعل 

 .ذات مستقرة تقمص ثانوية تمكنه من تكوين صورة يضمن للمراهق سيرورة

         عتبر اختباري الرورشاخ و تفهم الموضوع وسيلتين مهمتين في تقييم المصادر النفسيةي

 االتجاهيعتمد و  لدى المراهق في سجالته المختلفة النفسي ضيفالتو و نقاط الضعف في 

التحليلي في التقنيات اإلسقاطية على المصطلحات األساسية لنظرية التحليلي النفسي، حيث 

بتوضيحها  االقتصاديةالمرونة و يترجم تغيراته الدينامية و  نالفرد بنوع م االتجاهيتتبع هذا 

   ، انطالقا من وجهة النظر هذه يمكناالختبارطنية لمادة بات الطالقا مما تستدعيه المحتوياان

  ر عنه بأعراض مرضية معينةحث عن مشكلة معينة تعود إلى صراع معين  يعبو بدون الب

، يمكن البحث عن مستويات مختلفة من اإلشكاليات التي تسمح بإظهارها طبيعة مادة 

إلطار يمكن في مرونتها و صالبتها، في هذا ا، إضافة إلى الميكانيزمات الدفاعية، االختبار

 .التغيير التي تعتبر أساس في التوظيف النفسي لدى المراهق ةإلظهار و بدقة إشكاليا

   الرورشاخ  اختباريو المتمثلة في  اإلسقاطيةتعماله للتقنيات ستتمثل أهمية هذا البحث في ا

ها المراهقين لمواجهة اإلشكالية و تفهم الموضوع لتقييم الدفاعات النفسية التي يستعمل

 :ما يلي خطة البحث التي تتمثل في ، و ستقدم في األوديبية التي يعاد إحياؤها خالل المراهقة

تساؤل البحث  لإلشكالية،الذي تم التطرق فيه إلى اإلطار العام : اإلطار العام إلشكالية البحث

 .و فرضيات البحث

 

 



 
 
ب  

 

 :و هما  فصليننقسم  إلى يالذي  الجانب النظري

             ريف اإلسقاطإلى تع و الذي تضمن تحت عنوان اإلنتاج اإلسقاطي  :األول الفصل

في التقنيات اإلسقاطية مع ذكر خصوصية  ارصان االستجابةصيرورة  و اإلنتاج اإلسقاطي،

 معالم السير النفسي النموذجي في كل من اإلسقاطي، صالوضعية اإلسقاطية و أهداف الفح

ليتم بعد ذلك التطرق إلى علم نفس مرضية المراهقة  الرورشاخ و تفهم الموضوع، اختبار

عبر التقنيات اإلسقاطية، خصوصية التقنيات اإلسقاطية  و مساهمتها في التشخيص خالل 

 .المراهقة و إرجاع نتائج الفحص اإلسقاطي للمراهق

    التطرق فيه إلى مفهوم المراهقة تحت عنوان سيرورة المراهقة ، و الذي تم :الثاني الفصل

   الهوية  طبيعة التغيرات التي تحدث خالل المراهقة، ، آراء بعض الباحثين حول المراهقة،

و التماهيات، أهمية الجسد خالل المراهقة، مصطلح السواء و اآلليات الدفاعية خالل 

 .المراهقة

 :هما  نقسم بدوره إلى فصلينيالذي  الجانب الميداني

وصف  يشمل على المنهج المتبع في البحث، اإلطار الزمكاني للبحث،: الفصل الثالث

 .قها و تحليلهايالبحث مع عرض كيفية تطب تمجموعة البحث، تقديم تقنيا

الذي تم فيه عرض بروتوكوالت الرورشاخ و تفهم الموضوع للحاالت  :الفصل الرابع

 .السبعة، تحليلها، و مناقشة فرضيات البحث
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   :اإلشكالية 

هذا التعريف ، تمثل المراهقة مرحلة يمّر فيها الفرد من الطفولة إلى الرشد      

        يةنفسية، ثقاف ،معطيات بيولوجيةا تدخل فيهمعقدة  ت عدة عوامل  يشمل البسيط

فّسر تعقّد ما يحدث أثناء يبين عّدة ميادين  التداخل اهذ، اجتماعية و اقتصادية، 

  .النفسي عند الفرد الذي يمّر بها المراهقة على المستوى

نفسية هدفها األساسي استدخال  لصيرورةالبيولوجية  االنطالقنقطة  مثّل البلوغي   

 بيرو.أة مع الباحث االعتبارهذا يمكن ل، ههذه التغيرات البيولوجية الناتجة عن

A.Birraux   (2000  )دخال التغيرات است هدفهعمل نفسي "  المراهقة أن

هتمامات ا، هذه التغيرات تدفع الفرد إلى البحث عن مواضيع "الناتجة عن البلوغ

 النزوات الجزئية حيدتؤدي إلى توالتقمصات، مستوى  على تغيّرات ثدحجديدة ت

تطور هذا ال. الفرد من تكوين هوية جنسية ثابتةية التناسلية مما يمكن الجنس تحت ضل

     الوالدية من اختيار عمل من انفصاله عن المواضيعانطالقا  مكن الفردي عند نهايته

 79in (E.Sechaud, 2000, P  (  .و استثماره و اختيار موضوع حب

م كتابات وإذ توجد اليلعيادي، النظري و اللبحث  جديدجال تعتبر المراهقة أيضا م     

كثيرة تتناول هذه المرحلة النمائية من وجهة النظر العادية و المرضية حيث يمكن أن 

، نذكر بعض المواضيع على غرار العنف لدى المراهق اإلدمان عند المراهق

 أنكل المواضيع تشترك في فكرة  نو القائمة طويلة و المالحظ أ ت الخطراسلوك

 Revue SARP ,2008,P05))  .ة ما تكون مصحوبة بصعوبات نفسيةلمراهقة عادا

 (.السابقة) لصراعات القديمةلعادة كإ يمكن اعتبار ما يحدث أثناء المراهقة  

اعادة تنشيط األوديب ما يؤثّر بية، آالمرحلة اإلكت ارصان مشكلة فالمراهق يواجه

ث ضمن معطيات دة للصراعات تحدغير أّن هذه اإلعاالنرجسية،  هعلى قواعد

فاإلرصان  فا في الطفولةومختلف عن الذي كان معرنفسي جديد وتنظيم   ولوجيةفيزي

ألنا و نظامه و مرحلة الكمون تسمح بتقوية ا، يسمح بتكوين أنا أعلى وديبلأل الجيد
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الذي من حدوث اإلعالء  الجيّد للصراعات كما يمكن مّما يسمح باإلرصان الدفاعي

 ( P E.Sechaud,77,1999). عن مواضيع الحب األولية بتعادااليساعد الفرد على 

يط الصراعات النفسية المرتبطة تنش إعادةإذا إلى  ود سياق المراهقةقي      

ألفراد يسمح هذا السياق لبعض ا  .االكتئابيةو  يبألوداالنرجسية،  شكاليات اإلب

 اآلخرينن تعمل لدى حيفي مواجهة التنقيحات التي تتم في هذه المرحلة و ارصانها ب

م هذه ضن التمييز في خابما ك ياق مرضي و حينئذ يكون من األهميةعلى توليد س

يمكن أن تشّكل خطر لتطور مرضي التي  من تلك التي لها طابع عاديالتحوالت 

لذلك يشير العديد من الباحثين إلى أهمية و ضرورة التدّخل المبّكر بالنسبة للمراهقين 

  (M.Emmanuelli, 2003, p03) .ات حقيقيةالذين لديهم معان

ينبغي بأي حال من األحوال  الو تشكلّها هو عملية تلقائية نمو الهوية  ذلك أنّ  

يسمح  ثريا مرنا و االجتماعيالتعجيل بها أو عرقلتها عندما يكون المحيط المادي و 

كان  إذاأّما  .جمشاعر الهوية بالتكّون و النضببلوغ أوج رقيها و لمختلف  لعملية النمو

        الضغوط معرقال من خالل قلة توفر الحاجات األساسية وكثرة  المحيط صلبا و

                         .ذلك يعيق كيان الهوية عن النضج و التطّور فإن و التهديدات

M .Emmanuelli, 2003, p97)                                                                    )  

 .R كان. ر فالباحث، مصبوغة بالضغوطات النزوية مرحلةمرحلة المراهقة أيضا 

 Cahn  حيث أنه في  ، "الجنون النزوي"حول المراهقة عن يتحّدث في كتاباته

 نيفة مما يجعل الفرد الذي يعيشهاهذه المرحلة تظهر نزوات جنسية عدوانية بصفة ع

                     (R .Cahn, 2002, P02)                            .يحس بقلق شديد

 تباران مفضالن لتقييم اإلمكانياتيعتبر إختباري الرورشاخ و تفهم الموضوع إخ   

النفسية  و المشكالت التي تظهر في سجالت مختلفة عند المراهق، فاألول يستدعي 

بعض  ،الهويةمشكلة  و صورة الجسد ،النرجسية و هذا بتركيزه على الحدود

           االقتصادياللوحات تنشط لدى الفرد الرغبات النزوية ما يسمح بتقييم بعدها 

و العالقة التي تربطها بالموضوع، اللوحات الجانبية تستدعي العالقة بالموضوع 

بحكم محتواها الباطني  الذي يعود على العالقات األولى و التقمصات الجنسية، تحليل 
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درة على الذهنية و الق السيروراتنوعية  درجة التكيف مع الواقعالنتائج يظهر 

ى بار تفهم الموضوع فيدفع الفرد إلأما إخت ،الهوامات و الموجات النزوية ارصان

دراسة الخطاب الذي يدور حول المحتوى و الشكل يمكن  سجل السيرورات الثانوية،

السيرورات األولية التي  من تقييم مدى فعالية السيرورات الثانوية و مدى تسيير

لمراهق أمام مشكلة االتي تدور أساسا حول األوديب تجعل  مادة اإلختبار  .شطهاتن

         مواجهة العالقة بالموضوع قبول أو رفض الثالثية األوديبية و الموجات اإلكتآبية

، كما أن هشاشة الهوية تظهر في صعوبة تكوين عالقة بالواقع، اإلسقاط الذي يبعد 

تثير و عدم التمييز بين األشخاص كما أن بعض اللوحات  االختبارالفرد عن مادة 

 .ضوع التي لها أهمية كبيرة  في المراهقةمشكلة فقدان المو

وفي األخير يمكن القول أن كل من إختباري الرورشاخ و تفهم الموضوع يسمحان  

ع التي تظهر أيضا بقوة بتقييم الدفاعات النرجسية و عالقتها بمشكلة العالقة بالموضو

  M .Emmanuelli, 2001, Pp75-76)) .أثناء المراهقة

إن التكامل بين الرورشاخ و تفهم الموضوع يسمح بدراسة أهم مشكالت المراهق  

األنا  وظائفكالحدود بين الداخل و الخارج، تمثيل الذات، القواعد النرجسية و 

المقاربة  .بالنسبة الختبار تفهم الموضوع عيبالنسبة لألول و التنظيم األوديبي و الدفا

وصيات  راجعة باألساس إلى خصوصية صاإلسقاطية لدى المراهقين لديها خ

بغ صهذه السيرورة ت ،سيرورة المراهقة نفسها و االتي تزعزع التنظيم النفسي للفرد

           (M.Emmanuelli ,2001 ,p05)          .بخصائصها اإلنتاج اإلسقاطي

صورة عن الواقع الداخلي الذي يضفيه الشخص على  إذا اإلسقاطياإلنتاج  دم لنايق  

 إختباريبات و القصص المنسوجة في االمادة المقدمة له و نقصد به هنا مجموع اإلج

الرورشاخ و تفهم الموضوع و المقدمة على شكل بروتوكوالت من طرف المراهقين 

ق يل العناصر التي تتضمنها وضعية تطباستجابة لتعليمة خاصة بكل إختبار و كذا ك

            إيماءات و طلب إستفسارات ،مالحظات ،حركية استجاباتمن  االختبارين

 (34ص,2002,زقار .ر، سي موسي .ع) .و إضافات 
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تسمح المادة اإلسقاطية المحصل عليها من فهم نوعية العالقة مع الواقع و في نفس 

د إلدماج واقعه النفسي في نظامه الفكري إذ يجد هذا الوقت بالوقوف على إمكانية الفر

       تبين لنا كيف يواجه عالمه الداخلي  األخير نفسه أمام ضغوط داخلية و خارجية

 D.Anzieu, C. Chabert, 1987, Pp25-26)). و محيطه الخارجي

تقوم  فاإلسقاط هو ميكانيزم أساسي يتم من خالله إنجاز وحدة التقنيات اإلسقاطية التي

على فرضية فحواها أن الشخص يبني عالمه تبعا لما هو عليه ذلك أن كل سلوك أو 

                           .إدراك أو لفظ أو تعبير لشخص ما يحمل في طياته سمة شخصية

                                                          ((G. Romano, 1975, P18           

الذي  إلسقاطي العادي،ا اإلسقاطية  هي وسائل موحية بهذا النشاط ختباراتاالكل  

عن طريقته الخاصة في تنظيم تجاربه و هيكلتها، و المعنى  من خالله يفصح الفرد

اإلسقاطية  لالختباراتالذي يعطيه لها ذلك أنه يستقبل المثيرات ذات البناء الضعيف 

شخصيته لهذا يسقط نظرته للحياة من خالل و يستجيب لها وفقا للتنظيم الدينامي ل

 .و ترجمته لمادته االختباراستجابته لتعليمة 

تعلق األمر في اإلسقاطية تختلف من تقنية ألخرى، االختباراتإن المادة المقدمة في 

في  إنسانيةراعات صو بوضعيات متعلقة ب لرورشاخ،ا اختبارببقع حبر غامضة في 

 تعليمات مختلفة تتميز بكونها االختباراتتفهم الموضوع، وتستعمل في هذه  اختبار

من جهة و من جهة أخرى تعمل على تقييده و لهذا  االستجابةحرية  تعطي للمفحوص

في نفس الوقت فإن اإلنتاج اإلسقاطي يخضع لعاملين جوهريين هما التمسك بالواقع و 

إذا هو عملية تفريغ و إسقاط لما يشعر به منه للتخيل، فاإلنتاج اإلسقاطي  االنطالق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          لفرد على المادة المقدمة له بحيث أن بنية إستجابات البروتوكول الخاص به تكون       ا

 (33-33،ص2002زقار، .ر،سي موسي .ع). مماثلة لبنية الشخصية 

اإلسقاطية إذا تعكس األعماق الدفينة في النفس ذلك أن المفحوص مطالب  االختبارات

له ياالعنان لخأي أن يترك  منبهات غير واضحة نم انطالقااء محددة يبإدراك أش

و في نفس الوقت يخضع للرقابة و يتمسك بالمحتوى الظاهري للمادة  (مبدأ اللذة)
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راته معاناته و أحاسيسه تسقط عليها تولي  االختبارحيث ينطلق من مادة ( مبدأ الواقع)

 (33،ص2002زقار، .ر ،سي موسي .ع)   .و ما تنطوي عليه نفسه من اتجاهات و دوافع

 رة إستعملت التقنيات اإلسقاطية لدى المراهق نذكر منها هناك دراسات كثي

  M.Emmanuelli et C. Azoulay (2002) إمانويلي.أزوالي و م.ك دراسة

الباحثتان النفسي لدى المراهقين  حيث قامت و التي أظهرت خصوصيات التوظيف 

ب و المتواجدين بالمستشفيات ألسبا صلمراهقين يطلبون الفحروتوكوالت سة ببدرا

مختلفة إضافة إلى مراهقين عادين ما سمح لهما بإظهار مختلف اإلشكاليات التي 

    المشكلة اإلكتآبية لة النرجسية، تظهر عبر التقنيات اإلسقاطية و المتمثلة في المشك

 .و إعادة إحياء األوديب 

سيرورات الفكرية تناولت فيها دراسة ال (2002)إمانويلي .م دراسة أخرى للباحثة

بعض  نسنة و توصلت إلى أ 11و 12تتراوح أعمارهم بين  عينة مراهقين لدى

سة بشكل جيد في في الدرا المراهقين الذين يملكون قدرات معرفية متوسطة ينجحون

خرين يفشلون رغم قدراتهم المعرفية العالية و التفسير الذي قدمته الباحثة آحين أن 

ي أن النجاح و الفشل ال يتوقفان فقط على طية و المتمثل فالتقنيات اإلسقامن  استنتجته

يرورات وعية التوظيف النفسي ، نوعية السالقدرات المعرفية بل يرجعان أيضا إلى ن

 .المعرفية، التنظيم النرجسي للفرد، فعالية النظام الدفاعي للفرد

(M.Emmanuelli,2001,P131)                                                            

خصوصيات التوظيف  تناولت فيها الباحثة  (2002)أزوالي .كدراسة للباحثة 

ذهاني  و لقد  مراهق 53عند  شفاءتبعد اإلس سيرورات التغييرب و عالقتها النفسي

هرت تطور جيد ل ظهذه الدراسة إلى أن اإلختبارات اإلسقاطية أتوصلت الباحثة في 

 C.Azoulay, 2002, P136)). 35حالة من  11

و هي دراسة مقارنة   (2002)زقار.سي موسي و ر .عدراسة  جزائرية للباحثين 

بين أطفال و مراهقين تعرضوا لصدمة نفسية و آخرين لم يتعرضوا لها و ذلك 

اإلنتاج الباحثان إلى نتيجة مفادها أن  و لقد توصل اإلسقاطية االختبارات باستعمال

كان مميزا بالكف الشديد، رفض اإلسقاطي لألطفال و المراهقين المصدومين 
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المقدمة، بينما تميزت إنتاجية واإلسقاط الذاتي لوجدانات بعيدة عن المنبهات  االختبار

طفال و المراهقين غير المصدومين بكف و رقابة ناجحين، التركيز على المحتوى األ

 (282،ص2002زقار،. ر ،سي موسي .ع) .الظاهري الملموس و بروز الوجدانات

نظرا لخصوصية السيرورات النفسية للمراهق من جهة حيث و على حد قول         

تعتبر ساحة البلوغ محورا أساسيا في العمل "   Ph .Gutton جوتون. فالباحث 

حيث يخلق البلوغ أزمة في التنظيم النفسي و األوديبي ... النفسي لدى المراهق

م أفراد يعيشون تحت المراهقين ه"  A. Green قرين . أكما يقول   "الطفلي 

تحت ضغط اإلستثارة النزوية الناتجة  ..."إعادة إحياء النزوات الناتجة عن البلوغ

ن تكون نفسية فسي الذي اكتسبه الفرد الى حد اآلعن البلوغ و التي تزعزع النظام الن

المراهق مطالبة بالقيام بعمل نفسي من أجل استدخال هذه التغيرات، تمكن التقنيات 

فعاليتها، حيث يتعلق األمر بالقدرة على  إظهارية من ترجمة هذه القدرات و اإلسقاط

التكيف مع الواقع و اللجوء الى دفاعات نفسية من أجل التحكم في هذا القلق الخاص 

 .المراهقة و الذي تحييه اإلشكاليات الخفية للوحات اإلختبارين بوضعية

(M.Emmanuelli,2001,Pp17-18)                                                   

و أهمية استعمال التقنيات اإلسقاطية تظهر من حيث أن اختباري  الرورشاخ و تفهم 

استثارة  إعادةالموضوع يستدعيان النفس و الجسد في نفس الوقت و يؤديان الى 

ن نزوية و يقترحان ساحة وسيطة تسمح بالتعبير عن الهوامات و بتقييم األثر الناتج ع

 .اإلشكالية األوديبية على نفسية المراهق خالل هذه المرحلة 

(M.Emmanuelli,2001,Pp20)                                                       

لهذا ارتأينا دراسة اإلنتاج اإلسقاطي لدى المراهقين الذين يطلبون فحص نفسي  

 إعادةين اهتمامنا على اثر باستعمال اختباري الرورشاخ و تفهم الموضوع مركز

النزوية المصحوبة لها على نفسية  االستثارةإحياء اإلشكالية األوديبية و شدة 

 :المراهقين اللذين يطلبون فحص نفسي و طرحنا   التساؤل التالي

هل سيتمكن مراهقي مجموعة البحث من تسيير القلق الناتج عن إعادة إحياء 

 ة النزوية المصحوبة لها؟ ثارتاإلشكالية األوديبية و  اإلس
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 :الفرضيات

 :العامة الفرضية

قد يظهر المراهقين صعوبات في تسيير القلق الذي تثيره إعادة إحياء اإلشكالية 

 .األوديبية و اإلستثارة النزوية المصحوبة لها

 :األولى الجزئية  الفرضية     

ت الصعوبات في اختبار الرورشاخ من خالل استجابا هتظهر هذقد  -

 ،II)المفحوصين على اللوحات الموحية لإلشكالية األوديبية و هي  اللوحات 

III               IV، VI، VII)  في العناصر التالية: 

 .اللجوء المفرط إلى المحددات الشكلية -

 .غياب المحددات الحركية -

 .غياب االستجابات اللونية أو قلة عددها -

 .غياب االستجابات اإلنسانية -

 .ابات الفراغات البيضاءظهور استج -

 :الثانية الجزئية الفرضية

تظهر هذه الصعوبات في إختبار تفهم الموضوع من خالل استجابات قد  -

المفحوصين على اللوحات التي يعود محتواها الخفي الى اإلشكالية األوديبية 

 3BM  /3GF ، BM7/9GF ،8BM، 3، 2،2،4)و هي اللوحات 

/7GF ،20) في العناصر التالية: 

 .طغيان سياقات سلسلة الرقابة على خطاب المفحوصين -

 .الفشل أو ضعف في ارصان إشكاليات اللوحات -
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 :تمهيد

يعرف اإلنتاج اإلسقاطي على أنه مجموعة اإلجابات و القصص التي يقدمها الفرد استجابة 

سيتم في هذا الفصل تقديم تعريف لإلسقاط   المقدمة له في التقنيات اإلسقاطية، االختبارلمادة 

و إظهار خصوصيته في مرحلة المراهقة، تعريف اإلنتاج اإلسقاطي، ليتم في األخير الحديث 

 .استعمال التقنيات اإلسقاطية في علم نفس مرضية المراهقعن 
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 :تعريف اإلسقاط -1

الفرد إللحاق معاناته و مخاوفه و جوانب  إليهااإلسقاط من اآلليات الدفاعية التي قد يلجأ       

   فعن طريق اإلسقاط يحكم الفرد على اآلخرين من خالل ذاته آلخرين،اضعفه و عدوانيته ب

    فهو عملية نفسية يقلل الفرد من خاللها من توتراته التي قد تنتج عن الشعور و باإلحباط ،

الخارجي مما يتيح له عدم  إلحاقه بالغير وبالعالمو  مرفوض في الذاتوجدان  إنكارو 

 (23،ص2112موسي،زقار،سي )   .التعرف عليها في ذاته

نبذ فيها يالعملية التي " اإلسقاط على انه معجم مصطلحات التحليل النفسييعرف      

التي " الموضوعات"الشخص من ذاته بعض الصفات و المشاعر و الرغبات و حتى بعض

. يرفضها في نفسه كي يموضعها في اآلخر سواء كان هذا األخير شخصا أم شيئا أويتنكر لها 

(Laplanche et Pantalis, 1985, P70)                                                                       

   مشاعر إسقاطو  الفرد بعزل هال النفسي هو عملية يقوم من خاللاإلسقاط في نظرية التحلي و

ن على أن اإلسقاط وق الباحثأو اآلخر، يتف على المحيط إليهيرفض انتمائها  رغبات و

 (Ibid,P6)     .لمخاوف المرضيةامرض العظام أو  في ميكانيزم نفسي بدائي عادة ما نجده 

 بإبعاد وذلك  الحد من الصراع النفسي الداخلي، إلىترمي  لية دفاعية فاإلسقاط إذا آ

يخضع  االقتصاديةمن الوجهة  ،شأنها خلق توتر و ضغط على األنا المواضيع التي من

خفض التوتر الذي يثيره المحتوى النزوي  إلىاإلسقاط لمبدأ اللذة و مبدأ الثبات الذي يهدف 

من الوجهة الدينامية  أماأدنى مستوى ممكن، إلىالنابع من الهو و المرفوض من قبل األنا 

تطاق نحو الخارج فهو بهذا يكتسي وظيفة  يستخدم كوسيلة لنقل اإلثارات الداخلية التي الف

 (Sami , 1970, Pp44-45 .A) .دفاعية جلية

  اإلسقاط ميكانيزم منظم في الجهاز النفسييعتبر  ".... A .Birraux (2118)بيرو.أ تقول

      اإليجابية القيمة االعتبارعلم النفس العيادي األخذ  بعين  إطاركان في  بما و من األهمية

و استعمال اإلسقاط خالل المراهقة يحمي ... هذا الميكانيزم يكتسيها التيو الوظيفة الدفاعية 

اإلسقاط في لغة علم النفس ينطلق من  و .تمثله النزوات التناسلية الخطر الذي من الفرد

 االختيارحد يستطيع فيه الفرد  إلىبوجود عالقة بين العالم الداخلي و الخارجي  تقولفرضية 
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الصور أو الوضعيات المقدمة له و هي وضعيات تتوافق مع  و بشكل ايجابي أو سلبي،

اختباري )ت عليها فكرة التقنيات اإلسقاطيةذه الفكرة هي التي بنيه و تصوراته، انشغاالته

يعتبر هدفها استخراج    التيو و حتى الرسم عند الطفل  (و تفهم الموضوع الرورشاخ

ية لدى الفرد و حتى الصراعات النفسية في سمات الشخصية و البنية النفس األساسيةالخطوط 

حول هذا الموضوع أن اإلنتاج  Anzieu (1974) أنزيو أعمالأظهرت  .التي يعيشها

أصبح التحليل  إالوفق قواعد خاصة بنوعية المادة المستعملة و  يؤول أناإلسقاطي يجب 

  .عليها المحصلالمحلل لعالمه على المادة  إسقاطسوى 

التحوالت  إطار في مصطلح اإلسقاط خالل مرحلة المراهقة  يكتسيها يالتمعرفة األبعاد  إن

اإلسقاط  إلىبها مرحلة البلوغ يجعلنا نبحث عن فهم لماذا يصبح اللجوء تأتي  النفسية التي

 الصعبة الفتراتضروري خالل المراهقة التي تتميز  بالتغير النفسي و النزوي و حتى في 

 لنا بفهم العالقة بين المراحل الفوبية و العظامية خالل المراهقة هذا ما يسمح .الفرد من حياة 

 اكتمال خصتكون األنا و باأل طور التغيرات التي تثير مستوى استدخال الواقع في و أيضا

  .    (A. Birraux, 2008, p72)        عمل التقمصات

 :اإلسقاط خالل المراهقة  -1-1

المتكرر لإلسقاط في سلوكات الحياة  االستعمالتظهر  للمراهقينكل العالجات النفسية   

بدون توجد مراهقة  ال....اتزان األنا تهدد خص خالل الوضعيات الجديدة و التياليومية و باأل

 األولياء،الكبار،)المذنب هو اآلخر أن حيثمعاش فوبي أو مشاعر اضطهادية 

من قدرته على الخفض  عدم عن سوء حظ المراهق و عن هم المسئولون (األساتذة،المدرسة

انتمائه  طريقة يقوم المراهق بعزو ما يرفضبهذه ال ، الصراعات الداخلية التي يعيشها حدة

 .المحيطاآلخر و  إلىعالمه الداخلي  إلى

-المراهقة ليس مختلف عن مصطلح المرحلة الفصامية في إلسقاطااستعمال مصطلح  إن

 ال عن ظهورو Mélanie Klein ميالني كالينعنه  تحدثت و الذي البارانويا عند الطفل

في كل الحاالت يصبح من  ،المرضية العادية و التي تميز عصاب الطفولة المخاوف

هذه عبارة عن  ،هداخليا بتهديد و اإلحساس موضوع مضطهد في الخارج إيجادالضروري 
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في هذا ...لدى الفرد المستعمل أعراض نابعة عن زيادة الليبيدو و عدم فعالية النظام الدفاعي

  .منهمحاولة التخلص ة هذا المعاش و عدم مرافق ضرورة إلىشير ناإلطار 

 علىة الجنسية يالنزو االستثارة إسقاط بمحاولةنظرية التحليل النفسي  إطاريتعلق األمر في 

لمحافظة على سيرورة شعوري مقبول  الئق ل بمحتوىيسمح ربطها أين  الخارجي المحيط

  .فيها و مواصلة اإلحساس بالذات لدى الفرد ممتحكنفسية 

و في  هغير أن)لإلسقاط عادة ما يعتبر مؤقتا و يساهم في تقوية معاش الواقع االستعمالهذا 

 .هذا المعاش يساهم في بناء حدود األنا ،(بعض األحيان قد يضعفه

(A.Birraux, 2008, Pp72-74)                                                                           

 :تعريف اإلنتاج اإلسقاطي -2

الشخص على المادة يضفيه  الذي صورة عن الواقع الداخلي اإلسقاطي اإلنتاجيعطي لنا    

ة في اختباري الروشاخ اإلجابات و القصص المنسوج المقدمة له و يقصد به هنا مجموع

على شكل بروتوكوالت من طرف المفحوص استجابة لتعليمة  تفهم الموضوع، و المقدمةو

من  ،االختبارينكل العناصر التي تتضمنها وضعية تطبيق  كذاار و بخاصة بكل اخت

              .و اضافات استفسارات و طلب إيماءاتو  تبات حركية و مالحظات و انتقادااستجا

 (34،ص2112زقار،.رسي موسي،.ع)                                                                   

  من فهم نوعية العالقة مع الواقع  اإلسقاطيةقنيات تسمح المادة المحصل عليها من خالل الت

 إذاالفرد إلدماج واقعه النفسي في نظامه الفكري  يةإمكانفي نفس الوقت بالوقوف على و و 

فيه الفرد من  ينتظم حد أي إلى فيتبين لنا يجد هذا األخير نفسه أمام ضغوط داخلية و خارجية 

                                                      .و محيطه الخارجيأجل مواجهة عالمه الداخلي 

                                                   ( (D.Anzieu ,C .Chabert, 1987, Pp25-26 
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يتمثل موضوع البحث في التقنيات اإلسقاطية في كيفية رد فعل الفرد أي الوسائل التي    

تمثل أنماط التوظيف هي التي  هذه األخيرة ،االختبارمن اجل اإلجابة على تعليمة  سيجدها

 ( (D .Anzieu , C. Chabert, 1987, P27.النفسي لديه

فيتعلق األمر ببقع  أخرى، الى اإلسقاطية تختلف من تقنية  االختباراتالمادة المقدمة في  إن

في اختبار تفهم  إنسانية و بوضعيات متعلقة بصراعات الروشاخحبر غامضة في اختبار 

 حرية تعليمات مختلفة تتميز بكونها تعطي للمفحوص االختباراتالموضوع و تستعمل هذه 

و بهذا فإن اإلنتاج اإلسقاطي  من جهة أخرى،و تعمل على تقييده  من جهة، االستجابات

منه  للتخيل فنجد  االنطالقالتمسك بالواقع و في نفس الوقت : جوهريين هما لعاملينيخضع 

بقع حبر ليس لها شكل محدد يعطي لها المفحوص شكال انطالقا من  الروشاخمثال في اختبار 

في قصص   ينتج بالصراعات النفسية ينطلق منها ليتخيل و ة خياله، وضعيات ذات عالق

 (34،ص2112سي موسي،زقار،)  .الموضوعاختبار تفهم 

بما يشعر به الفرد على المادة المقدمة له  إسقاطفاإلنتاج اإلسقاطي هو عملية تفريغ و    

 ، فالمميزاتمماثلة لبنية شخصيتهتكون  به  خاصاستجابات البروتوكول ال بنية بحيث أن

      انزيوكل من  يعتبر في هذا الصدد .األساسية لهذه األخيرة تبقى محفوظة في البروتوكول

 إلىيعبر   xاإلسقاطي بمثابة شعاع  االختبارأن Anzieu et Chabert (1987)بير اش و

و يسمح بعد ذلك بقراءة سهلة من خالل  (تمرير اإلختبار)أغوارها داخل الشخصية و يصور

و الكامن يصبح  واضحا الدفين في الشخصية الشيءالبروتوكول و بهذا يصبح  تأويل

 (  (D .Anzieu, C.Chabert, 1987, P27.ظاهرا

يسمح  ؟ إسقاطي الختبارص الذي يخضع وما هدف المفح :عن السؤال اإلجابة المنتظرة إن

سية وفقا للمنظمات النف، لنا بمعرفة طبيعة معالجة الجهاز النفسي للمثيرات المدركة 

بمعنى آخر يجد الفرد نفسه أمام وضعية صراعية يجب الموجودة وراء كل توظيف نفسي، 

 :هذا الحل يسمح لنا بمعرفة عليه حلها،

 .ماتاانشغاالته األساسية و التي يمكن أن نترجمها على أساس هو -
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 بناء مواضيعه الداخلية و عالقاته البين شخصية قةيطر -

 (P. Roman, 2006, P30) .       العواطف و التصورات التي تستدعيها مثيرات المادة -

 :صيرورة ارصان اإلجابة في التقنيات اإلسقاطية  -3

تتلخص صيرورة ارصان اإلجابة في اختباري الروشاخ و تفهم الموضوع في مجموع    

 لهبعدما نقدم  االختبارينمع وضعية  للتجاوب المفحوص يوظفها الميكانيزمات العقلية التي 

المادة :التعليمة الخاصة بكل واحد منهما، واضعا في الحسبان عناصر هذه الوضعية التي هي

   (V .Shentoub, 1987, P11).الفاحص وجود التعليمة و، 

    فالمفحوص هنا مطالب بالقيام بعمل ربط متوازن بين متطلبات الالشعور الذي يمثله الهو

  (118،ص2118زقار،.ر.   )و مقتضيات الواقع الذي يمثله األنا

سلسلة من المراحل بتمر عملية ارصان اإلجابة في اختباري الروشاخ و تفهم الموضوع   

 :قاط التاليةنلخصهما في الن  Shentoub (1987) وبشنت منهم عدد من الباحثين إليهاتطرق 

يدخل المفحوص في نشاط  حسي للمحتوى الظاهري للمادة، إدراكفي البداية يحدث  -

 .ترابطي غير مألوف بحكم الغموض الكبير للمنبه

يتواصل النشاط الترابطي الكثيف المباشر في نظام الشعور و ما قبل الشعور نظريا على  -

 .الالشعوريمستوى النظام 

ة عن النشاط الترابطي الكثيف و الذي يهدف لإلجابة على تجيتم العمل على المادة النا -

 ، حيثعمل انتقائي لمختلف النماذج المقدمة فهو ،التعليمة ، أيالموضوع الشعوري

 .المنشطة اآلثار الذكروية مختلفبين ة اقتصادية قوية فستكون هناك منا

و خاصيتها تها من خالل اإلجابة و التي تكون نوعي االنتقائياكتمال النشاط الترابطي  -

عنها، و تمثل تسوية أنجزها المفحوص بين  ةتجالنا تابعة كثيرا للوضعية االقتصادية

و الدفاعات المستعملة لحل الصراع من خالل عمل  الالشعورات الشعور و يمقتض

 . الربط الذي قام بانجازه



طياإلنتاج اإلسقا                                                                          الفصل األول  

15 
 

المفحوص  إخضاعينبغي   نتمكن من فهم ما يحدث على المستوى الثالث و الرابع و حتى

       التي أعطاها الترابطي باإلجابة اإلنتاجمقارنة و  ،إجاباتهمن  تداعي انطالقالعملية 

نفسي محكم  بنشاط ،أثارته مرتبطة باإلنتاج الترابطي الذي أن تكون اإلجابة ، فيحتمل

 أييتعلق بارصان الحلم  فيما  Freud فرويدبنفس السياقات التي وصفها  أساسا

                             (V .Shentoub, 1987, P119) .اإلزاحة و الترميز ،يفثالتك

للجهاز النفسي و ال  التحتية البنيات بنفاذية  ددحتتاإلرصان النفسي  إمكانيةلهذا فإن 

اإلجابات في اختبار  بإعطاءار تفهم الموضوع أو بفي اخت القصصترتبط فقط ببناء 

للحفاظ على توازن جهازه  يخضع له كل انسان إبداعيبكل عمل عقلي  إنماو  ،الروشاخ

                                        .النفسي في مواجهة الصراعات و الصدمات النفسية التي ال مفر منها في الحياة

 (119،ص2118زقار،.ر)                                                                            

 :خصوصية الوضعية اإلسقاطية -4

العنصر المشترك بين كل التقنيات اإلسقاطية يتمثل في نوعية المادة المقدمة التي  إن   

فيما تستدعيه من تداعيات لفظية انطالقا من  الغموضتتميز في نفس الوقت بالملموسية و

و في خلق نوع من المجال العالئقي بين الفاحص و المفحوص  هذه المادة المقدمة،

 .ختباراالبوجود وسيط متمثل في مادة 

ما يمكن من انطالق  التعليمة العامة المقدمة تستدعي الخيال انطالقا من فعل الرؤية،    

تسمح بدراسة نوعية  إذاالتقنيات اإلسقاطية  عمليات اإلدراك و العملية اإلسقاطية،

النفسي وفي نفس الوقت إمكانية الفرد إدماج واقعه النفسي في نظامه  مع الواقع العالقة

 أي إلىهذا األخير الذي يجد نفسه أمام ضغوطات خارجية و داخلية سيظهر لنا  ،الفكري

                             .مدى و كيف ينتظم من اجل مواجهة عالمه الداخلي و محيطه الخارجي في نفس الوقت

                                                (D. Anzieu, C. Chabert, 1961, Pp25-26) 

 غموض التعليمة االستجابةحرية الوقت و  ة الالشعورية للمادة،البني تجعل كل من      

فراغ يجب على الفرد ملؤه باستدعاء  وضعية فراغ نسبي، وضعية التقنيات اإلسقاطية،

الوضعية الغامضة  ، هذهالمصادر العميقة في شخصيته إنماراته الذهنية و ليس فقط قد

 الصراعات النفسية لدى الفرد و خلق نوع من القلق و النكوص لديه إحياء يكون لها أثر
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نكوص على  إلىتؤدي التقنيات اإلسقاطية  أنه مثلها مثل وضعية التحليل النفسي، إذ  ،

السيرورات  إلىمستوى الجهاز النفسي من السيرورات الثانوية المبنية على مبدأ الواقع 

 (D. Anzieu, C. Chabert, 1961, Pp28-29)         .ألولية و المبنية على مبدأ اللذةا

تسمح المنهجية اإلسقاطية بتكوين وضعية عيادية خاصة يمكن تلخيص مميزاتها 

 :الثالثة األساسية كمايلي

ضعية عالئقية تجمع بين فرد في وضعية معاناة و مختص الوضعية اإلسقاطية هي و -

 .ادةضينتج عنها تحويالت م هذه الوضعية العالئقية نفسي،

تستدعي التقنيات اإلسقاطية التعبير اللفظي و هذه الخاصية تجعل من الطبيعي الحديث عن  - 

 .  اطن الخفي خالل تحليل خطاب الفرد  المحتوى الظاهري و المحتوى الب

   ظهر مادة ستدعاء مزدوج لإلدراك و اإلسقاط، تالتقنيات اإلسقاطية ا تتطلب في األخير -

مستعملة عمليات معرفية " الموضوعية"تحت معطيات حسية مدركة تستدعي االختبار

بسبب غموضها  تستدعي ، الظاهرة التصويرية و وراء أشكالها غير أّن هذه المادة  توافقية،

 .مستعملة عمليات اسقاطيةذاتية  ردود فعل

أن العمليات العقلية المستعملة و التي تظهر خالل تمرير  يالفرضية األساسية ه   

  .التوظيف النفسي الخاص بكل فرد أنماطاإلسقاطية تسمح بمعرفة  االختبارات

C.Chabert, P. Ramon, 2007, P552)                                                                     ) 

 :أهداف الفحص اإلسقاطي -5

 :حص اإلسقاطي عند الطفل و المراهق ثالثة أهداف أساسيةللفيمكن القول أن    

نفسية و تستدعي  استثارةضعية حيث أن الوضعية اإلسقاطية و :تأهيل نفسي إعادةهدف  -

 .العاطفية لدى الطفل و المراهق االستثماراتاستجابة تصبغها نوعية 

نموه النفسي العاطفي  إطارهدف تقييم نوعية السيرورات النفسية لدى الطفل و المراهق في -

    (P.Roman, 2001, P621) .و هذا ما تسمح به طبيعة اإلنتاج اإلسقاطي لدى هذا األخير
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بمعنى  دينامي، إطاردراسة التوظيف النفسي الفردي في  إلىحيث تهدف التقنيات اإلسقاطية 

السؤال  الخصوصية النفسية الفردية و قدرات التعبير لدى الفرد، إظهار إلىأنها تهدف 

 نوعية العمليات العقلية التي يظهرها الفرد أثناء األساسي في التقنيات اإلسقاطية يدور حول

 .تترجم نوعية التوظيف النفسي لدى الفرد أن هذه األخيرة فرضيةمع  ختباراالتمرير 

D.Anzieu, C.Chabert, 1998, P31)                                                                        ) 

أو الذي يظهره الطفل  االضطراب بتصنيفهدف بناء نفسي مرضي، و الذي يسمح  -

العقلية عند الطفل  االضطراباتالمراهق وفق نظام تصنيفي معين مثل دليل تصنيف 

                                                                 (P. Roman, 2007, P621) .و المراهق

   سقاطية من أجل أهداف تقييميةالتقنيات اإلاستعمال  أن إلىحيث يجب اإلشارة        

يجعلها وسيلة من الوسائل التي تدخل في العالج  تشخيصية في علم النفس المرضي و

أنها تسمح لنا بجمع معلومات عميقة يصعب الحصول عليها  حيثو هذا من  ،النفسي

لهذا فإن استعمال هذه التقنيات  من خالل مالحظة اللوحة العيادية التي يقدمها الفرد،

في هذا  .أخرى تسمح بوضع مشروع عالجي فعالجانب تقنيات فحص و كشف  إلى

اك غموض في اللوحة ون هنعندما يك التقنيات اإلسقاطية مهماالمجال يعتبر استعمال 

     .العيادية التي يقدمها الفرد أو هناك مشكل في وضع تشخيص فارقي

          (D.Anzieu,C.Chabert,1998 ,P32)                                                     

          غير أنه  تقنيات اإلسقاطية يسمح بفهم عميق للتوظيف النفسي للفرد،لل االستعمال الحذر إن

أن يكون بديال عما يمتلكه الفرد ( اختبارات) و في أي حال من األحوال يمكن للفحص النفسي

                                                        (P. Roman, 2006, P334) .عن نفسه من حقائق

 :الروشاخمعالم السير النفسي النموذجي لدى المراهقين من خالل  -6

أن هناك معايير خاصة  إلىأجريت دراسات عديدة على اختبار الروشاخ فخلصت  

سنة  N. Rauch روش .ن و من هذه الدراسات نجد دراسة" العادي"بالسير النفسي 

مختلفتين  على دراستيناعتمدنا في بحثنا هذا  أنناغير  1987سنة  رشابيو  1984

 :هما
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 .2114سنة  بن خليفة .م موسي و سي.ع  إشرافب تمت :جزائرية دراسة -  

لكون هاتين  2117سنة  امانويلي.م أزوالي و.ك إعدادمن  :فرنسية دراسة-  

 .مرحلة المراهقة االعتبارالدراستين أخذتا بعين 

 :ينمالحظات عامة حول بروتوكوالت خاصة بالمراهق- 6-1

 :يليفيما ضرورة عدم سيطرة الكف على البروتوكوالت و الذي يظهر 

في الدراسة  52في الدراسات الغربية و  إجابة 52 عن االستجاباتقلة عدد  -

 .الجزائرية

 .إجابة 52 إلى 52على  عند احتوائه دقيقة 52قلة زمن البروتوكول عن  -

 .عدم احتوائه على أزمنة كمون طويلة في البداية أو داخل اإلجابات -

 .أو لوحتين ةعدم رفض أكثر من لوح -

 .أو إنسانية مرتبطة بمحددات ايجابية شكلية أو حركية إضافية إجاباتغياب  -

 .تعبير ضئيل عن الوجدان -

 .وجود نمط الصدى الداخلي من النوع المحصور أو المنطوي -

يتوقف اعتبار سير نفسي ما على أنه نموذجي على مدى خلوه من الكف قدر اإلمكان من  

  :أخرىمع المعايير التالية من جهة  تهجهة و على مدى استجاب

 (48،ص2111زقار،.رسي موسي،.ع)                                                                               

 :عناصر الحوصلة -6-2

تعطي الحوصلة صورة عن  كمية اإلنتاج اإلسقاطي و كذلك نوعيته من خالل مدى   

الكلى للبروتوكول  ، الزمنو سيطرتهما عليه األداءو المواظبة على  كرارتتواتر ال

ن هما المسيطرا و التجنب كان هناك كف كبير أم أن الهروب إذايعطي فكرة عما 

و مكان الصراع و القلق في التنظيم  التعرف على نمط الصدى الداخلي إلى إضافة

 .النفسي
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 :عدد اإلجابات -6-3

 أن عدد اإلجابات لدى الجزائريين أقل مما هو موجود في  إلىتشير دراسة جزائرية  

 .إجابة 51الدراسات الغربية حيث أن معدل اإلنتاجية لدى المراهقين يقع في حدود 

(A. Si Moussi et  M.Benkhelifa et col, 2004, P343)                                 

  مؤشر على التمتع بمستوى من الحرية النفسية  إجاباتتوفر البروتوكول على عدة  

          االنسداد  وو القدرة على التعبير أما قلة عدد اإلجابات فهو مؤشر على الكف 

 .باالكتئابو اإلنهاك و هي عناصر يمكن أن توحي 

 :المبتذلة اإلجابات -6-4

أشياء اقتسام في الواقع و القدرة على  االنغماسبمعرفة مدى  المبتذلة تسمح اإلجابات  

على اعتبار أن  ق التماهي،ياس نضج  مع اآلخرين، األمر الذي يعكس بدوره مدى

        يما يتعلق ببعض جوانب المحيط الفرد يتقاسم مع أفراد مجتمعه نفس اإلدراك ف

  حسب في الروشاخ حيث تتكرر مرة على ثالثة  االنتشارشائعة  المبتذلةجابات ، اإل

و أشخاص أو  Vفراشة في اللوحة خفاش، :ذكر منهان H.Rorschach شاخررو.ه 

    االجتماعي االمتثالالتكيف و  إلىيشير هذا النوع من اإلجابات  IIIبشر في اللوحة

 يتراوحالتواتر العادي لهذه اإلجابات في البروتوكول  و المشاركة في الفكر الجماعي،

 ( .(D. Anzieu, C. Chabert, 2005, P96.إجابات 7و  2بين 

بالتالي فإن  عدم تقاسم اإلدراك مع المحيط، إلىيشير  المبتذلة قلة تواتر اإلجابات     

 (113،ص2111زقار،.رسي موسي،.ع)  .اإلمتثالية ضعيفة كما يدل على ضعف سياق التماهي

 :الصدمات  -6-2

عميق يصدر عن تعبر الصدمات عن رد فعل عاطفي أو اضطراب انفعالي 

تدهور  إلى االضطرابيؤدي هذا  ،مفحوص نتيجة تفاجئه ببعض عناصر االختبارال

موقف عصابي لكبت توخي   التفكير العقلي و الرقابة التي تمارسها على الشخصية و

 (     (D. Anzieu, C. Chabert, 2005, P96 .العواطف
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أو اللوحات  (اللوحة األولى )هناك الصدمات الفاتحة القاتمة أو السوداء و تظهر في

في ( الثانية و الثالثة) اللون األحمر و تظهر في اللوحتين ، صدماتالسوداء و الرمادية

        (.و العاشرة ، التاسعةالثامنة)في اللوحات الملونة حين تظهر صدمات اللون

اإلجابات الشكلية  ، إلنتاجيةالمعتبر ل اإلنخفاض :الصدمات بطرق عدة ىتتجل

 إلى إضافة، الملونة  اللوحاتغياب اإلجابات في .،انتظام نمط التتابع عدم يجابيةاإل

كئيبة و و ألوانها   مخيفة اللوحاتأن البعض يعبر عن ضيقه و انزعاجه صراحة بأن 

ما عال  "واشنو هذا؟"البعض انزعاجه و يعلق بكلمات مثلبينما يخفي  غير واضحة،

بعمق، و يبعد اللوحة  يحرك حاجبيه أو يتنهد  أن هناك من كما ، "ما نعرفش....باليش

تعكس الصدمات مدى تزعزع لمستطاع معلنا رفضه للوحة تماما، وقدر ا عينيهعن 

 ( 114،ص  2118زقار، .ر)    .الجهاز النفسي و الفشل في معالجة المثيرات

غالبا ما تكون أمام رفض  استجابات الرفض فهي تشكل الفشل في معالجة اللوحة، أما

لكبير ا لتكتمالطابع الخاص لهذه المرحلة المتميز با مع المراهقين .لوحة أو لوحتين

اللوحات األكثر رفضا لدى المراهقين ستجيبون بالكف، يلم الداخلي يجعلهم اعلى الع

 .(التاسعة و ، السادسة، السابعةالثانية)هي

(A. Si Moussi, M .Benkhelifa et col, 2004, P344)                               

قد يأخذ الرفض طابع عصابي عندما يستطيع المفحوص التغلب عليه في اللوحات  

الموالية أما عندما يستمر الرفض لعدة لوحات و يكون المفحوص عاجزا عن التغلب 

 .ذهانياعليه فقد يأخذ بعدا 

 :اللونية االستجاباتنمط الصدى الداخلي و نسبة  -6-6

  مع سلم اإلجابات اللونية الحركية نمط الصدى الداخلي هو مقارنة عدد اإلجابات

 إلى الطابع اإلنبساطي، و يشير البعد الحسي االنطوائيالطابع  إلىيشير البعد الحركي 

االنطوائي أو أو  االنبساطيمعرفة مدى تميز الفرد بالطابع  إلىتهدف هذه المعادلة 

ة الحساسية اتجاه قل إلىيوحي نمط الصدى الداخلي المنطوي المحصور أو المتكافئ، 

اللونية فهي في  االستجاباتأما نسبة على النفس،  االنطواءو العالم الخارجي 

 , P122)  (N.Rauch de Traubenberg ,2000  .  بالمئة 12حدود
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 اللونية، االستجاباتنسبة الصدى الداخلي المذكور سابقا و  هناك عالقة وطيدة بين نمط

 لما يكون تعارض بينهما للشخصية، االنبساطيعندما تكون هذه األخيرة مرتفعة تؤكد الطابع 

 ( (D. Anzieu, C. Chabert, 2005, P96 .فإن ذلك مؤشر عن صراع نفسي خطير

 االنفعاالتلب العواطف و عدم القدرة على تفريغ إلى تصتشير قلة اإلجابات اللونية 

 .قلة التصورات إلىأما قلة اإلجابات الحركية يشير 

 (114،ص  2118،زقار .،رسي موسي.ع)                                              

 :تكون األنماط كما يلي   

 .(K=C) الحركية اإلنسانية تساوي المحددات اللونية: نمط متكافئ المحددات   

وجود المحددات الحركية اإلنسانية مع انعدام المحددات : نمط منطوي صافي   

 .(1K /0C)اللونية

المحددات الحركية اإلنسانية أقل من مجموع المحددات : نمط منبسط مزدوج  

  .K>C)اللونية

سانية أكبر من مجموع المحددات المحددات الحركية اإلن: نمط منطوي مزدوج 

 (K<C)اللونية

(C. Chabert, 1998, P79)                                                                     

 :القلق صيغة -6-7

ة القلق لمعرفة مدى المعاناة من التوتر و الحصر دون أن يعني هذا يعتمد على صيغ 

ذلك تكون غير معبرة و في بعض األحيان  ،الصيغة أن القلق يظهر فقط من خالل هذه

و البشرية الجزئية، و لذلك ال  عند انعدام المحتويات التشريحية و الدموية و الجنسية

على عناصر أخرى كطرق  إنماعليها لوحدها في دراسة القلق و  ينصح  باالقتصار

     .ؤشر عن القلقتصبح م بالمئة 55 التناول عندما تتجاوز نسبة المحتويات السابقة

 :طرق التناول -6-8     

و السؤال المطروح هنا هو أين  االختباراتكيفية تناول مادة  تعبر طرق التناول عن 

 يبين طريقة مواجهة   إدراكهافطريقة  تناول اللوحات و  تقع اإلجابة في اللوحة؟
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 .الواقع و الوضعيات المصادفة في الحياة اليومية

                                 (N. Rauch de Traubenberg., 2000, P171) 

 :و نجد طرق التناول لدى المراهق العادي كمايلي

في الدراسة  % 02بنسبة (G)ضرورة احتواء البروتوكول على استجابات كلية عادية -

 .%  01  في الدراسة الفرنسية فهي ماأالجزائرية 

  باقترانها و إحساسي إدراكييعد دليل على تكيف  االستجاباتوجود هذا النوع من 

 .في الواقع المشترك االندماجأشكال ايجابية تدل على نوعية مع 

     (C. Chabert, 1998, P67-68)                                                                    

كون نمط أن ال تبشرط  ثابتةكما يمكن اعتبارها كدعم أساسي شاهد على هوية 

   .تكون مصحوبة بميكانيزمات أخرى إلدراك الواقع أناإلدراك الوحيد لدى الفرد و 

(C. Chabert, 1998, P68)                                                                        

في الدراسة  % 22بنسبة (D)يجب أن يحتوي البروتوكول على اإلجابات الجزئية كما        

 .في الدراسة الفرنسية % 00الجزائرية و 

في  %  5  بنسبة ( Dd)ضرورة احتواء البروتوكول على استجابات جزئية صغيرة -

  . % 52ب جزائرية أما في الدراسة الفرنسية فتقدرالدراسة ال

 .في كلتا الدراستين %1بنسبة (Ddbl)الجزئية البيضاء االستجابات إلىباإلضافة  -

شير ن يكون هناك تركيز على نوع واحد فقط، أالكما يجب أن تتنوع طرق التناول و  -

     والى تجزئة المادةأرؤية كاملة للمنبه  إلى إماالواقع قد ترمي  إدراكطريقة  أن إلى

لتجنب المواجهة التي تعتبر خطرا الى جانب لة واو في كلتا الحالتين قد تكون مح، 

 .ير المظاهر المقلقة للواقع الداخليادة التي قد تثعناصر الم

(C. Chabert, 1983, P264)                                                                     
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 :االستجاباتمحددات  -6-9

و لقد لوحظ في هذه الدراسة أنه يوجد  %65( %F)أن تكون نسبة المحددات الشكلية -

 % 72الى  22النسبة و النسبة الخاصة بالراشدين التي تتراوح بين  هذه فرق بين

 .%88تكون المحددات الشكلية الموسعة أن إليإضافة 

(C.Azoulay, M.Emmanuelli. etcol, 2007, Pp387-388)                        

مما  من المحددات الشكلية اإليجابية 62%على نسبةضرورة احتواء البروتوكول  -

 . (قوة األنا)صحيح   يدل على نوعية التفكير بوضوح و بحكم

(C. Chabert, 1998, P72)                                                                     

ألن  من المحددات الشكلية السلبية، أن تكون المحددات الشكلية اإليجابية أكثر -

 .وجودها يدل على عدم التكيف مع العالم الخارجي و عدم استثمار الواقع الموضوعي

-يجابيةعدد معتبر من المحددات الشكلية اإلولقد لوحظ في هذه الدراسة تواجد 

-51)سنة56-52من السن  ابتدءااذ أنها ترتفع بارتفاع العمر خاصة ،  55%السلبية

 . (51 %سنة50-51)،(12%سنة58-56)،(8%نة س52

(M .Emmanuelli, C. Azoulay et col, 2007, P337)                                      

تشير الى الذكاء و قدرة  أنهالكون  (K)أن يتضمن البروتوكول على محددات حركية -

      وجودها بكثرة يشير الى استعمال الخيال أنكما  الفرد على ارصان الصراعات،

 .الفكري لالتجاهفهي تعطي صبغة دينامكية  ،االبتكارو القدرة على 

(C. Chabert, 1998, P156)                                                                 

 قليلة جدا في البروتوكول (E) و التضليل (clob)أن تكون المحددات الفاتحة القاتمة -     

 =%RC)12(%األخيرة اللونية في اللوحات الثالثة  االستجاباتأن يكون معدل  -   

 :محتويات اإلجابات -6-10

و على  %02بنسبة  (A) ضرورة احتواء البروتوكول على محتويات حيوانية -

و ذلك باألخذ بعين  (A%elargi)بالنسبة للمحتوى الحيواني الموسع %   07نسبة

 .الخيالية الحيوانية االستجابات االعتبار
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 %.52و  %56بنسبة  (H)يةن يحتوي البروتوكول على محتويات إنسانكما يجب أ -

   (H%elargi)ية الموسعةنسانبالنسبة للمحتويات اإل

     (M .Emmanuelli,C.Azoulay et col, 2007, P389)                                 

 و في نفس الوقت إلنسانيةاالصورة   ألن حضورها في البروتوكول يدل على تقمص  

اإلنتماء الى الصنف اإلنساني، و بصفة عامة تدل على امكانية الفرد تمثيل نفسه التحقق من 

  (C. Chabert, 1998, P80) .دةفي نظام عالئقي في اطار هوية محد

موجودة بكثرة و أن تكون مصحوبة  (Hd)اإلنسانية الجزئية أال تكون اإلستجابات -

ألن عدم وجود صورة  توكول،بصورة انسانية كاملة و أال تظهر وحدها في البرو

أو قلق  االنشطارإلنسان قد يدل على مرض في السير النفسي للفرد كقلق كاملة ل

   (C. Chabert, 1998, P222) .الخصاء

ه عند احتوائ يعكس سيرا نفسيا  جيدا، نستنتج أن اإلنتاج اإلسقاطي انطالقا من الروشاخ

و محتوياتها تشمل على محددات شكلية  محدداتها، على استجابات متنوعة من حيث

مما يدل على تجاوز الصراعات و تكيف أحسن مع  إنسانيايجابية و حركية ذات محتوى 

هذه المعايير و المعالم ال تؤخذ بصورة  أن إلىغير انه يجب اإلشارة  .الواقع الموضوعي

فإذا ارتبطت  تتناول في سياق دينامي و في تفاعلها مع بعضها البعض، إنماومبعثرة 

أكثر من  الحيوانية يسمح ذلك ببلورة  إنسانيةاستجابات شكلية ايجابية بمحتويات 

مل على تشا  إذا بينما . على مرونة التعامل مع اآلخريندل  الصراعات النفسية الداخلية و

مل البروتوكول كذلك تشو ا إنسانيةترتبط بمحتويات  أنمحددات شكلية ايجابية قوية دون 

الفرد عن معالم السير  ابتعدفكلما  . على الكف فإن ذلك ال يدل على سير عقلي جيد

ن يعطي المفحوص العلوي أي فاق المعدل كأ االتجاهسواء في  "العادي"النفسي النموذجي

 52كأن يعطي المفحوص مثال أقل من -دون المعدل-اجابة أو السفلي أي  22مثال 

 .ما اقترب منها اعتبر سيره النفسي جيدااعتبر سيره النفسي هاشا و كل ابات،استج

  باختالف المجتمع الثقافي حسب كل دراسة تختلف ألنها بتحفظ تستعمل هذه المعلومات     

 (114،ص  2118زقار،.رموسي، سي.ع).        السن و الجنس ، 



طياإلنتاج اإلسقا                                                                          الفصل األول  

25 
 

 :اختبار تفهم الموضوع -7

 :(A)سلسلة الرقابة  -7-1

 .الواقع الخارجي إلىاللجوء  إطارفي  معظمها يتعلق األمر ب سياقات تندرج في   

(B .Foulard, C.Chabert ,2003,P62)                                                            

 الرقابة ثالث سالسل فرعية و تتضمن في مجملها سياقات تساهم في بناءتتضمن سلسلة 

الواقع الخارجي و األعراف و التقاليد و الثقافة و وجود  إلى، من خالل الرجوع القصة

، و لكن عندما يكون تواترها كثيفا فإنه يعطي بعدا او ايجابي امفيد أمراسياقات هذه السلسلة 

جود سياقات هذه السلسلة يعطينا فكرة عن مدى غنى و توفر وو  للتنظيم النفسي، هاجسيا

 .التصورات

تفاصيل  إلىتتمثل السلسلة الفرعية األولى في استثمار الواقع الخارجي و ذلك بالرجوع 

توفر هذه  المراجع الثقافية و الدينية و األدبية و األعراف، إلىالعودة  أواللوحة باستمرار 

مع الواقع و سالمة اإلدراك أما السلسلة الفرعية الثانية فتتضمن يدة السياقات يوحي بعالقة ج

        الصراعات  يتعرف من خاللها على حدة استثمار الواقع الداخلي و الدينامكية النفسية،

خيرة فتتضمن أما السلسلة الفرعية األ صانها، بارالتي يمكن أن تسمح  و اإلمكانيات الفكرية 

  .تحفظات الكالمية و العزل و التكوين العكسيلكا ا سيالهجالسياقات ذات النمط 

 (121-119،ص  2118زقار،.ر)                                                                                      

 :(B)سلسلة المرونة -7-2

 هذه السلسلةسياقات التي تظهر في تتضمن السلسلة الفرعية األولى استثمار العالقات و ال 

نوع من التنظيم العقلي يكون متمركز حول العالقة بالموضوع و التي عادة ما يكون فيها 

ما يدور في مخيلة  بإسقاطحيث تسمح هذه العالقات  الفرد مختلفا عن اآلخر و متميزا،

     االعتبارالواقع الخارجي يكون مأخوذا بعين (...اختراع شخصيات،عزل العواطف)الفرد
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ير عن العواطف و بصفة عامة عن كل ما يحس به الفرد يحتل مكانة ثانوية أمام التعبلكن و 

 .ذاتيا

ض البروتوكول على بعو توفر  حتوي هذه السلسلة بدورها على ثالثة سالسل فرعيةت -

         ألنه يعطينا صورة عن استثمار العالقات و العواطف  امهم ابنودها يعتبر أمر

       لسياقات هذه السلسلة يعطي التنظيم النفسي للفرد و بعدا هستيرياالتواتر الكبير  ،

            .غير أن بعض سياقات هذه السلسلة يمكن العثور عليها في أي تنظيم نفسي آخر ،

                                                            (  121،ص  2118زقار،.ر)ٍ                                                                              

حيث أنه و في  يل و التمسرح،وفهي تتمثل في سياقات الته نيةأما السلسلة الفرعية الثا -

يحدث في عمل  ستثمر الفرد عالمه الداخلي على غرار ماإطار هذه السياقات ي

 .الوضعيات العالئقيةأين يعبر عن الصراع من خالل سرد األحداث و مسرحي 

 (B .Foulard, C .Chabert, 2003, P71)                                                  

النمط الهستيري و التي تعود على  السياقات ذات ة الفرعية الثالثةبينما تمثل السلسل -

ولى األوبة بسياقات السلسلة الفرعية عندما تظهر مصح رية بحتة،يستدفاعية ه أنماط

ما ظهرت هذه السياقات االعتبار أنه كليمكن  و الثانية و بعض سياقات سلسلة الرقابة،

 .بقوة في البروتوكول كلما ظهر الطابع العصابي لشخصية الفرد

(B .Foulard, C .Chabert, 2003, P87)                                                   

 :(C)سلسلة تجنب الصراع -7-3

من اضطرابات  أنواع إلىأنماط الخطاب التي توحي  إظهارتسمح سياقات هذه السلسلة من  

 .خاصة مرتبطة بتجنب الصراع البين نفسي إشكالياتأو 

توي هذه السلسلة على خمسة سالسل جزئية تعبر كل منها عن أنماط دفاعية خاصة و تح

                    (B .Foulard, C .Chabert,2003,P87) .صعوبات نفسية مختلفة إلىتعود 

المفرط للواقع الخارجي و ذلك من خالل  االستثمارل السلسلة الفرعية األولى بنود تمث

    الي و الملموس ى الحياة اليومية و العملية و الحالرجوع الى الواقع الخارجي و التشديد عل
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ا يكون تواترها ايجابي عندمبنود هذه السلسلة تكتسي طابع  ،الظرفية و الفعل و العواطف

 .أمام العمليات الهوامية معتدال ألنها تقف حجر عثرة

 إيجازهاأما السلسلة الفرعية الثانية فتتضمن بنود الكف من خالل الصمت داخل القصص أو 

التواتر  دوافع الصراعات و عدم التعريف باألشخاص،توضيح  الى عدم إضافة بشكل كبير،

أما  ،بنوعية الخطاب و يقلل من مرونة و حركية الحركات النفسية يضرالكبير لهذه السياقات 

 االنطباعاتتضمن السياقات النرجسية و ذلك من خالل التشديد على فتالسلسلة الفرعية الثالثة 

التشديد عن  إلى إضافة الذاتية، التاريخيةالمصادر الشخصية و  إلىالذاتية و العودة 

تسمح هذه السياقات بمعرفة .  المر آتية و العالقات حوافو الحدود و ال الخصائص الحسية

ين تمثل في حتعرض الى عمق اإلصابات النرجسية، من خالل ال لذات و نوعيتهتصور ا

بين الراوي    الخلط السلسلة الفرعية الرابعة بنود استثمار الحدود من خالل نفاذية الحدود و 

 .االنشطارو و المثلنة  ركو موضوع القصة أو من خالل التشديد على المد

السلسلة الفرعية الخامسة بالسياقات الهوسية أو الضد اكتئابية و تظهر من خالل تتعلق 

و فاف ستخالى اإل إضافة، في التماهيات   االستقرار اإلستثمار الفائق لوظيفة اإلسناد و عدم

يوحي بضعف سياق التفرد و  تواتر سياقات هذه السلسلة الفرعية اللف و الدوران،

                        (  121،ص 2118زقار،.ر)ٍ.  االستقاللية

 بإشكاليةا موحي تشير الى نمط دفاعي اليكون دائما ات بصفة غير دائمة،عندما تستعمل السياق

   (B .Foulard,C .Chabert,2003,p87)        .تنتمي الى التوظيف الحدي

 :(E)األوليةسلسلة العمليات  -7-4

حجم هذه  ذهاني،من نوع ظيف نفسي تكون سياقات هذه السلسة مؤشرا لتوعادة ما   

الكيفية هو الذي يسمح بالتمييز بين السيرورات األولية التي لسياقات من الناحية الكمية وا

 .توظيف نفسي ذهاني إلىخطاب عادي و سيرورة أولية تعود  إطارتدخل في 
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وجود هذه السياقات يظهر لنا النفوذية بين مكونات الجهاز النفسي بمعنى آخر تسمح باظهار 

نت السيرورات األولية حاضرة كميا         مرونة في وظيفة ما قبل الشعور،غير أنه كلما كا

 .و نوعيا بشكل معتبر كلما كان أنا الفرد هشا

تشير الى مستوى ( E1)ة الفرعية األولىالسلسل :تتكون هذه السلسلة من أربعة سالسل جزئية

تمثل  (E2)راب اإلدراك و العالقة مع الواقع، السلسلة الفرعية الثانيةاإلدراك و تظهر اضط

 .غزارة العمليات اإلسقاطية و التي تعود الى اضطراب مرتبط بطغيان الحياة الهوامية

فتمثل اضطراب معالم الهوية و الموضوعية و تظهر صعوبة في (E3)السلسلة الفرعية الثالثة

( E4)خيرا السلسلة الفرعية الرابعةو أ. تصورات العالقات بالموضوع و أو تصور الذات

تشهد هذه السياقات على اضطراب في الحياة الفكرية لدى الفرد و اضطراب ( الخطاب تشوه)

  .في الخطاب

      ب وضع عالقة وطيدة بين سياقات العمليات األولية يج و في األخير يجب القول أنه ال 

الغياب الكلي لسياقات العمليات  و التوظيف الذهاني حيث أنه في بعض البروتوكوالت،

وجود (E)الغياب الكلي لسياقات حيث أن....الى أنماط توظيف مرضيةاألولية يمكن أن يعود 

و الذي يتميز فسي الذهاني المزمن بشكل خاص يميز بعض أنماط التوظيف الن( CF)سياقات

 (B .Foulard,C .Chabert,2003,p105-106)          .بالتمسك بالواقع

 :المراهق عبر التقنيات اإلسقاطية ةعلم نفس مرضي -8

 ،عادة ما تستعمل معهم نفس اإلختبارات فقط توجد مادة اختبار خاصة بالمراهقين ال

المستعملة مع الراشدين، ما يعطي خصوصية لهذه المقاربة هو خصوصية التوظيف النفسي 

في هذا اإلطار هناك اإلنتاج اإلسقاطي بمميزاته،  هذا األخير هو الذي يصبغ لدى المراهقين،

قارنة عدة أعمال حديثة تناولت بالدراسة بروتوكوالت مراهقين ما أمكن من استخراج نقاط م

 N .Rauch1993و   M.Emmanuelli, C.Azoulay, 2001مرضية المراهقة مع علم نفس 

و التي يجب أخذها بعين  ثقافيةالما بين  ا أظهرت دراسات أخرى اإلعتبارات كم

 .O.Douville.1988 ،A.Si Moussi.M.Benkhelifa et colاإلعتبار
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الماضية بتعميق المعارف المتعلقة بالتوظيف  سنة لقد ساهم التحليل النفسي في الثالثين

 :النفسي لدى المراهقين و سنذكر هنا بعض النقاط األساسية التي أظهرتها التقنيات اإلسقاطية

 إطارسواء في  تعتبر التقنيات اإلسقاطية جزءا مهما من التقييم النفسي لدى المراهق، -

 يث أنها و الى جانب المقابلة العيادية اإلختباراتح استشفائي، إطارفحص نفسي أو في 

     تسمح و من خالل لجوئها الى نظرية التوظيف النفسي من فهم نفسية المراهقالمعرفية ، 

   (C.Chabert, M. Emmanuelli, 2001, P2-5).و اثراء التقييم النفسي

عميقة  تغيرات كبيرة و لسيرورة المراهقة الى انطالقة يؤدي البلوغ الذي يعتبر مرحلة -

ساس اإلح ذ يتم المساس بكل من الهوية و القواعد النرجسية،على مستوى الجسد و النفس إ

اجئ و العنيف للجنس يكون مصدر ث أن الظهور المفحي باإلستمرارية في الوجود،

ضطرابات الهوية و التي يجب تقييم مدى شدتها حيث يصبح من األهمية بما كان تقييم ال

 .أهميتها في التشخيص إظهارعلى األنا و  االنغالقالقواعد النرجسية و فعالية  نوعية

من  االقترابالصراع األوديبي و الذي بدوره يجعل  إحياءهذه التحوالت يعاد م خض في

هذا الصراع هو الذي يضمن للمراهق سيرورة تخطي  الوالدين عملية صعبة في حين أن

لدين من الوا االقترابهذه الضرورة في  مستقرة، تقمص ثانوية تمكنه من تكوين صورة

عنهما بسبب النزوات  االبتعاداللذان يعتبران موضوع تقمص من جهة، و الرغبة في 

هذا التناقض قد  ،يجعل المراهقة وضعية تناقضية المحرمة المتعلقة باألوديب من جهة أخرى

 صف الباحث و حيث يؤدي الى توقف سيرورات التفكير و اللجوء الى الفعل،

هذه الفترة تظهر في  مختلف المظاهر المرضية التي Ph.jeammet (2111)جامي.ف

الشراهة و فقدان الشهية )الغذائية على غرار المرور الى الفعل،اإلدمان،اإلضطرابات 

 (.العصبي

تحت أثر ما تجعله  شدة اإلستثارات الجسدية التي يعيشها المراهق من الناحية اإلقتصادية،

أثر تهديد على  و الذي يكون له" لنزويبالجنون ا" R .Cahn.(1991)كان.ر يسميه

و األعمال  ،المراهق و هو تهديد قد يأخذ عدة أشكال كالتهديد بالموت أو اضطراب األنا

الحالية حول  الذهان عند المراهق تظهر أن هذا الجنون النزوي عادة ما يكون عامال مهما 
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      غير أنه و من جهة أخرى هذا العامل قد يكون له أثر ايجابي رمزي في هذا اإلضطراب

للمراهقة قد يظهر على شكل  فالطابع الصدمي فكل الحلول ممكنة في هذه المرحلة النمائية، ،

يهدف الى  إبداعيكما أنه يمكن أن يولد عمل  أو ذهان، ةاضطرابات نرجسي عصاب، كف،

  (M.Emmanuelli, 1998, Pp74-75) .ارصان هذه الصدمة

يعتبر اختباري الروشاخ و تفهم الموضوع وسيلتين مهمتين في تقييم المصادر النفسية و  

سية من شاخ يستدعي النرجرفالروالمختلفة، سجالته نقاط الضعف في التوظيف النفسي في 

كما أن بعض  مشكلة الهوية، كما يستدعي الصورة الجسدية، ،خالل تركيزه على الحدود

ة و العالق االقتصاديتقييم طابعها  النزوات، و التي يمكن إحياء إعادةاللوحات تؤدي الى 

بالموضوع هي أيضا تستدعي بفضل اللوحات  ، العالقةربطها بالموضوع أم الالتي ت

التحليل يمكن من الى العالقات األولى،  الجانبية، و بعض اللوحات يعود محتواها الخفي

معرفة مدى التوافق مع الواقع و نوعية سيرورات التفكير و هذا من خالل القدرة على 

ارصان الهوامات و تسيير الموجات النزوية أو الفشل في هذه المهمة، كما يمكن أيضا من 

الى هذا يمكن من  إضافة المشكلة العالئقية و مدى تماشيها مع المشكلة النرجسية، إظهار

مدى القدرة التعبير عن العواطف و  ،التصور .على مدى نجاح أو فشل كل من القدرة هارإظ

 .على الربط بينهما

الوقت، و يدفع  االعتبارو يستدعي األخذ بعين  حبك قصة يتطلب اختبار تفهم الموضوع   

 الخطاب و الذي يدور حول المحتوى و الشكل دراسة  السيرورات الثانوية،  الفرد الى سجل

 تسيير السيرورات األولية التي يحييهايمكن من تقييم فعالية السيرورات الثانوية و مدى 

جعل المراهق يواجه التصويرية و المنتظمة حول الصراع األوديبي ت هذه المادة ،االختبار

      قبول أو رفض الثالثية األوديبية مشكلة هامة بالنسبة له و هي نوعية العالقة بالموضوع،

هشاشة الهوية  ،االختبارشكلة اإلكتئابية هي بدورها تظهر من خالل تمرير لوحات الم ،

ن جهة م أيضا تالحظ من خالل صعوبة الحفاظ على العالقة بالواقع و الخلط بين األشخاص،

مشكلة فقدان الموضوع و التي تعتبر مهمة خالل  إحياء أخرى هناك بعض اللوحات تعيد

 .المراهقة
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هم الموضوع في دراسة النرجسية ألهمية التي يكتسيها اختبار تفايمكن القول أن في الختام 

شاخ حيث يمكن كالهما من دراسة فعالية الدفاعات النرجسية و مدى رله مكمال للرويجع

معا  فاالختبارين عالقات بالمواضيع أو على العكس في كبح النزوات، إقامةاستغاللها في 

 .الهشاشة النرجسية مع المشكلة العالئقية خالل المراهقةيظهران العالقة التي تربط 

 (M.Emmanuelli, 1998,75-76)                                                                 

 :التقنيات اإلسقاطية في التشخيص عند المراهق مساهمة -9

النمائية من جهة و المميزات التي التغيرات التي تميز هذه المرحلة  االعتبارآخذين بعين 

هناك باحثين انتقدوا و بشدة استعمال  تخص علم النفس المرضي للمراهق من جهة أخرى،

و هذا خوفا من الغلق على ككل عند المراهق  التقنيات اإلسقاطية بل و حتى التقييم النفسي

 (M. Emmanuelli, 1998, P73)   .المراهق في تشخيص واحد

       أن مصطلح التشخيص مصطلح ثقيل عندما يتعلق األمر بتنظيم نفسي في طور النمو إذ

سقاطية تسمح  ليس  فقط بتقييم البنية النفسية و التي ب اإلشارة هنا الى أن التقنيات اإليج ،

   بتقييم التوظيف النفسي و باستخراج نقاط القوة  إنمايصعب الكالم عنها خالل المراهقة، و 

قدرات  نوعية العالقة مع الواقع، التفكير، اتضعف فيه و هذا من خالل دراسة سيرورو ال

كما  تنوع و فعالية التنظيم الدفاعي، القدرات النكوصية و العمليات الثانوية، التداعي و الربط،

و في األخير يمكن القول أن استعمال اإلختبارين  تسمح باظهار مختلف اإلشكاليات النفسية،

 .ح بوضع مآل للتنظيم النفسي لدى المراهقمعا يسم

(C.Chabert, M. Emmanuelli, 2001, P05)                                                   

باألعمال الكثيرة التي ميزت هذا المجال، هذه األعمال هذه اإلنتقادات اذا سببها هو الجهل 

التوظيف النفسي بنوع  بإتباعة نظرية لها سمحت تعمل نظرية التحليل النفسي كخلفيالتي تس

يهدف الى تطبيق  التصويرية االختباراتالروشاخ و باقي  نظيم طرق التحليل في، تمن الدقة

 نموذج التوظيف النفسي الذي جاءت به نظرية التحليل النفسي في جانبيه العادي و المرضي
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ألعمال التي تتعلق كانت حجر أساس ل أنهامعظم هذه األعمال كانت متعلقة بالراشدين غير  ،

                                                       . بالمراهقين

التحليلي في التقنيات اإلسقاطية على المصطلحات األساسية لنظرية  التحليل  االتجاهيعتمد 

هذا اإلتجاه يتبع  التي تميز التوظيف النفسي، االختالفاتن التعرف على مو يمكن  النفسي 

بتوضيحها انطالقا مما  االقتصاديةم تغيراته الدينامية و الفرد بنوع من المرونة و يترج

العالقة مع  االعتبارالى األخذ بعين  إضافة االختبارلمادة  الباطنيةتدعيه المحتويات تس

 .المختص النفسي

انطالقا من  و جهة النظر هذه يمكن و من دون البحث عن مشكلة معينة تعود الى صراع  

يمكن  البحث عن مستويات مختلفة من  ، معين و يعبر عنه بأعراض مرضية معينة

الى الميكانيزمات الدفاعية في  إضافة االختبارطبيعة مادة  بإظهارهااإلشكاليات التي تسمح 

التغيير و التي تعتبر أساس  إشكاليةو بدقة  إظهارهذا اإلطار يمكن في  مرونتها أو صالبتها،

 (M. Emmanuelli, 1998, P73-74)  .في التوظيف النفسي للمراهق

 في الواليات المتحدة األمريكية على يد الذي ظهر ان التأويل التحليلي للمعطيات اإلسقاطية،

الذي تطور في فرنسا بفضل مدرسة  و R.Chaferشافر.ر

متابعة تأويل يسمح ب (Anzieu,Chabert,Brelet.F,Shentoub,Rauch.D.T)باريس

لقد سمحت األعمال التي أجريت على الراشدين في تطوير  والتوظيف النفسي عن قرب، 

 خصوصية التقنيات اإلسقاطية خالل ما قبل المراهقة و المراهقة إظهارالبحوث الهادفة الى 

ول المظاهر الوسواسية خالل ما ح  V.Shentoubشنتوب.ف مذكرة يل المثالبنذكر على س

كما خصصت عدة مقاالت لخصائص  ،قبل المراهقة انطالقا من اختبار تفهم الموضوع

 االختبارينالروشاخ خالل المراهقة و خصائص اختبار تفهم الموضوع و الى خصوصيات 

   5111سنة  bultin de la societe du rorchachكما اصدر عدد خاص من مجلة معا 

تناول عدة مواضيع متعلقة بالسواء و المرض خالل هذه المرحلة و الذي خصص للمراهقة و 

  .علم النفس المرضي التحليلي إطارفي 
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تخيل انطالقا من مادة )استعمال التقنيتين معا و اللتان تستدعيان استجابات نفسية مختلفة إن

ظمها موحية في اختبار تفهم مع روشاخ، وسرد قصة انطالقا من صور فيغامضة في ال

قدرة على التعبير أمام تنوع اإلستثارات ات اإلشكاليات و اليسمح بدراسة مستوي ، الموضوع

          (C.Chabert.M, Emanuelli, 2001, P01-2) .الداخلية و الخارجية خالل المراهقة

الموضوع، من  كما تسمح المعطيات المحصل عليها في كل من الروشاخ و اختبار تفهم 

تحليل و تأويل مختلف أنماط التوظيف النفسي التي تميز المراهقة و بدراسة التنظيمات 

     مشروع عالجي وضع بر مرحلة مهمة من أجلالتي تعتو .النرجسية و العالئقية  النزوية،

كما يجب اإلشارة الى بعض الخصائص التي تميز اإلنتاج اإلسقاطي لدى المراهقين و هذا  ،

سرعة القدرات النكوصية  مرضي و هي ثراء الحياة الهوامية، إطارن أجل عدم تأويلها في م

           (C.Chabert.M,Emanuelli,2001,P05)  . النزوية االستثارةو ارتفاع شدة 

ؤل حول فالتسا ،االضطرابالسؤال الذي يطرح نفسه عادة مع المراهقين هو درجة خطورة 

حيث يتساءل الفاحص  خالل الفحص النفسي للمراهق، ستدعىما يالعادي و المرضي عادة 

أو تطور  اعتبار مشكلة المراهقة كدليل على أزمة ترجع الى سيرورة نمائية إمكانيةعن 

خصوصية هذه المرحلة هي التي تجعل ضطراب نفسي مرضي، أم أنها اشارة ال عادي،

 .عملية التشخيص الفارقي عملية صعبة

المراهقة احياء الصراعات األساسية ما يجعل التوظيف النفسي للمراهقين يعاد في مرحلة 

 حظة بعض المظاهر العابرة و التي تسمحبالتالي ليس من المستغرب في هذه الفترة مال هشا،

غير أن ما يجعل التقنيات اإلسقاطية  بالتفريغ النفسي لآلثار الناتجة عن تحوالت المراهقة،

أن المراهقة هي أيضا مرحلة مهمة يمكن أن يحدث فيها ما سماه مهمة في هذه المرحلة هو 

الى ظهور مرض عقلي  ديوالتي تؤكارثة بال   E.kestembergكاستمبارج. أة الباحث

 (           (M. Emmanuelli, 1998, P79 .اذهان  خطير و الذي يعتبر في هذه الحالة

 :مشكلة الحدود أو أمراض الحدود في المراهقة -9-1

الى تشابه التوظيف النفسي  C.Chabertشابير.كلقد أشار الكثير من الباحثين على غرار 

يعني أن كل المراهقين  هذا ال للمراهق مع التوظيف النفسي الذي نجده في الحاالت الحدية،
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جسية المظاهر النر تكتسيهااألهمية التي  إظهارهدفه هو  إنماو  ،ينتمون الى الحاالت الحدية

 .المرحلةفي هذه 

فاإلستعمال المكمل لكل من الروشاخ  تعتبر التقنيات اإلسقاطية مهمة في دراسة هذه النقطة 

عليها  عناصر األساسية التي يمكن أن يقومال بإظهاريسمح   واختبار تفهم الموضوع

نوعية اإلستثمارات  سيرورات التفكير، نوعية استثمار: ، التي نذكر من بينهاالتشخيص

القدرة على ارصان  ،أحد السجلين أو األخر ظهورو التناوب في  .الموضوعية النرجسية و

 .الهشاشة النرجسية

هار شدة العنف الداخلي الذي تكون النزوات مصدرا له هو الذي يدفع بالمراهق الى اظ إن

اإلحياء النزوي يفسر بالعنف  إعادةالهشاشة النرجسية و  ، هذهاالعتداءصور تترجم العنف و 

  .الداخلي الذي يعيشه المراهق و الذي يكون ناتجا عن التحوالت الداخلية

طي راهق ضمن نظام نفسي موحد يبحث عن تختدخل مشكلة الحدود التي تظهر عند الم

             صاتمهذا  باظهار صورة ذات  متنوعة تتميز بالتنوع في التقو  ،هشاشته العابرة

أما اذا . فها مع الذاتكما تظهر وجود مواضيع مستثمرة في اختاللعالقات الموضوعية،  و ا

البرتوكوالت تتميز بالصالبة و  رب من السجل المرضي فنجدتة الحدود تقكانت مشكل

 دية و هيساسية التي تظهر عند الحاالت الحيصبغها اإلنشطار، الكف كما تظهر المشكلة األ

 (  (M. Emmanuelli,1998,P80-81 .ة فقدان العالقات بالموضوعالحدود و مشكل نفاذية 

 :تقييم التنظيم العصابي -9-2

نظرية التحليل النفسي توصلت  إطارفي مجال التقنيات اإلسقاطية في  األعمال التي أقيمت

نفسي يطغى عليه  توظيفدينامكية البروتوكول التي تظهر الى استخراج العصاب من خالل 

 :األوديبي و قلق الخصاء و الطابع العصابي يظهر في العناصر التاليةالصراع 

 .القدرة على استثمار التقنيات اإلسقاطية -

 .الرمزية و التي توحي الى ميكانيزم النقل إظهارالقدرة على  -
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 .اللجوء الى المبالغة-

 .مع الواقع تمس بعالقة الفرد الو لكنها  الخصاء و التي يصعب تسييرها إشكاليةطغيان  -

 .غياب اضطرابات الهوية -

 .صعوبات التقمص -

 .أهمية القدرات الليبيدية-

 (كبت،عزل،أنكار) العصابي السجل الدفاعي -

القلق الذي تثيره هذه التي تثيرها اللوحات مع تسيير  حساسية بالنسبة لمختلف اإلشكاليات -

 .األخيرة من خالل اللجوء الى دفاعات متنوعة و فعالة

 (.اإلبداع)التكيف مع تغيرات مادة اإلختبار -

اختبار الروشاخ  مقارنة نتائج اإلختبارات يسمح بفهم أكثر لإلشكالية التي يعيشها المراهق، 

        الذي يستدعي الصورة الجسدية يسمح بتقييم اضطرابات الهوية و المشكالت النرجسية

      ية و مشكلة الفقدان المرتبطة بها ديبالصراعات األو إحياءاختبار تفهم الموضوع يعيد  ،

الذي يستعمله  به تحليل الخطاب يمكن من استخراج السجل الدفاعي التحليل الذي يسمح، 

 .الفرد مع طبيعة القلق و اإلشكالية التي تطغى على توظيفه النفسي

M. Emmanuelli,1998,81)                                                                    ) 

 :ارجاع نتائج الفحص اإلسقاطي:تقرير الحالة -11

اإلرجاع  حيث أن عملية تعتبر مقابلة اإلرجاع مهمة مهما كانت الحالة العقلية للمفحوص، 

  .ما يجعله يتغلب أكثر على صعوباته نرجسية،تثير لدى الفرد أهمية قيمة 

ليل الذي يقوم به لنفسه أو يختلف عن التحوله الفاحص للمفحوص على المستوى النفسي ما يق

حيث أن عليه تجنب استعمال المصطلحات  الذي يقدمه للهيئة التي تطلب الفحص،

هذه المقابلة تكون على شكل حوار أن تبقى متداولة بين األخصائيين،  المتخصصة التي يجب
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ا يجب عليه أن ه كمير عن ردود فعله اتجاه ما يقوله ليسمح فيه الفاحص للمفحوص بالتعب

 االختبارلتي يظهرها حرية قبول أو رفض بعض جوانب التوظيف النفسي لديه، و اله يترك 

بالمشاركة في المهم في هذه المقابلة هو السماح للمفحوص  الشيء دفاعاته،و ذلك باحترام 

 .االختبارديث عن نتائج المقابلة و هذا بالح

بالصعوبات النفسية للفرد و البعد المرتبط  البعد المتعلق :يتضمن اإلرجاع جانبين هما

يجب على  بمعنى اإلمكانيات التي تساعده في مواجهة صعوباته، بالموارد الشخصية لديه،

الفاحص أن ال يخاف من الحديث مع الفرد عن صعوباته النفسية و التي يظهرها 

عيش بها و يعرف أنها فهو يعرفها جيدا ألنه ي ....(أو ذهنية مشاكل عاطفية عالئقية)االختبار

ماية ل من أهمية هذه الصعوبات من أجل حأو التقلي إخفاءلهذا فإن  مصدر معاناتة النفسية،

 .الذي قد ينقص من مصداقية الفاحص الشيءالمفحوص يعادل نفيها 

بعد التحدث عن المعاناة النفسية على الفاحص أن يظهر العناصر اإليجابية في التوظيف 

 (C.Azoulay,2003,P124-126) .تجنب المبالغة في  اظهارهاالنفسي للفرد مع 

النفسي لدى الطفل أو المراهق     يجب أن يحوي تقرير الحالة على طبيعة دينامية التوظيف 

كما أن  طبيعة العالقات بالمواضيع، بنية الهوية و التقمصات، النظام الدفاعي،سجل القلق ، 

متلكها للفرد و هذا من أجل استغاللها في عملية ي يتيجب أن يعرف على المصادر النفسية ال

 .المساعدة النفسية

 بإرجاعتشخيص نفسي مرضي كنقطة مهمة عندما يتعلق المر عن   الحديث تبقى قضية

التقرير اإلسقاطي، من المعلوم أن خصوصية المراهقة تفرض على المختص النفسي الحذر 

على المراهق داخل وصف نفسي  لقألنه يمكن أن يغ من الحديث عن تشخيص مرضي

في هذا اإلطار يمكن القول أن المختصين في  .قيقيقد ال يعبر عن توظيفه النفسي الح مرضي

الذين و المرونة و االستقرارعن عدم  تحدثوا علم النفس المرضي للطفل و المراهق كثيرا ما

 ات النفسية التي يتم وصف المنظم فسية عند الطفل و المراهق لهذا فإنيميزون التنظيمات الن
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 .بفضل التقنيات اإلسقاطية قد تساعد المختص أكثر في وضع برنامج عالجي إليهاالوصول 

(P.Roman ,2007,P626)                                                                    

النفسية و التي يصعب الكالم عنها خالل  اإلسقاطية تسمح ليس بتقييم البنية حيث أن التقنيات 

و هذا من  المراهقة، و انما بتقييم التوظيف النفسي و استخراج نقاط الضعف و القوة فيه،

تنوع و  قدرات التداعي و الربط، نوعية العالقة مع الواقع، خالل دراسة سيرورات التفكير،

كما تسمح باظهار مختلف  ثانوية،القدرات النكوصية و العمليات ال النظام الدفاعي، فعالية

اإلختبارين معا يسمح بوضع مآل  اإلشكاليات النفسية، و في األخير يمكن القول أن استعمال

     (C.Chabert,M.Emmanuelli,2002,p05) .تنظيم النفسي لدى الفردلل

لمتكاملة وسيلتين حيث يمثل اختباري الروشاخ و تفهم الموضوع نظرا لخصائصهما ا 

فاإلستعمال المتكامل لإلختبارين  على توضيح التوظيف النفسي لمفحوصه، ان الفاحصتساعد

اظهار قدرات  الصراع، ، تقييم شدة و سجلسمح بتتبع التحوالت النرجسية و الموضوعيةي

نقاط الضعف و الهشاشة للتنظيم النفسي للمراهق  إظهارالدفاعي، و بالتالي لربط و السجل ا

  .من جهة و ايضاح قدراته التطورية من جهة أخرى

 :رف خارجيط إلىالمقدم  تقرير الحالة -11-1

لمعلومات التي تساعد الهيئة على المختص في هذه الحالة أن يلتزم بالسرية و أن يقدم فقط ا 

انت هذه الهيئة مدرسة فعلى المختص أن يقدم تقرير ك إذافمثال في حالة ما  ،فة بالمراهقالمكل

أما ( القدرات)ال يتضمن سوى العناصر التي تساعد على حل المشكلة الدراسية للمراهق مثل

 .فيجب إبعادها العناصر الشخصية  مثل المشكلة الشخصية

الهامة  فيمكن للمختص أن يورد في التقرير كل العناصر مثال، الطرف طبيباكان هذا  إذاأما 

 ، و في هذه الحالة يمكن حتى إيراد التي تساعد في فهم التوظيف النفسي للمراهق و عالجه

نقاط القوة في  إيرادكما يمكن  االختباراتهرت في نقاط الضعف و الهشاشة و التي ظ

 .التوظيف النفسي للمراهق
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 :تقرير الحالة المقدم لألولياء -11-2

أنهم عادة ما يطلبون  إذ اما في الفحص النفسي مع المراهق،ولياء دورا هلأل عادة ما يكون 

يقوم الفاحص  إذ، الة ير يمكن أن يكون شفويا في هذه الحالفحص في مكان المراهق، و التقر

كن أن يتضمن كل ما هذا التقرير يم، أيه حول ابنهما رالى الوالدين ثم يقوم بتقديم  باالستماع

كما  بضرورة مساعدته، موعيتهنقاط ضعفه و قوته و ت ،البنهماي النفس بالتوظيفيتعلق 

 .يمكن للفاحص في هذه الحالة اإلجابة على كل التساؤالت التي يطرحها الوالدين حول ابنها

 :التقرير المقدم الى المراهق -11-3

على الفاحص في هذه الحالة تقديم تقرير مبسط يكون في مستوى فهم المراهق،حيث يمكن 

كما  بما هميةالنفسي بنوع من الوضوح و في معظم الحاالت يعتبر من األمن فهم توظيفه 

 .كان اقتراح امكانية مقابلة أخرى اذا أراد المراهق فهم أكثر لنفسه و مشكلته

(M.Emmanuelli ,1998,P85)                                                       
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 :خالصة

يعتبر اإلسقاط من اآلليات الدفاعية التي يلجأ إليها الفرد في حياته اليومية للتخفيف من معاناته 

و محاولة التوافق بين عالمه الداخلي و العالم الخارجي، بفضل هذا الميكانيزم  يستطيع الفرد 

وار اإلسقاطية  بحيث يسمح له من إسقاط كل ما يدور في أغ االختباراتالتجاوب مع وضعية 

نفسيته على مادة االختبار ، ما يقدم للمختص النفسي مادة عيادية يسمح التحليل الدقيق لها و 

 .يف النفسي للفرد و بالتالي مساعدته أكثرمن فهم أكثر للتوظ بإتباع منهجية دقيقة



 

 الفصـــل الثـــانـي
 سيرورة المراهقة

 تمهيد                    

 مفهوم المراهقة -1               

 آراء بعض الباحثين حول المراهقة -2               

 :التغيرات التي تحدث خالل المراهقة طبيعة -3               

 الهوية و التماهيات -4               

 أهمية الجسد في المراهقة  -5               

 مصطلح السواء خالل المراهقة -6               

 اآلليات الدفاعية -7              

 خالصة الفصل                  

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني                                                                  سيرورة المراهقة

41 
 

 :تمهيد

تعتبر فترة المراهقة من المراحل الحاسمة في حياة الفرد لكونها مرحلة انتقالية و بمثابة     

   و كتابات  مختلفة كانت مقام دراساتملتقى بين الطفولة و الرشد حيث تتميز بخصائص 

مع ذكر ولها حالباحثين  بآراءفي هذا الفصل اإلحاطة بمفهوم المراهقة و و سيتم  عديدة،

 .التي تحدث خاللها  التغيرات مختلف
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   :مفهوم المراهقة لمحة عن -1

م حيث أصبحت مجال اهتمام 11لم تظهر الكتابات حول المراهقة االّ في أواخر القرن       

لم يتم  غاية هذه الفترة ، الى (M. Claes, 1986, P12)  في خطابات رجال السياسة و األدب 

االعتراف بالمراهقة اجتماعيا بأنّها فئة عمرية  مميزة، هذه األخيرة تمثل حسب قول الباحث 

Ph.Aries   (1973 ) ظاهرة حديثة حيث أصبح الراشدين في هذه الفترة يأخذون  بعين

 . االعتبار الرغبات  و القدرات الفيزيولوجية و النفسية الخاصة بالمراهق

(S.Taborda,2005,P521)                                                                                    

حيث  ،حول المراهقة في مجال علم النفس ، صاحب أّول دراسة)S.Hall )1094يعتبر   

 Adolescence,its يتفق الكثير على أّن تاريخ علم النفس المراهق بدأ مع كتابه

psychology and its relation to physiology,anthropology,sexe,crime 

,religion and education 

بعد هذا أصبح االهتمام بالمراهقة كبيرا و مجاال للبحث في عّدة تخصصات كالتاريخ،   

و نظرا لعدم قدرة الباحثين على الوصول إلى  األنتروبولوجيا، علم اإلجتماع و الطب،

تخصصات حول المراهق ذهب بعضهم إلى غاية القول أّن مصطلحات موحّدة بين مختلف ال

المراهقة غير موجودة و ما هي االّ مجرد وهم و خرافة اختلقتها بعض المجتمعات و الثقافات 

                (P.Huerre et col ,1997,P32)                      .في فترات معينّة من تاريخها

االّ في إطار الدراسات في علم اإلجتماع و األنثروبولوحيا، لم تجّد المراهقة معناها الكامل 

هذه األخيرة أظهرت أّن خبرة المراهقة و مدتّها على عالقة وطيدة بالتغيّرات الثقافية الخاصة 

                                                                 .بمجتمع معيّن و التي تسمح من خاللها للفرد بالمرور من الطفولة إلى الرشد

Claes, 1986, P35)                                                                               . (M 

العادات و حتى المحيط  الثقافات، كما أّن سلوكات المراهقة تختلف  باختالف األزمنة،

          المراهقين بنوع من الشموليةفال يمكن إذا وصف سلوكات  اإلجتماعي و االقتصادي،

و العالمية،  هناك أفكار كثيرة نجحت في و صف مرحلة المراهقة و هذا باستعمال تعريفات 
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 .transitionو فكرة المرحلة االنتقالية   criseتدور حول فكرة األزمة

(S.Taborda,2005,P522)                                                                                    

 :المراهقة كمرحلة انتقالية -1-1

هناك عدد كبير من الموسوعات و القواميس و حتى بعض الكتب المتخّصصة التي تعتبر   

   (M .Claes,1986, P.Lehalle,1985.المراهقة كمرحلة انتقالية من الطفولة إلى الرشد

.(R. Riviers ,1997, 

هذه الفكرة تحتوي على عدة صعوبات و التحليل الدقيق لهذه الصعوبات يؤدي إلى 

 :األفكارالتالية

السلبي لهذه   اّن استعمال فكرة المرحلة االنتقالية لتعريف المراهقة يعادل الوصف  -

الفترة العمرية، تكمن خطورة هذا التعريف في أنّه يمكن أن يؤدي إلى حصر المراهقة 

تي يواجهها الفرد المقبل على سّن الرشد أو السلوكات التي تنتج عن هذه في المشاكل ال

   (S.Taborda, 2005, P523).    المشاكل

    إذا كان من الصعب التحديد بدقة بداية المراهقة يصعب أيضا و أكثر تحديد نهايتها - -

، و إلى غاية اليوم لم ينجح علم النفس في تقديم  معايير دقيقة حيث أّن المعايير 

الموضوعية عادة ما تتدّخل فيها العوامل اإلجتماعية كنهاية الدراسة، الدخول إلى عالم 

الشغل، االستقالل االقتصادي، الخروج من بيت الوالدين و التي تساعد كثيرا في تحديد 

لجانب النفسي من جهة، اضافة إلى أّن هذه المعايير عادة ما تتغيّر نهاية المراهقة من ا

 (M. Claes, 1986, P52)   . مع الزمن

و الحل ال يكمن في القول أّن المراهقة تنتهي مع بداية سّن الرشد حيث يصبح الفرد نضجا  -

   Stoone,Church1993 ,Horrocks1978, Erickson 1959.عاطفياواجتماعيا
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 .أنّه ال يكمن في القول أّن سيرورة المراهقة تدوم طوال الحياةكما 

Marcelli,A.Braconnier (1998)     D. 

غير  في غياب معايير دقيقة لجأ بعض الباحثين إلى التحديد الزمني لمرحلة المراهقة، -

أّن هذا المعيار أيضا يمكن أّن يكون له خطورة تتمثّل في حصر تعريف المراهقة في 

الفترة الزمنية التي تتناسب معها في حين أّن هذا السّن ال يعتبر سوى إشارة لسيرورة 

 .المراهقة

تعتبر غير كافية للتعبير عن إشكالية  االنتقاليةفي األخير يمكن القول أّن فكرة المرحلة    -

    (S.Taborda,2005,P525).المراهقة

 :المراهقة كمرحلة أزمة -1-2

لقد صاحبت فكرة األزمة لوقت طويل تعريف المراهقة التي كانت تعّرف كمرحلة تتميّز   

بضغوطات و صراعات ال يمكن تجنّبها، أو حتى اضطرابات أو سوء تكيّف كانا يعتبران 

ضروريان من أجل االتزان الداخلي،  و هناك من يذهب حتى القول بأّن غياب هذه المظاهر 

تقول أّن  (S.Hall)الحق ، هذه  الفكرة التي وضعها ستانلي هول يعتبر مؤشر لسوء توازن

 .ظهور المراهقة يكسر االتزان و التناسق الداخلي الذي كان الفرد يعيشه أثناء الطفولة

 (S. Hall, 1904, P71)                                                                               

هذا ألنّه يوحي من جهة ، يتلقى مصطلح األزمة في يومنا هذا قبوال في أوساط علم النفس  

طرق  نمو الفرد الذي يؤدي إلى تغيّر في السلوكات ، إلى التغيّر المفاجئ و الذي يعرفه

التفكير و تصوّره، و من جهة أخرى يشير إلى اضطراب في التوظيف النفسي و الذي قد 

لتي قد تعيق الفرد عن الكّف، باختصار مجموعة من الصعوبات ا القلق، ،يؤدي إلى المعانات

                                                    (M. Claes,1986,P 60). حياته اليومية التكيّف في

يجب اإلشارة إلى أّن هذه الفكرة و التي ظهرت في أوائل القرن العشرين لقيت اهتماما في  

      التحليل النفسي في المجال  مجال علم النفس المراهق خاصة بعد ظهور بعض تأويالت

 A.Freud(1936),Erickson(1956),P.Blosو نشير هنا إلى أعمال كّل من 

(1962), 
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هو ما يجعل بعض األخصائيين   مصطلح األزمة من معاني سلبية،الشّك أّن ما يحويه 

           يأخذون الحذر في استعماله المحلّلين النفسانيين المعاصرين و األطباء السيكاتريينو

بدال من  operationوعملية أ passageأو المرور processusيتحّدثون عن السيرورة  و

 A .Braconnier,D.Marcelli(1998),O. Douville   مصطلح األزمة

(2000),Lesour(2002),J.J.Rassial,(1990,1996,2000) 

 : المراهقة كمرحلة تغيير -1-3

إّن اعتبار المراهقة مرحلة تغيير يتوافق مع اعتبارها مرحلة تتميّز بظهور قدرات جديدة في  

، في هذا اإلطار ظاهرة المراهقة تعتبر عملية توازن متدرّج إطار سيرورة تحولية استدخالية

للفرد مع محيطه و مع نفسه، هذا التعريف الذي يعتبر المراهقة عملية تغيير هو وحده الذي 

يسمح بالتعّرف على مجموعة التحّوالت العديدة العميقة التي تميّز سنوات المراهقة من وجهة 

 .باعتبار المراهقة مرحلة نمائية  تصبغها مظاهر التغيير إذا هذه الفكرة تسمح ، نظر نمائية

(S.Taborda,2005,Pp525-530)                                                                               

 :آراء بعض الباحثين حول المراهقة -2

 :P .Guttonجوتون .ف -2-1

المراهقة يمكن تقسيمها إلى ثالثة  أّن سيرورات P .Gutton  جوتون.ف يرى الباحث

 :مجموعات

 : Le pubertaireمعاش البلوغ  -

                                    غيرات النفسية الناتجة عن البلوغالت يقصد الباحث بهذا االسمو   

 ( العمليات النفسية)للنفس Le pubertaireحيث يمثّل البلوغ للجسد ما يمثّله معاش البلوغ  ،

 :  Adolescence المراهقة -

   خاللها يقوم كل من اإلعالء و المثلنة بإرصان معاش البلوغ على شكل هوام المراهقة      

و الذي يسمح بترك العالقات المحرمية، و القيام بعمل حداد بالنسبة للطفولة مثل ترك 

 (P. Delaroche, 2006, P06)      . رمية و االنفصال عن الوالدينالمواضيع المح
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 :le référentالمرجع  -

 يتم فيه تحويل التصورات من المواضيع الوالدية إلى مواضيع حب خارجية        

                                                                       (P. Delaroche, 2006, P41)      

نفسية أصلية تهدف إلى عمل  المراهقة سيرورة  من Gutton جوتون لقد جعل الباحث

 Le يمكن أن يتم بدون العناصر المتعلقة بمعاش البلوغ  ارصان حداد، غير أنه ال

pubertaire كما تستعمل سيرورة المثلنة و مثالية األنا و التقمصات و الهدف من كّل هذا ،

 هو نزع الطابع الجنسي للتصورات المحرمية من أجل القدرة على اختيار موضوع  حب

 (F .Marty, J.Y.Chagnon, 2006, P06)  . خارجي

الفشل قد ، كون المراهق من عدمه يخضع لقدرته على استدخال معطيات العالم الخارجي

 .autocréation  يؤدي إلى االنهيار أّما النجاح فيؤدي إلى اإلبداع الذاتي

                                                                    ( Ph .Gutton, 2002, P149)  

حيث أّن المراهقة حسب الباحث تمثّل أيضا عملية إبداع، حيث أّن المراهق و تحت ضغط 

التغيرات النفسية و الفيزيولوجية الناتجة عن البلوغ مجبر على إعادة بناء ذاته أي بمعنى آخر 

الرغبة في اإلبداع الذي يهدف إلى ارصان معاش  عليه إعادة خلق نفسه، من هنا تتولّد يجب

  ((Ph .Gutton, 2008, P100 . البلوغ

 ((P .Gutton, 2002, P55    .جديدة للهويةو البحث عن رموز 

 :P.Bloss بلوس.ب -2-2

عاد الباحث ، المراهقةل التي تمّر بها سيرورة بعد نشر كتابه األول حول مختلف  المراح   

المراهقة يبتعد  خاللحيث يرى أّن   فردنة/السيرورة الثانية انفصالإلى وصف ما يسّميه 

 .الفرد عن المواضيع التي استدخلها خالل الطفولة من أجل استثمار مواضيع خارجية

 (F .Marty, J.Y.Chagnon, 2006, P05)                                                                   

هذه السيرورة التي وفقها يقوم الفرد بترك المواضيع الطفولية، تتطلّب العودة إلى المراحل    
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المبّكرة من النمو و هذه القدرة على النكوص إلى الوراء و العودة إلى األمام هي من   

 (D.Lagache, 1966, P38).. باحثخصوصيات التوظيف النفسي  للمراهق حسب ال

بعد هذا يعود  الباحث و يتحّدث عن مثال األنا في المراهقة حيث يقول أنّه إذا كان األنا 

 .األعلى وريثا لعقدة أوديب فمثال األنا هو وريث  لسيرورة المراهقة

(F .Marty, J.Y.Chagnon, 2006, P05)                                                                         

 :E.Kestembergكاستنبرج  -2-3

 1062و المنشور عام " الهوية و التماهيات عند المراهق" حاولت الباحثة في مقالها   

استخراج خصوصيات التوظيف النفسي للمراهق و الذي  تغطيه األعراض و السلوكات 

الصعوبات العالئقية التي يعيشها المراهقين مع اآلخرين خاصة  الظاهرية، حيث أظهرت أنّ 

الراشدين مرتبطة بالرغبة في إبعاد التصّورات الوالدية و هذا ما يؤدي عندهم  إلى صعوبات 

           .عالئقية مع أنفسهم  و هكذا تظهر التساؤالت الدائمة عن شخصياتهم و حول أنفسهم

تولد من "  organisateur psychiqueكمنظم نفسي"الباحثة و المراهقة التي تعتبرها 

ضرورة إعادة تنظيم األنا الذي أثّرت عليه تغيرات البلوغ حيث يتطلّب من المراهق استدخال 

   كما ترى الباحثة أّن المراهقة   .  هذا النمو الفيزيولوجي ضمن نظامه العالئقي و الليبيدي

عنها تحوي على خطر انكسار التوازن بين االستثمارات  بسبب التغيرات الجسدية التي تنتجو

 ((E .Kestemberg, 1999, P61 . الموضوعية و النرجسية

ما يؤدي إلى ظهور دفاعات و أعراض متنّوعة و أيضا السلوكات الغريبة التي تظهر في هذه 

المرحلة المرحلة ما هي االّ حل مؤقت  للتخفيف من حّدة القلق و الحاجة األساسية في هذه 

رغبة ملّحة من أجل إخفاء الجرح  ،تتعلّق بالرغبة في الظهور خارج  أية عالقة مع الراشدين

النرجسي ، و هدف كل معالج نفسي في هذه المرحلة يجب أن يكون التخفيف من حّدة هذا 

   (   F .Marty, J.Y.Chagnon, 2006, P04 ).الجرح النرجسي
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 :M.Laufer موس لوفر -2-4

في إعادة النظر في   M.Laufer, E.Lauferإغلي  لوفر و  موس يعود الفضل للباحثين  

علم التصنيف خالل المراهقة و الذي أصبح يأخذ بعين االعتبار خصوصيات هذه المرحلة 

العمرية، و لقد حّذر الباحث من وضع  تشخيص ذهان عند مراهق يعاني فقط من انكسار 

  (M.Laufer, E.Laufer, 1989, P14)  .مؤقت للعالقة مع الواقع

حيث ينقطع المراهق . و لقد ميّز الباحثين في كتابهما بين مرحلة ذهانية و محاولة انتحار

مؤقتا مع الواقع و ال يرفض أو ينكر سوى جزء من الواقع،غير أنّه يبقى محافظا على 

فقدان الشهية )المواضيع الوالدية المستدخلة، و بين الذي يظهر توظيف ذهاني

في هذه الحالة أيضا هناك خلل  ،(العصبي،السمانة،اإلدمان، االكتئاب القريب من المالنخوليا

في العالقة مع الواقع و لكن المواضيع الوالدية المستدخلة تبقى نشطة،كما أن هؤالء 

المراهقين يحافظون على قدراتهم النكوصية كما أّن هواماتهم لم تدّمر كليا المواضيع 

أّما المراهقين الذين يصح عليهم تشخيص الذهان فهم أوالئك الذين يفتقدون إلى . الخارجية

القدرة على الشّك، من أجل الحفاظ على تناسقهم  النرجسي و يقومون باستبدال الواقع بواقع 

                                .جديد، كما أنّهم ال يشعرون بخطر أمام جسدهم الجنسي الجديد

(M.Laufer,E.Laufer,1986,P p10-11)                                                              

،هذا "break down"المظاهر الذهانية السابقة بمثابة انكسار في النمو لوفريعتبر الباحث   

المصطلح الذي يعتبر رئيسيا في وجهة نظر الباحث حول المراهقة و الذي يعتبر بمثابة 

و تتمثّل وظيفة  المراهقة . رفض الشعوري من طرف المراهق لهويته و جسده المجنّس

بالنسبة للباحثين في إعادة تنظيم الهوية الجنسية النهائية و التي تستدخل صورة جسدية جديدة 

عضاء تناسلية  ناضجة، ورغبات و تقمصات جديدة و حفاظه على الجسد تحوي على أ

 وغ ما يؤدي إلى فقدان العالقة معالهوامي الذي يختلف عن هذا الجسد الحقيقي الذي تأثّر بالبل

 .الواقع كحّل وحيد من أجل الحفاظ على صورة هذا الجسد الهوامي

(M.Laufer, E.Laufer, 1989, P42)                                                                           
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اضافة إلى ما سبق  يعتبر الباحث في دراساته حول مثال األنا الذي تتمثل وظيفته في تنظيم 

       . من أجل التقييم العيادي الضطرابات المراهقة  النرجسية أّن  دراسة هذا األخير مهّمة

     ة لمثال األنا في استعادة التوازن النرجسي المفقود بفعل البلوغ و تتمثّل الوظائف األساسي

وافق ، تسيير العالقة مع المواضيع األولية، مساعدة األنا على النكوص و تسهيل الت

 (F .Marty, J.Y.Chagnon, 2006, P05)       . اإلجتماعي

حيث أنّه و كلّما كان مثال األنا قريبا من متطلبات األنا األعلى كلما استطاع المراهق      

علي تحقيق التوازن النرجسي، أّما إذا استعمل الفرد تقمصاته على نمط دفاعي ينتج عن هذا 

شبيه مثال األنا، في هذه الحالة يصبح التوازن النرجسي صعب المنال و يصبح األنا مجبرا 

  ( M.Laufer , 2001, P211) .القلق   ضدالدفاعات  ئةتهيعلى 

 :M. Vincentفانسن .م -2-5

انطالقا من دراسته حول تغيرات العالقة بالموضوع و سيرورات التقمص خالل سنوات  

نموذج للتوظيف النفسي عند المراهق و الذي يعتبره فآنسن المراهقة، اقترح الباحث 

        (M.Vincent, 2001, P46 )  .أزمة  المراهقة ضروري لدراسة

 :هذا النموذج مبني على ثالثة مراحل أساسية و هي 

 :le chaos-أ  

بالتحوالت الناتجة عن البلوغ التي تخّل التوازن  و هي المرحلة األولى التي ترتبط    

الذي وصل إليه الفرد إلى غاية هذه المرحلة و تؤدي إلى معاش نزوي شديد األثر   األوديبي

 (M. Vincent, 2008, P.169) .نفسي للفردتصاد القعلى اإل

حيث أّن الكثير من المراهقين الذين كانوا إلى غاية هذه الفترة أطفال هادئين يصبحون   

 .مضطربين و تظهر عليهم سلوكات مضطربة كالعدوانية، اضطرابات األكل، رفض السلطة

(M. Vincent, 2005, P.15)                                                                       
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 :المرحلة النرجسية االكتئابية المركزية-ب 

تؤثر المرحلة السابقة على التوازن الداخلي للفرد ما يؤدي  به إلى االنطواء النرجسي الذي    

يصبغ هذه المرحلة الثانية التي تدفع إلى ضرورة إعادة التوازن الداخلي الذي أفقدته المرحلة 

 دا في األولى، هذا االنطواء يؤدي إليه أيضا نزع االستثمار عن الوالدين اللذان ال يكونان أب

  (M. Vincent, 2008, P169) .مستوى طموحات المراهقين في هذه المرحلة العمرية

 :إعادة اكتشاف الموضوع(ج

تختم هذه المرحلة الثالثة المراهقة من خالل عودة االستثمارات الموضوعية على النمط    

التناسلي،حيث أنّه و في هذه المرحلة يؤدي عمل المراهقة إلى تنظيم األنا على النمط التناسلي 

  (M. Vincent, 2008, Pp169-170)    .الذي يميّز سّن الرشد

كما أّن االستثمارات النرجسية تنتظم حول مثال األنا الراشد الذي يوّجه نشاطات الفرد نحو  

  (M. Vincent, 2005, P161) .اإلبداع و خلق الحضارة

 :R. Cahnرايمون كان  -2-6

بالمراهقة العادية و المرضية من خالل مجموعة من األعمال  رايمون كانلقد اهتم الباحث    

هي : و التي يعرفها كما يلي subjectivisation التي تدور كلّها حول مصطلح الفردنة

سيرورة اختالف تسمح للفرد انطالقا من متطلباته الداخلية و تفكير خاص به من استدخال 

  (R.Cahn, 1998, P195)    . يةجسده الجديد المجنّس و استعمال قدراته اإلبداع

يمر بسيرورة نزع    travail de subjectivisation و يعتبر الباحث أّن عمل الفردنة    

- liaisonاالستثمار و التقّمص عن الوالدين كمواضيع أوديبية أو ربط و فك الربط

deliaison استثمار -المجنسة و التقّمص لتقمصات جديدة للوالدين في وظيفتهما الوالدية 

 .حب جديدة تسمح بترك تدريجي للعالقات القديمة  لمواضيع

(F .Mart, Y.Chagnon, 2006, P06)                                                                         

المراهقة و الحاالت الحدية ناتجة عن إعاقة أو عدم اكتمال سيرورة  أّن ذهانات كانيرى       
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هذه السيرورة التي بدأها الفرد منذ ميالده و التي تكتمل في هذا السّن تسمح بخلق  الفردنة،

 .فضاء نفسي شخصي مع إمكانية عمل التغيير الداخلي و اإلبداع الذاتي

 (R.Cahn, 1998, P02)                                                                                         

، حيث أّن espace d’illusionبالفضاء الوهمي  كانهذا الفضاء النفسي الشخصي يسّميه   

و تغيرات المراهقة مجبر على خلق فضاء نفسي  المراهق و تحت تأثير الجنون النزوي 

لوهم شخصي انطالقا من مشكلته الشخصية   autocréation وهمي يسمح له باإلبداع الذاتي

وينيكوت بمعنى   aire transitionnelle انتقالي إلجتماعي، و هو فضاء و محيطه الثقافي ا

 Winnicottوالذي يساهم في اغناء التوظيف النفسي للمراهق.                                       

                                                              (R.Cahn, 2001, Pp123-128)              

     folie pulsionnelle إلى ما سبق تحدث الباحث عن مصطلح الجنون النزوي  إضافة 

    ، حيث أّن المراهق يجد نفسه في هذا  السن أمام مجموعة من النزوات الجنسية العدوانية 

و التي تخلق عنده حالة خوف و قلق و تترك له حلين، أن يعيشها بنوع من الخضوع أو أن 

يدافع ضدها ، و الخطر هنا يكمن في عدم قدرة الفرد على تحمل هذه النزوات، ما يجعلها 

على توظيفه النفسي و تجعله يدافع ضدها بإعراض مرضية تذهب من ناحية  تسيطر و تطغى

الخطورة من العصاب إلى الذهان مرورا بحاالت اإلدمان، سلوكات الخطر،اضطرابات 

التغذية،اضطرابات السلوك و غيرها من ردود الفعل المرضية التي تحّرر المراهق نوعا ما 

  (R.Cahn, 1991, P.26)        .من هذا الجنون النزوي

 :Ph.Jeammet جامي .ف -2-7

طبيب سيكاتري و محلّل نفسي من بين الباحثين المعاصرين  فيليب جامييعتبر الباحث  

الذين اهتموا في كتاباتهم بالمراهقة و لقد خصص عّدة كتب بأكملها لإلجابة على التساؤالت 

 Réponses à vos questions surاألساسية حول هذه المرحلة العمرية على غرار 

l’adolescence ; la psycho 100% ado ;évolution des problématiques à 

l’adolescence 
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 ات على مستوى التوازن بين الداخليعتبر المراهقة مرحلة هامة تفرض على الفرد تغيير   

   تعيد تنظيمفالمراهقة  ،( ع الجسدتغيّر العالقة مع الوالدين و تغيّر العالقة م)و الخارج

العالقة بالموضوع،االرتباط و االستقاللية و هذا ما يؤدي إلى هشاشة  التوازن بين النرجسية،

.    العالم الداخلي كما أّن العالقة بالعالم الخارجي تتغيّر في هذه المرحلة

(Ph.Jeammet,2001,P01)                                                                                                           

و يتساءل الباحث في كتاباته فيما إن كان على المختص النفسي الذي يعالج مراهق أن   

يحصر تدخله على العالم الداخلي أم أنّه يستطيع التدّخل في تغيرات العالم الخارجي و هذا 

                                   (Ph.Jeammet, 2001, P56)   .بكونها تسمح للمراهق بالتغيّر

حيث أّن الباحث يرى أّن المراهق و أمام التحوالت التي تحدث على مستوى عالمه الداخلي، 

هذا . فهو بحاجة إلى مواضيع خارجية لكي يعتمد عليها و تصبح منظمة لعالمه الداخلي

العالم الخارجي هو الذي يسمح له  المراهق بين عالمه الداخلي وأنا التنّوع في استثمارات 

 sécuritéبالتحّكم في تغيرات المراهقة و يضمن له نوع من األمانة النرجسية

narcissique. 

نظرا لألهمية التي يكتسيها العالم الخارجي في نفسية المراهق و باألخص العائلة أطلق 

حيث يرى   espace psychique élargiالباحث عليها مصطلح المساحة النفسية الموّسعة

           أنّه من األهمية بما  كان تقييم الدور الذي تلعبه العائلة في التوظيف النفسي للمراهق

    (Ph.Jeammet, 2001, Pp76-78) .و إشراكها في اختيار نوع العالج المساند لهذا األخير

 :بين الخصوصيات التي وصفها الباحث في المشكالت التي تظهر في المراهقة و من 

 :أّن المراهق عادة ما يعبّر عن مشكالته و صراعاته بسلوكات المرور إلى الفعل مثال -      

 .محاوالت االنتحار و الهروب  اإلدمان، اضطرابات التغذية، اإلجرام،

كوسيلة تعبير مع الغير فاآلالم الجسدية في هذه و أن المراهق عادة ما يستعمل جسده  -   

مهما كانت المعاناة . المرحلة عادة ما تعبّر عن مطالب انفعالية و معاش اكتئابي و القلق

النفسية فالمراهق يلجأ إلى التعبير عنها بألم على مستوى الجسد بدال من االعتراف بأنّها 

     (Ph.Jeammet, 2001, P66) .مشاكل نفسية داخلية
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 :طبيعة التغيرات التي تحدث خالل المراهقة  -3  

يفّسر التحليل النفسي طبيعة التغيرات النفسية الداخلية التي تحدث خالل المراهقة وفقا لثالثة   

 :ذج متكاملة ال يلغي إحداها األخرنما

يقوم بإحياء الخبرات      هو اعتبار أّن البلوغ و وفقا لمبدأ البعدية: النموذج النظري األّول -  

 كتكرار لمرحلةهذا النموذج يجعل من المراهقة  األولى من الحياة و باألخّص عقدة أوديب،

 .الطفولة

الركيزة  الحداد A. Freudفرويد .أهو النموذج الذي تجعل فيه  :النموذج النظري الثاني - 

 .األساسية لسيرورة المراهقة

 ((Ph.Jeammet, 1994, P698.    التغيير البنيويو هو نموذج : النموذج الثالث -

 :المراهقة كإعادة إحياء للطفولة -3-1

تعتبر المراهقة وفق هذا االتجاه كنهاية لمرحلة الطفولة و بداية لسّن الرشد، التغير الذي    

يحدث ما هو إال عبارة عن استمرار لسيرورة نمو الشخصية و ما هو إال نتيجة عادية 

ضج التي بدأت منذ الطفولة، حيث أّن المكتسبات األساسية للشخصية كلّها لسيرورة الن

تماهيات أولية و ثانوية ، قواعد نرجسية، ارصان : موجودة و تتحّدد منذ الطفولة األولى 

الوضعية االكتئابية، عقدة أوديب، و المراهقة ال تقوم إال باختبار هذه المكتسبات و إظهار 

 ((Ph.Jeammet , 2001, P27  .نقاط الضعف فيها

و الدور األساسي للبلوغ هو جعل هذه البنية تحقق الهدف األساسي من النمو و هو الحياة 

الجنسية و القدرة على الوالدة، التغيير الذي تأتي به المراهقة إذا هو الجسد الناضج الذي 

جسد المراهق على  يستطيع به المراهق تحقيق  رغباته النزوية،و التكرار يتمثّل في أّن قدرة

 Ph. Jeammet, 1994 , P697))   .تحقيق النزوات يحيي لديه الرغبات األوديبية المحّرمة

عقدة أوديب التي تميّز المراحل األولى من الحياة يتم إحيائها إذا خالل المراهقة، حيث أّن   

النزوية الليبيدية التغيرات الفيزيولوجية الناتجة عن البلوغ تكون مشحونة بكميات  من الطاقة 
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العدوانية و الهوامية و المرتبطة بسيناريو األوديب، تتطلّب من المراهق عمل نفسي من أجل 

ارصانها و مواجهة الخلل الذي تحدثه  في البنية الدفاعية السابقة بسبب عودة ظهور قلق 

 .الخصاء و تغيّر العالقات  بالمواضيع و التي تؤدي إلى ظهور جسد جديد بالغ

(M.Emmanuelli, C.Azoulay, 2001, P15)                                                  

إن التعّرض المباشر إلمكانية تحقيق الرغبات الجنسية و إعادة إحياء قلق الخصاء يمارس   

     ضغط على الجهاز النفسي ما يهّدد النظام الدفاعي الذي اكتسبه األنا في المراحل السابقة 

   باألخص الكبت غير أّن االختالف يكمن في أّن البني الداخلية تطّورت و أصبحت مختلفة و

و أّن و سائل التفريغ ليست نفسها، فاألنا األعلى وريث عقدة أوديب له دور احتواء الهوامات 

المحرمية و مساعدة الكبت في عمله، بينما يسند مثال األنا نرجسية الفرد و يجنبه ضغوطات 

 Ph. Jeammet, 1994, P700)). طالمحي

 :المراهقة كعمل حداد -3-2

إن تغيّر العالقة مع المحيط و باألخّص مع الوالدين خالل المراهقة يعتبر بمثابة فقدان   

حقيقي، حيث أّن عالقات الحّب التي تربط المراهق بوالديه يجب أّن تتغيّر من أجل أن 

من جيله هذا الفقدان الحقيقي يعيد إحياء خبرات االنفصال  يستطيع اختيار موضوع حّب جديد

...(.  انفصال الطفل الصغير عن أّمه، انفصاله عن محيطه عند الدخول إلى المدرسة)السابقة

سيرورة المراهقة يمكن تشبيهها بقلق :"إن   E.Kestembergكاستنبرج ترى الباحثة 

الذي يمكنه من اإلحساس بوجوده خارج االنفصال الذي يعيشه الطفل  في الشهر الثامن و 

 ((Ph. Mazet, D.Houzel, 1999, P452  ."الموضوع األمومي

         A. Freudفرويد .أهذه الفكرة مستوحاة من النظرية النمائية التي وضعتها كّل من   

، هذا فردنة -كسيرورة ثانية لالنفصالو التي تعتبر المراهقة  M. Mahlerرلماه. م و

و التي يمكن تقسيمها   الوظائف النمائيةالتطّور و النضج الذي يميّز المراهقة يوصف باسم 

 :إلى جانبين

 .سيرورة نضج تهتم باستدخال التغيرات الجسدية الناتجة عن عمل البلوغ - 
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   فرويد.أالقيام بعمل حداد من أجل نزع االستثمار عن المواضيع الوالدية الطفلية حيث تعتبر  -

A. Freud إن القيام بعمل حداد على :"أّول من شبّه المراهقة بمعاش الحداد حيث تقول

 بمعنى أّن المراهق يجب عليه االنفصال عن ."مواضيع الماضي يعتبر أمر ضروري

 Ph. Jeammet, 1994, Pp702-703) ) .المواضيع الوالدية و استثمار مواضيع جديدة

كما أشارت نفس الباحثة إلى التشابه الموجود بين ردود الفعل المالحظة لدى المراهقين مع   

حيث أنّه و في الوضعيات ...( الصدمات العاطفية و الحداد)بعض وضعيات الفقدان الحقيقي 

العامل المشترك هو أّن الفرد يجب عليه التخلّي على ( مراهقة،صدمات عاطفية،حداد)الثالثة 

 .العالقة التي ال يوجد أمل في استرجاعها في المستقبل نوع من

على المراهق إذا أّن يتخلّى عن مواضيعه األوديبية و القبل األوديبية، هذا ما يجعلنا نقول   

مثله مثل الشخص الحاد، يبقى :"A.Haim هايم .أّن عمل المراهقة يشبه عمل الحداد يقول أ

المواضيع السابقة المفقودة كما تجتاحه أفكار المراهق لمدة زمنية حبيسا في ذكريات 

الموت، غير أنّه و مثلما تسمح ديناميكية الحداد العادي بإعادة التوازن لدى الشخص الحاد 

 ."فإّن عمل المراهقة يحرص على مواصلة النمّو و عدم الثبات على الحالة الحالية

 .ام بعمل الحدادفالمراهق يملك كّم من الطاقة النزوية التي تسمح له بالقي

  In (Ph. Mazet, D.Houzel, 1999, P453)                                                                

والوقت فقط هو العامل الذي يضمن نجاح سيرورة النضج هذه، فمثله مثل عمل الحداد 

المراهق :"... Winnicottوينيكوت، يقول ( مهلة)يتطلّب عمل المراهقة مدة من الوقت 

و هذا بالطبع بدون أن ننسى ." ..غير ناضج و العالج الوحيد لعدم النضج هو مرور الوقت

 .الدور الهام الذي يلعبه المحيط كسند نفسي للمراهق خالل هذه المرحلة

In (Terrier, 2001, P182)                                                                                        

نتيجة الرتفاع كمية الطاقة النزوية من جهة و الناتجة عن  يفهم مما سبق أّن المراهقة و

تغيرات البلوغ، و اكتساب المراهق لوسائل تمكنه من تحقيقها و هو  الجسد الناضج من جهة 

لصراعات التي عاشها الفرد خالل الفترات األولى من حياته أخرى، تعيد إحياء أنواع من ا

 اغير أّن االختالف يكمن في أّن المراهق  قد اكتسب  تنظيم، على غرار الصراع األوديبي
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يمكنّه من مواجهة هذه اإلستثارات النزوية و ارصانها و القيام بعمل يشبه عمل  اجديد انفسي

 .ولةالحداد من أجل االنفصال عن خبرات الطف

 :المراهقة كمرحلة للتغير البنيوي -3-3

وتعتبر على أن  ،تعتمد وجهة النظر البنوية في علم النفس المرضي على دراسة الشخصية

الت الحدية، تنتج البنية الذهانية اكل فرد ينتظم وفق بنية عصابية، ذهانية، ووفق تنظيم الح

البنية العصابية تدور .ألولى من الحياة م النرجسي األولي خالل المراحل امن خلل في التنظي

بنية أوديب بينما ال تصل الحاالت الحدية إلى درجة ينتظم حول عقدة حول تنظيم هوامي 

                                  .ألنها ال تملك ال الثبات وال الصالبة التي تتميز بها البنى السابقة 

                                                        (E.Grebod, 2001, P17-19) 

المرض بالتنظيم النفسي الخفي وليس باألعراض   Bergeretبيرجوري لقد ربط الباحث

 .فالعرض ما هو إال إنعكاس عالئقي ظاهر لبنية خفية ثابتة   الظاهرة

 التي لخصها في في كتابه تهنظري بيرجوري أكد

psychologie pathologique théorie et clinique(1779) ،  على أهمية الوضوح والدقة

إضافة إلى األخذ بعين اإلعتبار التنظيم النفسي للفرد وحدوده البنيوية الثابتة في كل عملية 

عيادية خاصة ذات هدف تشخيصي ، كما يعتبر أن الثبات الحقيقي للبنية يقتضي عدم إمكانية 

ة إلى أخرى بمعنى أن األنا المنتظم وفق بنية معينة ال يمكن في المستقبل أن المرور من بني

                             C.Chabert , C .Benoit,2008, P32 ))in.  نية أخرىينتظم وفق ب

عند   Prodromeكيف يمكن معرفة ما يمكن أن نسميه مؤشر مرضي ، هناك سؤالين مهمي

والتي يمكن أن تصبح في المستقبل  ،البنية المؤقتة في الوقت الحاليالطفل والمراهق من 

نفس السؤال بالنسبة للمؤشرات التي  يطرح من جهة أخرى .وخالل سن الرشد بنية ذهانية

في كلتا الحالتين يجب اإلهتمام باألعراض .تنبىء ببنية عصابية حقيقية خالل الرشد 

عادة ما تملك هذه األعراض قيمة تشخيصية ( تعبيرات هستيرية ،وساوس ،فوبيا)العصابية 

 ث أنها إما أن حي، خاصة، حيث أنها ال تدل في أغلب الحاالت على تطور بنيوي عصابي



 الفصل الثاني                                                                  سيرورة المراهقة

57 
 

 

أنها في بعض الحاالت على العكس تمثل  وأ وظيفية غير خطيرةت تكون مجرد تعبيرا

نا والتي قد تذهب في تطورها إلى مؤشرات أولية لمشكل حقيقي في التوظيفات التكيفية لأل

 .أبعد من البنية العصابية

مات الطبع أيضا إما دليل على ضغوطات عالئقية فيزيولوجية  من موجات س يمكن اعتبار

النمو العاطفي التي قد ال تكون متكيفة مع أنا الطفل ومحيط عائلي خارجي أو ثقافي تربوي ال 

 اعتماديما أنها في أحيان أخرى تدل بالعكس على بداية تنظيم إيستجيب دائما كما يجب ، و

Anaclitique يمكن أن يتطور نحو الحاالت الحدية أو أخطر من ذلك ال يتقبل اإلحباطات و

 .نحو بنية ذهانية أو أنها تدل على بداية تنظيم بنية عصابية حقيقية 

إنطالقا من األعراض المالحظة العيادية وحدها هي التي تسمح بوضع تشخيص بنيوي 

كما أنه ال يمكن أن نحصل على أدلة بنيوية في مرحلة الطفولة والمراهقة وهذا  ،الظاهرة

 (J. Bergeret, 1996, Pp60-61 )  .خارج الحاالت الذهانية الظاهرة والواضحة 

إليجاد بنية دائمة خالل هذه المراحل من الحياة ليست  ونفالصعوبات التي يواجهها العيادي

التغير في اإلستثمارات الليبدية والموضوعية والمميزة لهذه المراحل وإنما  بمرتبطة فقط 

خر آلل هذه الفترة وهذا بشكل نهائي ويكمن أيضا في إمكانية التغيير البنيوي لدى الفرد خال

 (J. Bergeret, 1996, Pp62-63) .مرة

 :الهوية و التماهيات -4

يعتبر البحث عن الهوية أحد أهّم مهام المراهقة، الشيء الذي جعل بعض المحللين   

النفسانيين يعتبرون أّن بناء هوية مستقرة هو مؤشر لنهاية المراهقة، هذا البناء المستقر 

اته للهوية يكتسبه الفرد عندما يستطيع أّن يحدد و بصفة دائمة أهدافه، طموحاته في حي

الجنسية و في عالقاته مع الجنس اآلخر و هذا ما يكون على المستوى الجماعي، اإلجتماعي 

   (D.Marcelli, 2004, P181)                                                            .و الفردي

 الهويةيتفق الكثير من المحللين النفسانيين على أّن مشكلة المراهقة تتمثّل في مشكلة 



 الفصل الثاني                                                                  سيرورة المراهقة

58 
 

و التماهيات بمعنى آخر أّن صعوبات التقّمص لدى المراهقين و التساؤالت المقلقة حول  

           هويتهم عادة ما تظهر في معظم الصراعات التي يعيشونها ، باألخص حاالت القلق العابرة 

يعتبر عنصرا أساسيا في عمل " JE"والمتعلّقة بشخصياتهم و ماهيتهم، فاكتشاف األنا 

 ((Ph. Mazet, D.Houzel, 1999, P451 .لمراهقة ا

الشّك أّن التغيرات التي تحدث على جسد المراهق و التي تكون مصحوبة بمتطلبات جنسية   

جديدة، قد تؤدي إلى تغيّر على مستوى التوازن الذي وصل إليه الفرد إلى غاية هذه المرحلة 

و إلى إعادة إحياء لنوع من القلق الذي يظهر في الفترات األولى من الحياة و الذي يتمثّل في 

، كيف يجب أن أفعل "؟، ماذا أكون"؟من أنا"الت تميّز مرحلة المراهقة على غرار تساؤ

 (M.Strasset, 2001, P13)". ألكون

وجهتان لنفس  هماأّن الهوية و التماهيات  E.Kestemberg كاستمبارج.أتعتبر الباحثة   

   في مرحلة المراهقة  حيث أّن التماهيات المرتبطة بالصورة الوالدية تصبح صراعيةالعملة 

و هي تؤثّر على اإلحساس بالهوية عند الفرد و الذي يعبّر عنه باضطرابات سلوكية يمكن أن 

خروج المراهق من أزمة الهوية  يكون و ،تصل إلى غاية رفض المراهق لنفسه كفرد مجنّس

حيث تظهر و التماهيات من خالل استدخاله لصورة جسده الجديدة الناتجة عن تغيرات البلوغ 

العالقة الوحيدة التي تربط الفرد بمحيطه بحيث ال يمكن و جود ذاتية أو فردنة بدون وجود 

 ((F.Marty, J.Y.Chagnan, 2006, Pp4-7. عالقات بين فردية

 :الهوية 4-1

هناك تداخل بين مفهومي سيرورة المراهقة و أزمة الهوية إلى درجة أنّنا نجد بعض    

 .المراجع تتحّدث عن أزمة المراهقة و أزمة الهوية و كأّن المصطلحين مترادفين

تعتبر مرحلة المراهقة مرحلة نمائية يمكن أّن تتفتق فيها هوية الفرد و تنضج، كما يمكن  

يعيش المراهق شعوره األقصى بالهوية . يدات فتتميع و تتشتتأيضا أن تتعّرض إلى تعق

كحالة من الراحة النفسية و اإلجتماعية، تظهر من خالل الشعور بالذات و بالجسم و باألمن 

 ((E.Erickson, 2003, P173. الداخلي
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        بر الهوية عن تنظيم دينامي داخلي معيّن للحاالت و الدوافع و القدرات و المعتقداتتع 

السياسي للفرد، كلّما كان هذا التنظيم على  االجتماعيإلى الوضع  إضافةو اإلدراكات الذاتية 

درجة جيدة كلّما كان الفرد  أكثر إدراكا و وعيا بتفرده و تشابهه مع اآلخرين و أكثر إدراكا 

لنقاط قوته وضعفه ، أّما إذا لم يكن هذا التنظيم على درجة جيّدة، فإّن الفرد يصبح أكثر 

  تمد بدرجة كبيرة على اآلخرين في تقديره لذاتهالتباسا فيما يتعلّق بتفرده عن اآلخرين، و يع

، كما يتضاءل االتصال بين الماضي و المستقبل بالنسبة له فيفقد الثقة في نفسه و في قدرته 

 .في السيطرة على مجريات األمور و بالتالي ينعزل عن حياة غالبية المجتمع الذي يحيا فيه

    (16،ص2999عادل عبد هللا محّمد،)                                                                        

الشعور باالختالف مع القدرة على التكامل مع المحيط للمراهق بتكوين هويته و تجاوز  يسمح

األزمة في حين أّن عدم نضج سياقات التفّرد و ضعف الشعور باالختالف يجعل تمايز 

المحيط و يعقّد من تجاوز أزمة الهوية و يطيل من  المراهق هّشا، و يقلّل من التفاعل مع

                                     .                                                                      عمرها

إن فشل المراهق في تجاوز أزمة الهوية يجعله عاجزا عن تحقيق االستقاللية و بالتالي عدم 

وصول إلى الرشد، في حين أّن النجاح في اإلحساس بالهوية و تجاوز األزمة القدرة على ال

المرتبطة بها هو عالمة للصحة النفسية، و يوحي أّن المراهق أوشك على إنهاء هذه الفترة، و 

يعني أنّه حقق ذاته من خالل تمايزه، و أشبع حاجة االنتماء من خالل تكامله، حيث يصف 

وية الناتجة بكونها قادرة على التطّور على نحو متوازن حيث اله Osterrieth أوستريث 

باالستفادة من التجربة  يمنح هذا التوازن الحاضر داللته و معناه و يسمح لعامل الهوية

يمكن من مراقبة الذات و يسهّل عملية التكيّف و المبادرة و اإلحساس  كماالمعاشة 

 .بالمسؤولية، و التكامل و الوحدة، و القدرة على العطاء و معرفة الغير و القدرة على التغيير

 (72،ص2992زقار،.ر)                                                                               

اهقة مرحلة حّساسة و ذلك نتيجة التنقيحات الكثيفة التي تجعل الهوية في حالة تأزم فإّن المر  

كانت التغيرات في المراحل النمائية السابقة غير معتبرة، األمر الذي ال يعرض الهوية 

للخطر، فإّن التغيرات التي تطرأ على العديد من األصعدة خالل المراهقة تجعل الهوية في 
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الشئ الذي قد يعرقل المراهق في ارصانها، و قد ينجح في تجاوزها ليدخل في  وضعية أزمة،

مرحلة الرشد عند توفّر الظروف المحيطية المالئمة، لذلك يجدر بالمجتمع تهيئة الظروف 

: Winnicottالمناسبة للسماح للمراهق بتجاوزها بسالم، في هذا السياق يقول وينيكوت 

أجل سالمة نضجهم، ال ينبغي إدخالهم في نضج زائف  من أجل سالمة المراهقين و من"

فما دام هناك نمو، يجب أّن يضطلع )...( بتوليتهم مسؤوليات ال يزالون يقدرون عليها بعد

 Terrier,2001,P180))in        ".                                      الراشدون بالمسؤولية

 :التماهيات -4-2

يتكّون الشعور بالهوية من خالل عمل التماهي األولي و الثانوي اللذان يشكالن مظهران من  

مظاهر التعلّق العاطفي مع شخص آخر ، و االستثمار للمواضيع المصادفة في البيئة العائلية 

 ، و هنا يجب أّن نفهم أّن هذه البيئة ليست فقط ما يحيط بنا، و انّما أيضا ما هواالجتماعيةو 

       مخزن فينا من خصائص لها، هكذا نقول أّن هناك أم داخلية، و أيضا عائلة، ومجموعة 

، و بيئة داخلية و بهذا فإّن الشعور بالهوية يتكّون من خالل العالقة مع اآلخر، و في مقدمته 

             .                       األّم و أيضا من خالل سياق التمايز النفسي بين الفرد و الموضوع

                                                                      (R.Kaes et al, 1998, P 213) 

عملية نفسية :"  Laplanche et Pontalisالبالنش و بانتاليسيعتبر التماهي حسب  

أو حول كليا يتمثّل الشخص بواسطتها احد مظاهر أو خصائص أو صفات شخص آخر و يت

           ."تتكّون الشخصية و تتمايز من خالل سلسلة من التماهيات ،جزئيا، تبعا لنموذجه

                                                 ((J.Laplanche, J.B. Pontalis, 2004, P187 

العنف الناتج عن  يتمثّل الدور األساسي للتماهيات في المراهقة في السماح للمراهق بإرصان 

تغيرات البلوغ، وإيجاد التناسق الداخلي الذي يعطي معنى لوجوده، كما تساعد في إعمار 

العالم الداخلي للفرد بالمواضيع من خالل استدخال الفرد لخصائص العالم الخارجي في 

رات فكلّما كانت التقمصات صلبة كلّما نجح الفرد في استدخال و ارصان التغي. عالمه الداخلي

أّما إذا كانت هذه التقمصات هّشة فقد تؤدي بالمراهق إلى . الناتجة عن سيرورة المراهقة
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الهروب من الضغوط التي تنتج عن البلوغ، و البحث عن سلوكات تسمح له بالتفريغ مثل 

 (F.Marty, J.Y.Chagnon, 2006, P07- 08   ) .محاوالت االنتحار، إيذاء الذات

يؤدي العمل النفسي الناتج عن سيرورة التماهيات خالل المراهقة إلى مجموعة من   

 :التناقضات

أن الحرية تكتسب تحت الضغوط بمعنى أّن المراهق من خالل معارضته لمواضيع  -

العالم الخارجي و استدخال الضغوطات التي يواجهها في الواقع، يميل إلى اكتساب 

كنه التحّرر من التبعية للمواضيع الخارجية خاصة األولية الحرية في خياراته بهذا يم

 .، نفهم من هذا أّن الحرية تولد من خالل استدخال الضغوطات الخارجية(الوالدين)

سيرورة المراهقة تفرض على المراهق تحّمل ما هو مقبل عليه من تغيرات نمائية، و  -       

نّه رغم تحوالت المراهقة إال أّن المراهق البقاء على ما هو عليه في نفس الوقت، بمعنى أ

عليه أّن يحافظ على هويته حيث أّن اإلحساس باستمرارية الهوية يسمح للمراهق بمقاومة و 

 .تحّمل التغيرات الناتجة عن البلوغ

المراهقة تعيد إحياء األوديب الطفلي، ويصبح على المراهق نزع االستثمار من  -    

اقض هنا يكمن في أنّه بالنسبة للطفل أو المراهق المواضيع الوالدية المواضيع الوالدية، التن

األولية هي مواضيع ضرورية من أجل بناء حياته النفسية غير أنها في نفس الوقت مواضيع 

محّرمة ثقافيا و اجتماعيا، يجب على المراهق نزع االستثمار منها و البحث عن مواضيع 

 .خارجية

إليه ديناميكية التقمصات يتمثّل في استدخال تغيرات البلوغ العمل النفسي الذي تؤدي  -

بطريقة تجعل المراهق ال يفقد اإلحساس بذاته، تتمثّل وظيفة التقمصات في أنّها تعطي للفرد 

إمكانيات تثبيت قواعده في خضم هذه التغيرات التي تحدث في داخله و في عالقته مع 

اهقة يمّر من عبر تقّمص الوظيفة الوالدية و المحيط و اآلخرين، الخروج من سيرورة المر

قدرة المراهق على استثمار مواضيع خارجية و االبتعاد عن اإلعجاب النرجسي، حيث 

يصبح المراهق مسؤوال عن أقواله، أفكاره و أفعاله، فمن خالل استدخال خصائص 
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les qualités de l’objetالموضوع  ارانوية يخرج المراهق من الوضعية اإلسقاطية الب 

أين يقوم بإسقاط مسؤولية ما يحدث له على اآلخر، و يتحمل ذاتيته و هذا يمثّل شرط 

                                                     subjectivation ضروري لكي يعد طريقه إلى الفردنة 

(F.Marty ,J.Y.Chagnon,2006,P07)                                         

نمو الشخصية يجعل الفرد يواجه تناقض يتمثّل في أنّه من أجل أن يكون الفرد ذاته يجب أن 

يتغذى من اآلخرين، في نفس الوقت يجب أّن يتميّز عنهم، غير أّن قبول الفرد التغذي من 

.اآلخرين هو الذي يسمح له في األخير من التميّز و اإلنفراد و اإلحساس بذاته                                                                                         

(Ph.Jeammet, 2002, P436) 

 :المراهقة خاللأهمية الجسد  -5

يمثّل البلوغ للجسد ما يمثّله عمل :"Ph.Gutton جوتون.فيقول الباحث    

 (Ph. Gutton, 2002, P 91) ."نفسلل   pubertaireالبلوغ

ال شك أّن الباحث من خالل قوله يريد إظهار اآلثار التي تنتج من التغيرات الفيزيولوجية    

من أجل  pubertaireللبلوغ على جسد المراهق و على ضرورة قيام المراهق بعمل نفسي 

 .استدخال و قبول هذه الصورة الجسدية الجديدة

النفس و الجسد و الدور الذي يلعبه تعتبر المراهقة مرحلة مهّمة للتفكير عن العالقة بين  

تل الجسد مرتبة أولى ويعتبر من السهل إدراك إلى أي درجة يح، الجسد في سيرورة المراهقة

نظرا ألّن سيرورة المراهقة بذاتها مرتبطة بالتغيرات الفيزيولوجية الناتجة عن ، عند المراهق

ى جسد أصبحت لديه إمكانية البلوغ ،بمعنى التغيرات الجسدية  و المرور من جسد طفل إل

  (Ph.Jeammet,1993,Pp75-78)  .تحقيق نزواته في بعديها الجنسي و العدواني

    هذا االنتقال إلى جسد لديه إمكانية تحقيق النزوات لديه أثار صدمية على نفسية المراهق  

و باألخص اإلحساس الذي يشعر به المراهق في عالقته مع هذا الجسد الجديد الذي يعيشه 

بنوع من السلبية و التي تعتبر إحساس ينم عن التبعية التي عاشها المراهق في طفولته مع 

 (Ph.Jeammet,1993,p79)   .  مع جسدهو التي تتكّرر في عالقته    والديه
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حيث أن الجسد  المراهقة إذا تؤدي إلى زعزعة إحساس المراهق بقدراته على التحّكم،  

لخارجية، يصبح وسيلة تعبير عن عوض أّن يكون حاجز يحمي المراهق من النظرات ا

يس و العواطف و أفضل مثال على ذلك احمرار الوجه الذي يظهر كثيرا عند سحااأل

 راهق و يكشف عورة ما يدور في أغوايخون المر المراهقين و يشهد ذلك على أّن الجسد

 (Ph.Jeammet,1993,p82) . نفسيته

هذا الطابع الصدمي الذي يكتسيه اكتساب المراهق لجسده جديد بالغ لديه خصائص   

 هذا ما عبّر عنه الباحث.الراشدين يمكن أن تكون لديه أثار على نفسية المراهق

أّن الحديث عن المراهقة يدفعنا إلى :".....بانكسار النمو إذ يقول M.Lauferموس لوفر 

التساؤل عن المعنى الذي يأخذه اكتساب لديه خصائص فيزيولوجية و جنسية ناضجة 

 ( M.Laufer,1986,P07)...". و إمكانية تحقيق النزوات االستمناء كإمكانية العمل،الوالدة،

في كتاباته عن بعض المراهقين الذين يعيشون مرحلة البلوغ التي تتميّز  موس لوفرتحّدث 

بالنمو الفيزيولوجي و الجنسي كصدمة ضد ميكانيزماتهم الدفاعية حيث أّن بالنسبة لهم هذا 

النمو الجسدي يجعل تحقيق الرغبات األوديبية ممكنة،كما أّن البلوغ يثبت للمراهق بأّن جسده 

هذا االختالف بين الجسد الحالي  بد عن ما كان يتخيّله قبل البلوغ،سيكون مختلفا إلى األ

 .للمراهق و الجسد الخيالي هو الذي يؤدي إلى ما يسميه الباحث انكسار  النمو

(M.Laufer,1986, P10)                                                                                           

و هذا ما قد يؤدي .ني حدوث خلل في استدخال المراهق لصورته الجسدية الجديدةو الذي يع 

                              (M.Laufer,1989,P53).إلى تطّور مرضي الحق في نهاية المراهقة

هذا الطابع الجنسي الذي يأخذه جسد المراهق تكون له آثار أخرى إذ يؤدي إلى إعطاء طابع   

ما يؤدي إلى تغييرات في ( األب و األم)مع المحيط و باألخص الوالدينجنسي للعالقات 

الفضاء العائلي حيث أّن جانب كبير من اإلشكالية الموضوعية تظهر في المراهقة على شكل 

 .ابتعاد مكاني مع محاولة المراهق التحّكم في هذا المحيط
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به مع أفراد العائلة و هذا ما يعتبر الجسد أيضا مكان للتعبير عن التقمصات من خالل التشا  

و هذا ما  يمكن أن يولّد عند المراهق اإلحساس بعدم التحّكم في جسده و أنّه من صنع والديه،

يولّد رغبة عنده في استرجاع التحّكم في جسده ما يظهر في اختيار نمط 

القدرة في و القيام بكّل ما يظهر أّن لديه ( الوشم)،طريقة التعامل مع الجسد(الموضة)اللباس

                                                 (Ph.Jeammet,1993,Pp80-82). التحّكم في جسده

إن انتماء الجسد إلى العالم الخارجي و العالم الداخلي في نفس الوقت هو ما يعطي له دور 

منظّم في بناء الشخصية و يعطي له مكانة مهّمة في التعبير عن المظاهر المرضية بمجرد 

وجود مشكلة على مستوى التقمصات أو الهوية، و يعتبر الجسد وسيلة تعبير و اتصال و يقّدم 

انية التعبير عن اشكالياتها المختلفة و ال شّك أنّه من المالحظ أّن أية مشكلة نفسية للنفس إمك

 (.الخ...قلق التفّكك،توهم المرض)تكون لها ترجمة على المستوى الجسد

(Ph.Jeammet, 2001, P20)                                                                                        

المراهق عادة ما يستعمل جسده كوسيلة :"أنّ  D.Marcelliمارسلي .ديقول الباحث 

عالقة،من خالل األعراض الجسدية التي تعتبر نظام سلوكي يستعمل فيه المراهق المطالب 

كوسيلة تفاعل مع المواضيع الخارجية سواء ( النوم،الغذاء،اللباس)الفيزيولوجية للجسد 

   (."الصور الوالدية)الهوامية أو ( المحيط)الواقعية 

محاوالت انتحار،إيذاء الذات،المخاوف :المالحظات العيادية أّن هناك عّدة سلوكات مثل تظهر

 .كلها عن العالقة الخاصة التي يكونّها المراهق مع جسده تعبّر ،المرضية الجسدية

(D .Marcelli, 2004, Pp127-128)                                                                  

يظهر كيف أّن البلوغ يهّدد التنظيم النفسي  ،مثال المصابين باضطراب الشراهة العصبية

للفرد، و كيف أّن المراهق من خالل رفضه األكل الذي يميّز اضطراب فقدان الشهية 

حفاظ على جسده الطفلي غير يعبّر عن رفضه لتغيرات البلوغ و رغبته في ال العصبي،

   (D .Marcelli ,2000,P25) .(assexué)الجنسي

هذه العالقة الخاصة التي تربط المراهق بجسده، و التغيرات الناتجة عن البلوغ و أثارها   

على الجسد، تظهر عند المراهق رغبة ملّحة في إعادة استرجاع التحّكم على جسده الذي 
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يظهر في عّدة مظاهر كاختيار نمط اللباس و بعض الموضات الحديثة غيّره البلوغ، و هذا ما 

التعبير عن الحق   االنتماء إلى الطوائف، الوشم، التي تظهر هذه الرغبة في التحّكم في الجسد،

في تدمير الجسد من خالل بعض السلوكات االنتحارية، إيذاء الذات،سلوكات الخطر كقيادة 

بية، العامل المشترك بين كّل هذه السلوكات هو رغبة الدرجات النارية،الشراهة العص

المراهق في استرجاع جسده و ممارسة حق اكتسابه ويدل أيضا على رغبة المراهق في قطع 

 .الصلة بالمواضيع األولية و التبعية الوالدية

نظرا لهذه األهمية التي يكتسيها الجسد عند المراهق، نجد أّن كّل الحضارات و الثقافات  

ولت أّن تساهم في إيجاد حلول  اجتماعية و جماعية لهذه اإلشكالية و المتمثلة في ظهور حا

جسد لديه إمكانية تحقيق النزوات،حيث أنّها حاولت التدّخل على هذا الجسد من خالل طقوس 

المرور التي تعتبر تعبيرا اجتماعي لهذا العمل النفسي المطلوب من المراهقة حيث أّن مجمل 

و كلّها تهدف إلى إظهار أّن المراهق ...( الختان)ور تترجم بصبغة على الجسدطقوس المر

    .أصبح راشدا و لديه هوية معترف بها من طرف الراشدين

(Ph.Jeammet, 2001, Pp19-20)                                                                              

في سيرورة المراهقة و هو ما يمنح  البلوغ عامل أساسي راتالجسد إذا  و من خالل تغي

وهو رغم كّل النتائج السلبية التي قد تنتج  االستمراريةللمراهق نوع من اإلحساس بالثبات و 

عن عدم قبول المراهق لهذا الجسد الجديد إال أنّه يبقى عنصر هام في التعبير  و إثبات الهوية  

 .و التماهيات

 :المراهقة مصطلح السواء خالل -6

قضية السواء قضية تطرح نفسها خالل المراهقة حيث أّن سيرورة المراهقة العادية هي تلك   

التي تستدخل الرغبات الجنسية و التقمصات  األوديبية في هوية جنسية دائمة و هذا بالطبع 

ضمن سيرورة مليئة بالعثرات و المحاوالت التي تصل في النهاية إلى حّل وسطي بين 

 (.بين األنا و األنا األعلى) بة و الدفاع الرغ

في هذه  اأّن مصطلح السواء يعتبر نسبي  Diatkineدياتكين يمكن أّن نعتبر مع الباحث 

المرحلة، حيث أّن المؤشرات الذهانية خالل الطفولة قد تدّل خالل المراهقة على مجّرد 
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بدال عن بنية مستقرة حيث أّن الدخول في الذهان خالل المراهقة  "ما قبل ذهانية"دفاعات 

قد يعيق التحّوالت الخاصة بهذه السيرورة و لكنّه ال يكون ثابتا و مستقرا ألنّه ال يملك كّل 

 in   (F.Richard, 1998, Pp28-30).خصائص البنية المستقرة

عندما يتعلّق األمر بالمراهقة، يظهر من السهل و صف مظاهرها المرضية أكثر من  

أّن المراهقة هي في حّد ذاتها انقطاع : السيرورات النفسية العادية، مما يجب معرفته هو أّوال

 .لسيرورة نمو هادئة

 .أّن مواصلة االتزان  و الهدوء خالل سيرورة المراهقة يعتبر شيء غير عادي :ثانيا

إذا تقبّلنا فكرة أّن خلل التوازن للبنى الداخلية لدى المراهق "... A. Freudفرويد.أ تقول

يعتبر عنصرا أساسيا تتضح لنا األمور أكثر حيث أنّنا يمكن أن نعتبر بعد هذا أّن الصراع 

الحاد بين األنا و الهو ما هو اآلّ محاولة بناءة من أجل إعادة حالة الهدوء و االتزان 

كّل اآلليات الدفاعية المستعملة ضد الغرائز و ضد استثمار "...  :تضيفو ..." بقةالسا

المواضيع تصبح عادية و شرعية، إذا كانت النتائج مرضية هذا ليس ألنّها في األساس غير 

صالحة و لكن هذا يعود الستعمالها المجحف و المبالغ أو بالعكس بسبب استعمالها 

   (A .Freud, 1976, Pp264 -265)....". المنعزل

إن تكوين األعراض ليس لديه نفس المعنى عند الراشد و عند الطفل و المراهق، معظم 

حاالت الكّف،القلق عند الطفل ال تكون ناتجة عن سيرورة مرضية، و انّما عن ضغوطات 

تخلق  تميّز حاالت النمو،عادة ما تظهر هذه األعراض عندما يمّر الطفل بمراحل نمائية

ضغوطات على شخصيته و يمكن لهذه األعراض أّن تختفي بمجّرد أن يصل الطفل إلى 

مرحلة توافق مع متطلبات النمو،هذا بشرط أّن ال يقوم األولياء بتأويل خاطئ لهذه األعراض 

 .و التي عادة ما ال تكون مستقرة لكي تسمح بوضع تشخيص نهائي لحالة الطفل

(A.Freud, 1968, P95)                                                                                       

السؤال الذي يطرح نفسه هو معرفة إن كانت أزمة المراهقة ضرورية و لها منافع و إن 

 .كانت هناك إمكانية تجنّبها
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يرى التحليل النفسي أّن بنية الطبع لدى الطفل  تتكّون عند نهاية مرحلة الكمون و تكون  

ناتجة عن صراعات طويلة بين األنا و الهو، و وصول الفرد إلى االتزان الداخلي الذي يعتبر 

ضروري ال يتم دائما و عادة ما يتصف بالهشاشة، ألنّه ال يستطيع المقاومة أمام التحّوالت 

على الفرد إذا أّن يتخلّى عن . تحدث في كمية  و كيفية النزوات الجنسية خالل البلوغالتي 

          التغيرات الجنسية في الشخصية  استدخالالتوازن السابق من أجل القيام بعمل نفسي 

و الوصول بها إلى الرشد، االسم المعروف بأزمة المراهقة ما هو إال تعبير ظاهري عن هذه 

           لداخلية، من جهة أخرى هناك أطفال يصلون إلى سّن الرابعة و الخامسة التغيرات ا

و السادسة عشر، بدون التعبير الظاهري عن أّي صراع داخلي حيث يبقون على الحالة التي 

كانوا عليها خالل فترة الكمون خاضعين للسلطة الوالدية، هذه الحالة التي تظهر في الظاهر 

 تعبير عن تأخّر في النمو العادي و بالتالي هي مؤّشر خطر، يتعلّق األمر ايجابية، ما هي إال

بأطفال كّونوا دفاعات معتبرة ضد حياتهم النزوية، ما أدى إلى شلّل تام ينتج عنه إعاقة 

السيرورة العادية للنمو، هؤالء األطفال يحتاجون إلى تدّخل عالجي سريع من أجل فّك هذه 

 .سماح لسيرورة النمّو العادية بمواصلة طريقها نحو النضجاإلعاقة الداخلية، و ال

(A .Freud, 1976, Pp253-254)                                                                   

المراهقة مرحلة أزمة نمائية، و لكنها أيضا مرحلة يمكن تظهر فيها االضطرابات النفسية،  

مع بداية البلوغ تظهر تحّوالت تأخذ بالحياة الجنسية الطفلية إلى "يعتقد أّن  فرويد. سكان 

 ".حالتها النهائية و العادية 

قدرة المراهق فيزيولوجيا على تحقيق الرغبات المحرمية و عدم تسامحه مع النزوات  

يصبغان هذه التحّوالت بالقلق، عدد كبير من اإلضطرابات النفس مرضية عند المراهق 

ن عدم القدرة على الوصول إلى الحياة الجنسية النهائية و العادية التي يتمتّع بها تكون ناتجة ع

 .الراشدين

          تعبّر كّل تغيرات المراهقة عن ضرورة الخروج من الطفولة و باألخص مرحلة الكمون 

، و من الصعب التمييز بين األزمة التي تزعزع اإلستقرار السابق و المرض النفسي 

 وينيكوت.دالمبالغة في اعتبار الخصائص اإليجابية للنضج العادي مثلما اقترحه  الحقيقي،
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D.Winnicott  يمكن أّن يؤدي إلى سوء تقييم األبعاد المرضية الحقيقية و بالتالي عدم

 .اإلسراع في اقتراح مساعدة نفسية

 يعّد المراهق نفسه مع محصورا بين مطرقة الماضي و سندان الحاضر، و يبحث عن 

التخلّص من المواضيع المستدخلة في الطفولة و نسج عالقات حّب مع مواضيع خارجية 

، المرور يكون  (A.Braconnier, D.Marcelli, P.Blos)بعيدة عن اإلطار العائلي

بانكسار   M.Lauferلوفر.معلى شكل صراعي و يمكن أن يتوقّف و ينكسر فيما وصفه 

  (F.Richard, 1998, P23)  . (breakdown) النمولسيرورة 

في الواقع كّل نوع من أنواع النمو الشاذ لدى المراهق يعتبر وسيلة تمكنه من استرجاع  

التوازن النفسي السابق، بالطبع هو سيرورة عادية عندما يكون مصحوبا بدفاعات أخرى 

من أجل اإليضاح أكثر يمكن القول أنّه من السواء .  " متنوعة و مستعملة بشكل وسطي

الدفاع )هر و لفترة معتبرة سلوكات غير متناسقة ال يمكن التنبؤ بها بالنسبة للمراهق أن يظ

          ضد النزوات، حّب والديه و كرههما، ارتباطه بهما و الثورة ضدهما، تقليد اآلخرين

هذه  )....(و تقّمص خصائصهم في الوقت الذي يسعى جادا في البحث عن استقاللية و هويته

يمكن أن يكون شاذا في أية مرحلة من مراحل الحياة، بينما  التغيرات بين سلوكات متناقضة

في هذه المرحلة فهي تعبر وببساطة عن أّن الشخصية الراشدة تتطلّب وقت معتبر من أجل 

 . ...."التكّون

ما دام المراهق يظهر سلوكات غير متناسقة ، يمكن أن يعيش :"A. Freudفرويد.أتقول  

 يحتاج إلى عالج، أعتقد أنه يجب علينا أن نترك له معانات، لكن في وجهة نظري فهو ال

الوقت و الحرية من أجل تمكينه من إيجاد طريقه بنفسه، األولياء هم الذين يحتاجون إلى 

   (A .Freud, 1976, p255) ".مساعدة و نصائح من أجل تحمل أبنائهم 

كما تعتبر الباحثة  أن الميكانيزمات الدفاعية المستعملة خالل المراهقة رغم الخلل الذي قد 

تحدثه في الحياة النفسية للمراهق فإنها ميكانيزمات تسمح له باسترجاع توازنه الداخلي بشرط 

أن يكون لديه الوقت الكافي لتخطي هذه المرحلة، لكن المتطلبات اإلجتماعية في يومنا هذا 

لنمو سريع  االجتماعيةل تمهل الوقت الكافي للمراهق إلتمام نموه؟  االنتظارات العائلية و ه
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             .لدى المراهق يمكن أن تعرضه للخطر و تخلق لديه المقاومة ضد تغيرات البلوغ

 tout- tout deإذا كان الخيار يتراوح بين الحصول على كل شيء في أن واحد أو ال شيء

suite ou rien  قد جامي .ف كتآب و الكف الفكري بمعنى االضطرابات النرجسيةفإن اإل

 تدل على رفض شديد من طرف الفرد لوضعية يعيشها كصدمة، إذا كان الجنون

شيء عادي خالل المراهقة، فإن كبته يعتبر أيضا أمرا   folie pulsionnelleالنزوي

  R .Cahn  كان.رحيث أشار  ضروريا من أجل السماح بتوظيف نفسي سليم لدى الفرد،

إلى ضرورة وجود مجموعة من الخصائص النرجسية من أجل نجاح سيرورة 

  processus de  subjectivation .(F.Richard,1998,Pp33-36)الفردنة

 :اآلليات الدفاعية -7

في العمل النفسي للمراهقة،حيث  ايعتبر خلل التوازن بين النزوات و الدفاع عنصرا مهم   

خالل هذه الفترة تتغيّر النزوات الجنسية من ناحية الكّم و الكيف ما يؤدي باألنا إلى  ه وأنّ 

      و من البسيط إلى األكثر تعقيدا ( نقل،كبت،عزل)استعمال مختلف للميكانيزمات الدفاعية

 .و هذا من أجل التخفيف من شّدة الضغوط الناتجة عن هذا التغيّر

تل فيها عملية توزيع القوى مرحلة البلوغ مرحلة تخ تعتبر:"A .Freudفرويد.تقول أ  

        حيث أّن األنا الداخلية لدى الفرد، و هذا بسبب تغيّر كّمي و كيفي في طبيعة النزوات،

يقوم باستخدام كّل الميكانيزمات الدفاعية  و بسبب تعّرضه لضغط من طرف هذه النزوات،

 ) Ph.Mazet, D.Houzel, 1999, P451". )الموجودة و إلى أقصى حدّ 

يستعمل مصطلح الميكانيزمات الدفاعية من أجل وصف مجموعة العمليات التي يقوم بها   

معظم اآلليات الدفاعية المكّونة لهذه األنا من أجل حفظ و تجنّب ما قد يولّد لديه خطر، 

 .  من محتوى الصراع النفسي الخفظ العمليات تعتبر الشعورية و هدفها هو

Houzel ,M . Emmanuelli, et col, 2000, P169)                                            D.  ) 

الدفاع هو مجمل العمليات الهادفة إلى اختزال و إزالة كّل تغيّر من شأنه أن يعرض تكامل   

على  و بشكل أكثر انتقائية( النزوة)و ثبات الفرد و ينصب  بشكل عام على اإلثارة الداخلية
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المرتبطة بتلك النزوة، و على تلك الوضعية القادرة على ( ماتمن ذكريات و هوا)التصورات

 .و تشّكل نتيجة لذلك إزعاجا لألنالحّد الذي تتعارض فيه مع التوازن إطالق هذه اإلثارة إلى ا

                                                  J.Laplanche et J.B.Pontalis, 2004, P08)) 

عّدة ميكانيزمات دفاعية يستعملها المراهق لمواجهة   A. Freudفرويد.ت الباحثة أوصف 

 :الضغوط النزوية الناتجة من تغيرات البلوغ و سوف نذكرها كما يلي

- L’ascétisme de l’adolescent : للهو و االكتفاء او هو قيام المراهق بالتخلّي عن

أكل، شرب، )الجسدية األساسيةالجسدي و الذي قد يصل إلى غاية الحّد من تحقيق المتطلبات 

 ) R.Rouvier, 2000, P70) .(نوم

المراهقين الذين يعيشون هذه المرحلة و يخافون من حجم :"... A . Freudفرويد.تقول أ  

الشديد لتحقيقها، خطورة  التحريمنّهم يستطيعون التخلّص منها بمجرد النزوات،يضنون أ

الميكانيزم يكمن في أنّه زيادة إلى تحريم تحقيق الرغبات النزوية قد ينتقل إلى أدنى هذا 

االبتعاد عن اللهو و المرح،االبتعاد عن جماعة الرفاق من نفس )الرغبات الجسدية العادية

لمراهق حتى إلى و الخطورة تزداد عندما يصل ا(.العمر،تجنّب حسن المظهر الخارجي

رفض االحتماء من البرد و يعرض صحته إلى الخطر من خالل التقليل إلى حّد أدنى من 

المبدأ الذي ينطلق منه .وجباته اليومية و تجنّب قضاء حاجاته إال في الضرورة القصوى

 "...يجب الخضوع اآلني و السريع للرغبات الجسدية المراهق هو أنّه ال

                                                                    (A .Freud, 1949, Pp142-144) 

استعمال التجريد و التعميم من أجل تجنّب بعض التصورات و الضغوطات :العقلنة -

عادة ما نجدها خالل المراهقة و قد يؤدي في بعض األحيان  العاطفية التي تصاحبها،

 (R. Rouvier,2000,P170) .الوساوساالجترار و 

 رصان العقلي المعرفي للسيرورات النزوية حيث يقوم إلاراته على ادألنا بزيادة قيقوم ا
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 .ما يسمح بوصولها إلى ساحة الوعي و بالتالي إمكانية التحّكم فيها بربطها بتصوراتها،

                                                           ((D.Houzel,Ph.Mazet,1999,P450          

عند تعرضه الرتفاع الرغبات النزوية الناتجة عن البلوغ يصبح :" A . Freudفرويد.تقول أ

يزداد و في نفس   son ascétismeغير أّن نظامه األخالقي و  المراهق أكثر خضوعا لها،

الوقت و نتيجة الصراع الذي يدور بين األنا و الهو يصبح المراهق أكثر ذكاءا و ترتفع 

 (  (A. Freud, 1949, P147 ."قدراته الفكرية

سيلة لمواجهة الرغبات النزوية من خالل االهتمام بها من يمنح ميكانيزم العقلنة للمراهق و

ويل ما يحّس به على المستوى الغريزي إلى أشياء معنوية أي تح الناحية العقلية و المعنوية،

و هذا الوصل بين السيرورات النزوية و المحتويات الفكرية يجعلها تخرج إلى  و فكرية،

 (A. Freud, 1949, Pp150-154). ساحة الوعي و بالتالي إمكانية التحّكم فيها

L’intransigeance -: و يسمح للمراهق بعدم  الهو، الذي يمنع التفاعل بين األنا و

ستطيع ي ،الشيء الذي ال( أنا،هو)اإلحساس أنّه عبارة عن وساطة بين القوى المتعارضة 

                           (D .Houzel,Ph.Mazet,1999,P451)  .تقبّله

آليات دفاعية أخرى   A . Freudفرويد.أجانب هذه الميكانيزمات الخاصة و صفت   إلى

 :المراهقة و تتمثّل فيما يلي تظهر خالل

إذ أّن العديد من المراهقين يواجهون حاالت من القلق  :الدفاع بواسطة تحويل الليبيدو -

عوض أّن والناتجة عن خبرة االنفصال عن مواضيعهم الطفلية بالهروب حيث أنّه 

 ينزعون عنهم االستثمارات بشكل تام يعيشوا سيرورة انفصال تدريجية مع الوالدين،

المهّم أن ) بحيث تقوم الليبيدو بعمل تحويل ناحية مواضيع ممثلة للمواضيع الو الدية ،

كما يمكن لها أّن تربط بشخصيات  (.تكون هذه األخيرة متناقضة مع الصور الو الدية

مهما كان الحل  ،(ideaux) مثل مواضيع مثالية بالنسبة للمراهقت ، ( leader)قائدة

نفسها و هي أّن المراهق يحّس بالحرية و االستقاللية تجاه المختار فإّن النتيجة هي 

 (A. Freud, 1976, P258 )  المواضيع الو الدية
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حيث يقوم أنا المراهق بتحويل المشاعر  :إلى ضّدها( العواطف)المشاعر  بقلب الدفاع -

، ةثورالتي يحّسها تجاه والديه إلى ضّدها، بحيث يصبح الحب كراهية، التبعية تصبح 

 نفسه حّرا بفضل هذا القلب في المشاعر يعتبر المراهق  ، الخ...االحترام يصبح احتقار

الدية غير أّن عدم اختفاء مشاعر الذنب بفضل هذه من سلطة  المواضيع الو -

الميكانيزمات يجعل المراهق يصل إلى اللجوء إلى ميكانيزمات إنكار المشاعر 

و التي ينتج عنها سلوكات  ...(أنانية،احتقار،عظامية) اإليجابية و التكوينات العكسية

 .       العدوانية و عدم التعاون المالحظة لدى المراهقين

                                                           A. Freud, 1949, Pp259- 260)) 

منع المراهق من البحث قد تؤدي زيادة القلق و الذي ي :الدفاع بانطواء الليبيدو على الذات -

دة ما يؤدي إلى زيا على مواضيع خارج العائلة إلى بقاء الليبيدو منطوية على الذات،

 . مخاوف التغيرات الجسدية كار العظمة أو االضطهاد واستثمارها و التي ينتج عنها أف

ق بالمواضيع الوالدية كبيرا، كلّما كانت كلّما كان القلق الناتج عن التعلّ  :الدفاع بالنكوص -

عنه بدائية قد تصل إلى اللجوء إلى النكوص  للتخلص اآلليات الدفاعية التي يستعملها المراهق

  وهذا في مختلف مجاالت شخصية المراهق مما ينتج عنه تغيّر في سمات الطبع،االتجاهات 

األولية كلّها آليات تطغى على  بحيث أّن اإلسقاط، و التقمصات و حتى المظهر الخارجي،

الساحة الدفاعية و تؤدي إلى تغيّر في توظيف األنا و قد يصل حتى إلى خلل في التمييز بين 

   (A. Freud, 1976, Pp261- 262).  العالم الداخلي و العالم الخارجي لدى الفرد

فإّن المراهق عادة ما  ننسى أنّه اضافة إلى هذه الميكانيزمات الدفاعية الخاصة أن ال يجب     

و حتى إلى دفاعات  ،(الطفولة)يلجأ إلى الميكانيزمات الدفاعية التي كان يستعملها من قبل

  (E .Jacobson)بدائية مثل اإلستدخال،اإلسقاط و اإلنكار

In (D.Houzel, Ph. Mazet, 1999, P451)                                                                  

بدقة كيف أن تغيرات البلوغ   M. Klein كالين.مأظهرت  (1932)في مقال لها سنة     

التي تظهر عند الجنسين تكون مصحوبة بقلق و ميكانيزمات دفاعية خاصة تتراوح بين 

هذه الميكانيزمات لها عالقة مع الخبرات الجنسية الطفلية و التي  .الهروب النكوص، النقل،
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أّما عند الفتاة فلقد أشارت نفس الباحثة إلى أّن الكّف و الرغبات .يعاد إحيائها خالل المراهقة

الهوسية يعتبران وسيلة تساعد الفتاة على استدخال التغيرات الجسدية الناتجة عن 

 ( (D.Broussel et col, 2001,P32 (.العادة الشهرية)البلوغ

يتعّرض األنا إلى ضغوطات تختلف من ناحية خالل المراهقة :"P. Blossبلوسيقول   

ذه الضغوطات يلجأ األنا إلى استعمال عّدة آليات دفاعية يف،الكّم،من أجل مواجهة هالك

تكيفية مؤقتة،تسمح له بالدفاع عن وحدته،و تعتبر الدفاعات ضد الغرائز أهّم الدفاعات 

ي يلجأ إلى استعمال و سائل المراهق إذا يعيش ضغوط و بالتال....التي تظهر خالل المراهقة

ميكانيزمات  مختلفة من أجل التحّكم في هذه الضغوط،غير أّن ما يجب إشارة إليه هو أن

ما يجب معرفته هو أّن ....االستقرار هذه ال تقتصر فقط على آليات دفاعية بأتّم معنى الكلمة

أّن استعمال المبالغ كّل اآلليات التكيفية أو البعض منها يمكن أن تستعمل في نفس الوقت و 

فيه ألحد  الميكانيزمات قد يصل إلى حد الشذوذ عن العادي و بالتالي الدخول بالفرد في 

المرض،هذا ما يحدد بالطبع التاريخ الشخصي للفرد اضافة إلى أثر المحيط 

  "...يفضل أنماط من التحّكم أكثر من األخرى قد و الذي...( عائلي،اجتماعي،ديني)الخارجي

P.Bloss, 1982, Pp208 -209)                                                                                ) 
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 :خالصة

يمكن القول أن المراهقة مرحلة حساسة فتعتبر من طرف  إليهالتطرق  من خالل كل ما تم  

الكثير من الباحثين مرحلة انتقالية و أزمة نظرا للتحوالت الكثيرة التي تمس مختلف جوانب 

    صراعات جديدة ،الجسدية و النفسية و هذا ما قد يؤدي الى ظهوراالنفعاليةحياة المراهق 

صراعات الشعورية أخرى سابقة تتطلب استعمال آليات دفاعية لحلّها و قد  إحياء إعادةو 

ينجح المراهق في ذلك و بالتالي يواصل نموه و يدخل تدريجيا الى سن الرشد ليكون عضوا 

  حقيقية تعرقل سيرورة نموه  فّعال لمجتمعه أو قد يفشل في ذلك و هذا ما يجعله يعيش أزمة

لعالجي النفسي المبكر من أجل تجنب دخوله في اضطرابات و هنا تظهر أهمية التدخل ا

 .نفسية خطيرة
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 : تمهيد

فرضياته، إلى  و بعد التطرق في الجانب النظري إلى اإلطار العام إلشكالية البحث      

جانب ذكر أهم مما كتب حول موضوعي المراهقة و التقنيات اإلسقاطية، سنتطرق في هذا 

وصف  الفصل إلى منهجية البحث، أين سيتم عرض المنهج المتبع،اإلطار الزمكاني للبحث،

 .مجموعة البحث و في األخير تقديم تقنيات البحث و عرض كيفية تطبيقها و تحليلها
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 :المنهج المتبع -1

 .L" )...(  ويتمر .ل" الذي يعرفه  المنهج العيادياعتمدنا في بحثنا هذا على      

Wittmer  منهج في البحث يقوم على استعمال نتائج فحص مرضى عديدين و " على أنه

دراستهم الواحد تلوى اآلخر من أجل استخالص مبادىء عامة توحي إليها مالحظة كفاءتهم 

 (44ص،2003عبد المعطي، )    ."  قصورهم

ول للسيرة الذاتية في منظورها الخاص اتن" على أنه  D .Lagache القاش .يعرفه دبينما   

بذلك إعطاء معادال ، و كذلك التعرف على مواقف و تصورات الفرد اتجاه وضعيات معينة 

تحركها و معنى للحالة للتعرف على بنيتها و تكوينها، كما يكشف عن الصراعات التي 

  M, Reuchlin, 1992, P113)) in."امحاولة الفرد حله

 أن المنهج العيادي يتضمن دراسة السلوك في إطاره الحقيقي، و يكشف  قاشال.د كما يرى  

ة عن طرق التعايش و التفاعل لكائن بشري محسوس و كامل ضمن وضعية نممكبكل أمانة 

ن، و يكشف عن يالمعنى، و البنية و التكوما، و يعمل على إقامة العالقات بينها في 

السير المتكيفة مثلما يطبق مع السير  الصراعات التي تحركه، يطبق هذا المنهج مع

 .المضطربة، فهو منهج جدير بتنمية المعارف في ميدان علم النفس

                                                        (M, Reuchlin, 1998, Pp 97-105) in  

يمكن ان يستعين بها الباحث المتبع للمنهج ئل التي تعتبر التقنيات اإلسقاطية من بين الوسا

 من أجل فهم أدق لليسر النفسي لمفحوصيه، حيث لجأنا في هذا البحث إلى استعمالالعيادي 

يث أن جمع عدد هائل من بروتوكوالت ح .و تفهم الموضوع كل من تقنيتي الرورشاخ 

يشجع على اللجوء إلى التناولين الكمي و الوظيفي من أجل معرفة  TATالرورشاخ و 

ليل حتكراراتها و ترتيب أصنافها باإلضافة إلى ت مختلف نماذج التوظيف العقلي من حيث 

لنفسية التي مميزات و خصائص العمليات اخالتها الوظيفية من حيث إقامة العالقة بين اتد

                                                                                                                      (79ص،2002بن خليفة،  .م).     تحركها 
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فاستعمال التقنيات اإلسقاطية في مجال البحث في علم النفس العيادي و المرضي يمنح        

    للباحث منهجية دقيقة و فعالة، حيث أن التقنيات اإلسقاطية تتميز بوضعية عيادية مستقرة 

و مراقبة و المادة المقدمة ألفراد البحث  هي نفسها، شروط التمرير هي أيضا مقننة، هذا ما 

  باستخراج مجموعة من الثوابت و الخصائص التي تميز مجموعة بحث عن أخرى يسمح لنا

، كما أن التحليل الدقيق للمادة وفق المحتوى الظاهري و المحتوى الخفي ، يسمح من جهة 

اعتبارها كمدركات مقبولة، و من جهة أخرى  باستخراج المادة المعرفية التي يمكن

تحييها مادة االختبار عند كل فرد ، في األخير يسمح باستخراج اإلشكاليات النفسية التي 

التحليل لبروتوكوالت من خالل اللجوء إلى شبكة  تنقيط بالمعالجة الكمية و الكيفية في نفس 

  (D.Anzieu, C.Chabert, 1998, P32).الوقت للمادة المحصل عليها

 :اني للبحثكاإلطار الزم -2

    رف عليها األخصائي النفساني نفسية يشلقد تم إجراء هذا البحث على مستوى عيادة      

شهر يزي وزو و ذلك خالل الفترة الممتدة من تو التي تقع في المدينة الجديدة ب (لصفير،  أ)

 .2011 مايغاية  إلى 2010جانفي

 :وصف مجموعة البحث -3

 :معايير انتقاء مجموعة البحث -3-1

 .سنة 11و  11 عمره بينأن يكون مراهقا  -

 .من أجل مشكلة نفسية معينة ةنفسي مساعدةيطلب  اأن يكون مراهق -

و ليس تحت عالج دوائي ( ذهان)تشخيص اضطرابات عقلية لديه لم يسبق  مراهق -

 .سيكاتري

 (.الخ...سكري)أمراض عضوية  أوإعاقات جسمية  أوليس لديه عاهات  مراهقا -
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 :مجموعة البحث خصائص -3-2

 .يوضح خصائص مجموعة البحث وفق السن و الجنس (:01)رقم  جدول

 الجنس السن اإلسم

 ذكر          سنة 16 صر الدينن

 ذكر سنة 19 أنيس

 ذكر سنة 19 أحمد 

 ذكر سنة  14 صفيان

 أنثى سنة14 سيلية

 أنثى سنة  14 نوال

 ذكر سنة 16 أغيالس

 

ذكور مقابل بنتين ، و أن  00معظم أفراد مجموعة البحث هم ذكوريظهر الجدول السابق أن 

 .سنة 11و  11يتراوح بين  همسن

 :تقنيات البحث -4

 :اختبار الرورشاخ- 4-1

 :التعريف باالختبار-4-1-1

و الذي  1720عام  H.Rorschach  رورشاخ .ه  اكتشفه هو اختبار من بقع الحبر   

   المراهق  ،بإقامة تشخيص نفسي للشخصية عند الطفل نلكال و ليس فقط بدراسة الخي يسمح

ممكن الكشف عن مؤشرات خفية تظهر سيرورات لم تتمكن قة األداة من الدتجعل  .و الراشد

المالحظة و المقابلة من إظهارها عند الفرد، سواء تعلق األمر بسيرورات مرضية في طريق 

يم يلشخصية، هذا االختبار يسمح إذا بتقاعلى مستوى  اجيٌد االتكوين أو بعناصر تحمل تطور

  (C .Chabert, 1998, P48)      .دينامي للموارد الحالية و الخفية للفرد و نقاط ضعفه 
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يدخل اختبار الرورشاخ ضمن االختبارات اإلسقاطية التي تسهل التفريغ في مادة االختبار    

جعل لكل ما يرفض الفرد أن يكون و كل ما يحس به أنه سيء أو من نقاط ضعفه، و أنها ت

           .ث أن بنية هذا البروتوكول تطابق بنية شخصيةالفرد ينتج بروتوكول إجابة حي

(D.Anzieu, 2004, P18)                                                                                           

و تسمح المادة اإلسقاطية المحصل عليها من فهم نوعية العالقة مع الواقع و في نفس الوقت 

األخير نفسه بالوقوف على امكانية الفرد إلدماج واقعه النفسي في نظامه الفكري، إذ يجد هذا 

ه عالمه الداخلي و محيطه أمام ضغوط داخلية و خارجية فيتبين لنا كيف يواج

        (D.Anzieu, C.Chabert, 1987, Pp25-26).الخارجي

 :مادة االختبار -4-1-2

اختبار الرورشاخ عبارة عن عشرة بقع من الحبر مطبوعة على بطاقات من الورق المقوى  

سم، بعض هذه البطاقات ملون و بعضها أسود و أبيض على النحو  21في  11من قياس 

 :التالي

 نليست ملونة و هي عبارة عن درجات مختلفة من اللو (I، IV، V، VI، VII)البطاقات  -

 .األسود و الرمادي

 .مطبوعة باللون األحمر و األسود( II، III)البطاقات  -

 .ةدمطبوعة بألوان متعد( VIII، X، IX)البطاقات  -

 :تطبيق االختبار -3 -4-1

   :شروط التطبيق - أ

 :شروط تطبيق الرورشاخ كما يلي روش دوترونباغ.نتحدد 

 .للمفحوص  يجب توفير جو هادئ  

 .يجب أن يكون الفاحص يقظا - 
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 .و عدم التدخل إال للضرورة المالحظة - 

 .جب معرفة سبب الفحصي - 

الرورشاخ بعد   ال يجرىختبارات، لة الفحص النفسي أو مجموعة من اإلحصي في إطار - 

اختبار تفهم الموضوع  ألن التعليمة في هذا ألخير تتعلق بتكوين قصة قد يحتفظ بها الفرد في 

 .ذهنه عند تطبيق اختبار الرورشاخ

يه االختبار ألشخاص يظنون أنهم يعرفون ما يعنتبارات النفسية جعل بعض اإن شيوع االخ 

الوقت الضروري لتعديل هذه الوضعية  أخدقد يعتبرونه للمجانين لهذا يستحسن  مخاصة أنه

              .الفكرةبدال من تطبيق االختبار و الفرد يعمل بهذا 

 (R .De Traubenberg, 1990, P15)                                                                

من المستحسن إقامة عالقة جيٌدة أو اتصال جيٌد مع الفرد و كسب ثقته من خالل مقابلة  و - 

قصيرة، مع الطفل يمكن استعمال اللعب أو نطلب منه رسم حر، و يجب تجنب الحديث معه 

 .ي منهاعن االضطراب أو المشاكل التي يعان

 :كيفية التطبيق  -ب  

يطبق اختبار الرورشاخ على األطفال و المراهقين و الراشدين و يتم ذلك خالل مرحلتين أو  

 .ثالثة في بعض األحيان

ى واألولى و هي مرحلة التطبيق و تتمثل في تقديم لوحات االختبار للمفحوص الواحدة تل -  

 تنتهي كل اللوحات و يقوم الفاحص بتدوين كل إجابات المفحوص و مالحظة  ناألخرى إلى أ

كل لوحة و المدة ألخير مع تسجيل زمن الرجع الخاص بكل سلوك صادر عن هذا ا 

 .المستغرقة فيها

ها حيث يعيد الفاحص فيها تقديم تحقيق و هي ال تقل أهمية عن سابقتثم تأتي بعدها مرحلة ال - 

توضيحات معينة  لىوى األخرى للمفحوص أو تلك التي يحتاج فيها إالواحدة تل تاللوحا

ناصر ذات األهمية في التنقيط و تحليل البروتوكول، إذ يساعد التحقيق على بهدف تحديد الع

 .حصر الدينامية النفسية للشخصية التي دفعت الفرد إلعطاء تلك االستجابات

  أما المرحلة الثالثة للتطبيق فهي اختبار الحدود و التي ينتقل إليها الفاحص عندما ينعدم أو    

الشائعة أو انعدام التصورات  اإلجاباتفي البروتوكول كقلة  اإلجاباتينقص نمط معين من 
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أو انعدام نمط معين من الطرق التناول أو حتى غياب االستجابات اللونية في  البشرية

 (44ص، 2002زقار، .رسي موسي، .ع) .ت الثالث األخيرة اللوحا

نتقل الفاحص إلى اختبار االختيارات حيث يطلب من الفرد أن يريه اللوحتين و في األخير ي  

 .طلب منه تبرير اختيارهللوحتين اللتين ال تعجبانه، كما ياللتين تعجبانه أكثر و ا

       (R .De Traubenberg, 2000, P15)                                                            

إن تطبيق اختبار الرورشاخ عملية متواصلة و ليست متقطعة فالفاحص منشغل منذ بداية  

       زمن الرجع  و زمن اللوحة لمفحوص و تدوين استجاباته و تسجيلل باإلنصاتالتطبيق 

فال تكاد  يالحظ سلوك و إيماءات المفحوص باالستمرارروتوكول، كما أنه زمن الكلي للبالو 

المرحلة التي تليها دون أن يكون هناك حاجز زمني يفصل بين مرحلة  تبدأتنتهي مرحلة حتى 

 (45ص ،2002زقار، .رسي موسي، .ع) .  و أخرى 

 : تعليمة االختبار -4-1-4 

تقدم تعليمة اختبار الرورشاخ تبعا لكل مرحلة من مراحل التطبيق المذكورة سالفا وهي على   

  .االختباريراه في لوحات  لإلدالء بماأنواعها تنبه المفحوص  اختالف

 (46ص ،2002زقار، .رسي موسي، .ع)                                                                               

سوف أريك عشر :"التي تقدم كاألتي شابير. كوهناك عدة تعليمات نذكر منها تعليمة الباحثة  

من هذه  انطالقالوحات، عليك أن تقول فيما تجعلك تفكر فيه، وما الذي يمكن أن تتخيله 

 (46ص ،2002زقار، .رسي موسي، .ع)   ."اللوحات

 :التنقيط -4-1-5 

 :التقييم الكمي -أ  

لوحات الرورشاخ يجب أن تقيم حسب ثالثة معايير تصنيف رئيسية وذلك كل إجابة على  

 :على أساس األسئلة التالية

 ما هو نمط إدراك البقعة؟هل أدركت كلها أو جزء منها؟ - 

 ما هو المحدد الذي أثار اإلجابة؟الشكل،اللون،الحركة؟ - 

    جابة شائعة أمإ ؟هل هي...ما هو محتوى اإلجابة؟إنساني،حيواني،تشريحي،جغرافي - 

 (C.Beizman,1982,P32)   ؟   أصلية 
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المفحوص إلى رموز ووضع ما يقوله هذا  استجاباتهذه المرحلة بترجمة في يقوم الفاحص  

التي وضعها  ة على الرموزيراألخير في صورة مختصرة متفق عليها، ولم تدخل تعديالت كب

بنفسه ومعظم هذه الرموز تشكل الحرف األول أو مجموعة من األحرف  رمان رورشاخاه

 .والتي تمثل مكون من مكونات اإلختبار  االستجابةاألولى من الكلمة التي تصنف نمط 

 :التقييم الكيفي  -ب 

يقوم المصحح بجمع عدد من اإلجابات المتعلقة بكل  االستجاباتمن تقييم  االنتهاءبعد     

مجموعة العالقات مختصرة في صيغة خاصة  وينشأمعيار ثم يعد مختلف النسب المئوية 

لداخلي، النسبة المئوية لإلجابات اللمفحوص  التي نجد منها نمط اإلدراك،نمط الرجع 

موعة معايير دالة غير هذه التقييمات العددية والتي تضاف إليها مج الحيوانية ، كل

تكتب على جدول من خالله يقوم ( الصدمة،الرفض،المثابرة،المالحظات الوصفية)رقمية

  (C.Beizman ,1982,P74)     .المخطط النفسي الفاحص بتكوين

 :اللوحات اتإشكالي -4-1-6 

 :يلي إشكالية اللوحات أو محتواها الكامن فيما شابير.ك تحدد الباحثة 

مما يمكن أن تجعله يعيد معايشة خبرة اللقاء األول مع  تضع الفرد أمام اإلختبار: I  اللوحة  

 استنادهاموضوع غريب، هذه اللوحة توحي بالعالقات المبكرة مع الموضوع األول، كما أن 

( صورة الجسد وتصور الذات)إلى الجسم اإلنساني يقدم لها معنى مزدوج،النرجسي

 (.يةالعالقة بالصورة األموم)وموضوعي

 (Dbl)، الفراغ ألبيض (قلق الخصاء) تعود هذه اللوحة إلى مشكلة الخصاء:  II اللوحة 

يدرك كحفرة أو جرح ، في بعض األحيان يحدث له استثمار مضاد بإضفاء القيمة للنقطة  

حيض،حمل،والدة  )الوسطى التي تؤول برمز قضيبي، المرجعية النسوية عادة ما تتكرر 

ا االستثمارات الغريزية يناريوهات توجد فيههذه اللوحة تستحضر س كما أن( هوامات جنسية

 .بقوة وهذا سواء بجانبها الغريزي والعدواني

هي لوحة ذات رمزية قضيبية تظهر فيها صورة القوة القضيبية المرتبطة : IIIاللوحة  

تخذها الفرد اتجاه صورة ات التي ييألم قضيبية تظهر لنا الوضعصورة هوامية  ،بالذكورة 

 .تقمص دينامياتها تظهر من خالل تصورات سلبية أو إيجابيةالقوة و 
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سيرورات التقمص الجنسية و ثنائياتها الجنسية الظاهرة تجعل تظهر هذه اللوحة : IVاللوحة  

ضيبية أو القوة المرتبطة بالصورة لصورة القوة القو هي لوحة مثيرة االختبار صعب أحيانا 

 .اللوحة بلوحة األبوة تسميةية، و هذا ما يفسرالذكر

ي في اإلقتراب من ختبار الواقع األساسإهي لوحة الهوية و تصور الذات و تمثل : Vاللوحة  

 .العالم الخارجي

عد لبالثنائية الجنسية تظهر من خالل اهذه اللوحة تحمل الرمزية الجنسية، : VI اللوحة  

 .ثويةالقضيبي و الصورة الجنسية األن

أما . تحمل هذه اللوحة صدى أمومي و تظهر العالقة بالصورة األمومية: VII اللوحة  

نوع   إدراكمشاعر و العواطف كما تمكن من التسمح بظهور  X و IXو  VIII اللوحات

 :القة التي ينشئها الفرد مع محيطه الخارجيعال

 .الخارجيتظهر العالقة التي يقيمها الفرد مع المحيط : VIIIفاللوحة  

 .هي لوحة ذات مرجعية أمومية مبكرة: IX اللوحة 

 .الفر دانيةفهي اللوحة االنفصال و : X اللوحة 

      .بالواقع اإلحساس هذه اللوحات الثالثة تستدعي عملية نكوص كما توقض لدى الفرد  

 (C .Chabert, 1998, P505)                                                                                  

  :إختبار تفهم الموضوع -4-2 

 :ختباراإللمحة عن  -4-2-1

لالختبار باسم اختبار تفهم الموضوع و قد نشر في  ترجمة Anzieu (1761 )أنزيوأورد  

 ، 1735سنة " H.Murray موراي.ه" و "  Morgan ورقانم.ك"شكله األول من قبل 

التي  ةرحيعتبر اختبار تفهم الموضوع في األصل أول اختبار مستوحى من تقنية القصص ال

و  1720مع الرسم لدى األطفال في إطار التربية خالل فترة ما بين  بالموازاةكانت مستعملة 

، (رسم، تأليف أدبي)فنيال إنتاجهد أخذت فكرة معرفة الشخص انطالقا من أسلوب قٌ و 1730

في ( 1710-1705" ) فرويد "ثم بعده ( 1255" ) بورك هارت" من األعمال التي قدمها 

تحليل اآلثار النفسية للشخصيات األدبية أمثال هاملت، ماير، ليونارد دوفانسي و دوجانسس 

 (.غراديفا)
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اختبارات " بعد ذلك نتائج نظرية في الشخصية في كتاب  ( 1732)مورايعرض  

 في المشهد ( البطل)الذي طرح فيه فرضية تقمص الراوي للشخصية الرئيسية " الشخصية 

عن طريقه يعبر عن حاجاته الخاصة، أما األشخاص اآلخرون فهم يمثلون الوسط الذي و

 .يحس به الفرد كضغط لتحقيق حاجاته

   .بدليله التطبيقيمتبوعا 1111النهائي لالختبار سنة  نشر الشكل الثالث و  

 (113-112ص  ،2007بن خليفة،.م )                                                                       

في مراجعة االختبار من حيث ارجاعه Billak( "1754 ) بيالك" رجع الفضل إلى و ي   

    هو)انطلقت منها، و ذلك بالتأكيد على النظرية الموقعية الثنائية إلى األصول التحليلية التي 

فركز على دور األنا ووظائفها المقاومات و الدفاعات و قد ساعده في ذلك ( ، أنا، أنا أغلى

 ,V. Shentoub, 1990) .   للتحليل النفسيمطبق تكوينه المتنوع كنفساني و طبيب عقلي و

P05 ) 

أن جل تلك المحاوالت قد   TATمنذ بداية أعمالها حول Shentoub (1754) شنتوب رأت  

( neutralisée)لقة لألنا في عالقته مع الطاقات المحايدة طركزت كثيرا على االستقاللية الم

في الوقت الذي البد لهذا األنا الالشعوري الذي يقود   و أهملت الجانب الهوامي الالشعوري،

 و على هذا )...( النزوي و الطاقوي، لكي يستمد منها قوته نالخزا الفعل أن يكون منفتحا على

الطريقة التي ينظم " هو  TATفي بروتوكول  مقصودهو األساس طرحت فرضية أن ما 

 . "التي تعرضها المادة و التعليمة و الوضعية بمجموعهااألنا إجابته في وضعية صراعية بها

الذي يفسح المجال للطاقة الحرة كون هناك إدماج نسبي للجهاز الدفاعي و اشترطت أن ي

 .ياألنا الشعور ةكون في خدملت

انطالقا من دراسة مطولة حول مصير  TATنظرية حول  1769منذ   شنتوباقترحت   

ي دروفما وراء علم النفس ال متخذة مدونة المظاهر الرهابية و الهجاسية لدى الطفل

أساسي لنظريتها و ذلك بتوظيف مفاهيم الموقعيتين األولى و الثانية مع بمجموعها كمرجع 

 .وجهات نظر الثالثة الديناميكية، االقتصادية و الموقعية

بعرض تقنية تحليل و تفسير Debray(1767( )1794 )  دوبراي تجسدت أعمالها مع

الذي "  TATسياق " االختبار انطالقا من المسلمات النظرية المقدمة في إطار ما يسمى
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الشخص أن  من مجموع اآلليات العقلية الملتزمة بهذه الوضعية الفريدة التي يطلب فيهايعني 

   (169-166ص  2002بن خليفة،  .مسي موسي،.ع)     .يتخيل قصة انطالقا من اللوحة

  :وصف مادة االختبار -4-2-2

 Thématique بمعنى ( TAT)وضوع باألحرف الالتينية مرمز اختبار تفهم الي  

Apperception Test  و هو أحد االختبارات الشخصية التي تساعد على الكشف عن

مختلف جوانبها، من حيث ميولها و رغباتها و صراعاتها و آلياتها الدفاعية، يسمح بتشخيص 

التعرف على اآلليات الدفاعية و فهم السير العقلي للفرد، و تحديد بنيته النفسية من خالل 

  (.D .Anzieu, C.Chabert, 1987, P132)   .المستعملة من قبل الشخص

لوحة تشمل مشاهد ألشخاص في وضعيات مختلفة و على  11يتكون االختبار أصال من  

ظهر كل لوحة رقم يشير إلى ترتيبها ضمن اللوحات األخرى للرائز و أحرف باللغة 

 (53ص ،2001ار،قز .رسي موسي،. ع)     .اإلنجليزية تشير إلى الفئة التي تقدم لها اللوحة

 :و هي مميزة كما يلي 

  Boy B ،ولد  Girl G ، بنت Male M  ،رجلF Female امرأة. 

 (167،ص2002بن خليفة، .مسي موسي،.ع)                                                           

حيث تصور  في( لوحة 10)و أشخاص أ( لوحة 12)شخص أغلب هذه الصور مشكلة من 

رقم )بيضاء  ةمشاهد طبيعية مختلفة، باإلضافة إلى لوح( لوحات 1)أخرى نادرة لوحات 

11.) 

   تلك التي هي أكثر داللة ( 11)من اللوحات األصلية  غير أن المختصون فيما بعد اختاروا 

لكل  ةلوح 11أي معدل  11من  لوحة 11في و تتمثل  TATو أكثر مالئمة لديناميكية سياق 

 (.162،ص2002بن خليفة، .مسي موسي،.ع) .للمفحوص في حصة واحدة تمررها )...(صنف 

         من حيث المنبهات المعروضة حسب تشكيلها بين وضوح و غموض تتنوع اللوحات 

، الوضعيات التي يكون عليها األشخاص و المدركات، فاللوحات من األولى إلى العاشرة 

واضح و تمثل ذات بناء هي  11و 11اللوحات  باإلضافة إلى الثالثة عشر و التي تتوسط

 فهي مبهمة و ال تقدم مواضيع  11و  11و  11أشخاص في وضعيات مختلفة، أما اللوحات 

                                                                  (115،ص2009بن خليفة،.م) .محددة
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 :تقديم البطاقات -4-2-3

كون مضمون ءات كامنة، هذه األخيرة هي التي تمواضيع ظاهرة و إيحاكل البطاقات تقدم 

 .اإلسقاط الذي سيكشف البواعث العاطفية، التخيلية و الهوامية المشاركة في الصراعات

 : 1اللوحة -

طفل يضع رأسه بين " هي عبارة عن وصف لمحتوى الصورة مثال : المواضيع الظاهرة

 ".أمامهيديه و يشاهد آلة كمنجة موضوعة 

في حالة عدم نضج  طفلع إلى تقمص شخصية والرجتفضل لوحة : اإليحاءات الكامنة-

 تكونوظيفي في مواجهة شيء يعتبر كموضوع خاص بالراشد، حيث أن معانييه الرمزية 

 .شفافة

في أي حالة يكون الطفل غير ناضج وطيفيا و الذي يجب أن : السؤال المطروح هنا هو

 ؟يمكن له أن يمثل قدرة استعمال جهازهيعترف بعدم نضجه لكي 

        .ن االعتراف بقلق الخصاء هو اإلشكالية األساسية التي تطرحها هذه اللوحةإ

(03ص ،2002،معاليم.ص)  

 :2اللوحة 

تمثل مشهد قروي فيه ثالثة أشخاص في الواجهة فتاة تمسك كتبا، في  :المحتوى الظاهري

 .الخلفية رجل مع حصان، امرأة تستند إلى شجرة، تدرك عادة أنها حامل

 .ثلث األوديبي مأكثر من أي لوحة تثير هذه اللوحة بصفة شفافة ال: المحتوى الكامن

 (191ص  2002بن خليفة،  .مسي موسي،.ع)                                                                      

 : 3BMاللوحة 

مقعده،  مر أمام قداشخص ذو جنس و سن غير محددين، فهو منه: يالظاهرالمحتوى 

درك يصعب التعرف عليه لكن غالبا ما ي عموما، في الزاوية يوجد شيء صغير أحيانا

 .مسدس

ترجع اللوحة إلى اشكالية ضياع الموضوع و تطرح سؤال تكوين : الكامن المحتوى

 .الوضعية اإلكتئابية
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  :4اللوحة -

 .اتجاه آخر فيينظرمتولي  تظهر زوجا، امرأة بقرب رجل: المحتوى الظاهري

 .الليبيدي و العدواني ز أساسا الصراع داخل الزوج بقطبيهتمي: المحتوى الكامن

 (191ص ، 2002بن خليفة،  .مسي موسي،.ع)                                                                 

 : 5اللوحة 

و هي  امرأة في سن متوسط، يدها على مقبض الباب، تشاهد داخل الغرفة: الظاهر المحتوى 

 (9ص ، 2002ص،.معاليم.ص)     .و داخل الغرفة مقعد متمثلة بين الداخل و الخارج

أن  قولإن وجود المرأة التي تفتح الباب و تنظر إلى داخل الغرفة يسمح بال:المحتوى الكامن

  .يعود إلى صورة أمومية يمكن أن يعيشها الفرد بأشكال مختلفة المحتوى الكامن

                                                                                    V. Shentoub, 1996 P50))  

 : BM6اللوحة 

 .تبدي زوجا، رجل منشغل، و امرأة مسنة تنظر في اتجاه آخر:  المحتوى الظاهر

إبن في جو من اإلنزعاج الذي يمكن أن يثير إشكاليات -تثير تقاربا أم: المحتوى الكامن 

 (191ص ، 2002بن خليفة، . سي موسي،م.ع)  .   متعلقة بالتصورات األوديبية 

 : GF6اللوحة 

تظهر اللوحة زوج، امرأة جالسة في الواجهة األمامية تنظر اتجاه الرجل، : المحتوى الظاهر

 .و هو اآلخر ينحني إليها، متمسكا بسيجارة في فمه

 (V.Shentoub, 1996, P52)   .اإلغراءتعود هذه اللوحة على هوام : المحتوى الكامن

 : BM9اللوحة 

 .راسي رجلين بالجنب، أحدهما مسن، اآلخر شاب: المحتوى الظاهر

 يصبغ بالحنانإبن في جو من الصراع الوجداني يمكن أن  -تثير تقارب أب: المحتوى الكامن

 (191ص ، 2002بن خليفة،  .مسي موسي،.ع).  أو التعارض

 

 : BM2اللوحة 
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     يدير ظهرهوحيد في جانبه بندقية،  ى األول شاب، مراهق،وفي المست: المحتوى الظاهر 

، في المشهد الموجود في المستوى الثاني، يمثل هذا المشهد رجل مستلقي و أثنين منحنيين 

 .عليه يمسك أحدهما شيء يجرح

العدوانية  أو/ هذه اللوحة تمثيالت يمكن أن تتعلق بقلق اإلخصاء وتحيي : المحتوى الكامن

 (13-12ص 2002معاليم، ص، .ص)   .اتجاه الصورة األبوية

 : GF7اللوحة 

في الواجهة امرأة غير مسنة وراء شجرة تمسكك أشياء و تنظر، في : المحتوى الظاهر

 .الخلفية امرأة من نفس الجيل تجري في األسفل

 .الغيرةتثير إشكالية الهوية و التقمص الجنسي في إطار التنافس و : المحتوى الكامن

 (191ص ، 2002بن خليفة، .مسي موسي، .ع)                                                        

 :10اللوحة 

فرق في  ال يظهريبين تقارب بين زوجين أين الوجوه وحدها متمثلة، : المحتوى الظاهر 

األجيال، لكن عدم الوضوح الكافي للصورة يسمح بترجمات مختلفة فيما يخص سن و جنس 

 .الشخصين

للتعبير الليبيدي عند الزوجين، يسترجع بوضوح مضمون الصورة ترجع :  المحتوى الكامن

 (16ص ، 2002معاليم، ص،.ص) .   و هو تقارب ذات نوع ليبيدي

 : BG12اللوحة 

      في مستوى أول شجرة و قارب، النباتواد  على حاشية مشجر منظر: المحتوى الظاهر

 .غير واضحين الخلفي و المستوى

      تستدعي األقطاب االكتئابية النرجسية بقوة عبر إحياء إشكالية الفقدان : المحتوى الكامن

و التخلي، أو من خالل عجز العميل إلستدخال جانب من العالقة الموضوعية للصد ضد كل 

 .غزو نزوي محتمل

 : 13Bاللوحة 

تباين مفكك، فهو تحت تأثير  بيت حطبهطفل صغير جالس أمام الباب، : المحتوى الظاهر 

 .اإلضاءة في الخارج و ظل في الداخليخص  حاد
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ة ما دام الشخص ترجع إلى العزلة في إطار هشاشة ترميز الموضوع، عزل: المحتوى الكامن

 .و الهشاشة متمثلة في اللوحات المفككة التي تكون البيت وحده

 (17-12 ،ص2002ص، .معاليم.ص)                                                                      

فهي مبهمة و ال تقدم مواضيع محددة، و ال  تحتوي على  21-11-11أما اللوحات   

نوعية المواضيع  ألوديبية و البدائية، تسمح بتقييمأشخاص، و تثير اإلشكاليات ما قبل ا

 (192ص ، 2002بن خليفة، .مسي موسي،.ع).  الداخلية اإليجابية و السلبية منها

 :تعليمة اإلختبار -4-2-4

معهما في أن واحد، ويقوم على  على المفحوص التعامل ضمن التعليمة حركتين متناقضتينتت

عطاء قصة ذات صدى مع اإلشكالية التي توحي بها كل لوحة، وتعمل التعليمة أساس ذلك بإ

على وضع المفحوص في وضعية صراعية من حيث أنها "انطالقا من اللوحة  حكايةتخيل " 

تجعل المفحوص يترك العنان "  حكاية تخيل" تعمل طياتها حركتين متناقضتين، فجملة 

لتهديد لخياله و تصوراته، نحو نوع من النكوص الشكلي للتفكير و بالتالي فتح المجال اكثر 

تعمل على ربط " انطالقا من اللوحة " حين نجد فقرة الشحنات العاطفية و طغيانها ، في 

المفحوص بالمحتوى الظاهري للوحة و الذي يمثل الواقع، فالمفحوص مطالب هنا بنسج 

 (55-54،ص2001زقار،.سي موسي،ر.ع)  .قصة متناسقة و متالحمة و تقديمها لألخرين

 :تطبيق اإلختبار -4-2-5

لوحة لكل صنف من  11حصة واحدة بعدد أن يجرى اإلختبار في شنتوب .فاختارت 

قصة انطالقا من ( ي)تخيل:" األشخاص، و احتفظت بتعليمة ملخصة على الشكل التالي

أبعد حد  إلىبالخيال  ، فهي تضع المفحوص في وضعية تناقضية بين حرية الذهاب" اللوحة

     ا نقول لهمن جهة، مع ضرورة التقيد الشعوري بالصورة الواقعية المفروضة عليه، فكأنن

فالمفحوص ملزم بربط الجانبين معا في نفس " بإمكانك استعمال خيالك بطريقة واقعية " 

الحركة الواحدة بطريقة يحول فيها تصورات األشياء إلى تصورات كلمات، يقبل العواطف 

كما تثيرها الحركة النكوصية و في نفس الوقت يغربلها بحيث يستطيع الفكر أن يأخذها على 

  (C.Chabert, 1990, P28) .قهعات
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 :في التطبيق و هي كما يليشنتوب  اعتمدنا في بحثنا هذا على طريقةو لقد 

أو األمازيغية و هذا حسب اللغة التي يتحدثها  العربية المترجمة إلى:إعطاء التعليمة

 ،مورايو ال تعاد بعد ذلك، وعلى عكس طريقة  االختبارالمفحوص، و التي تقدم في بداية 

في هذه الطريقة ال يوجد تحقيق على كل لوحة بعد نهاية التطبيق، و انما التحقيق يكون خالل 

      .مفحوص يجد صعوبة كبيرة في االستجابة أمام و التمرير

(B.Foulard,C.Chabert ,2003,P35)                                                                        

 :إجراء اإلختبارينظروف  -5  

عند إجراء الجانب التطبيقي كنا نحضر إلى العيادة قبل موعد الفحص حيث يتم تحضير 

إختبار الرورشاخ ألنه األول في عملية التطبيق حيث نضع اللوحات فوق المكتب مرتبة 

ومقلوبة وفي الجهة اليسرى من المكتب ،عند حضور المفحوص نجري حوار معه قبل 

بيق كسؤاله عن  إسمه، عمره، مستواه الدراسي إن كان متمدرسا بعد هذا الشروع في التط

كنا نقدم أنفسنا كباحث في علم النفس العيادي في صدد إجراء بحث حول سن المراهقة وأن 

هذا الفحص الذي سنخضعه له يتمثل في اختبارين يتم تطبيقهما في حصتين مختلفتين وهو 

 .لمراهق فحص يساعد المختص المعالج في فهم ا

          نبدأ في تطبيق اختبار الرورشاخ وذالك بتقديم التعليمة وإتباع المراحل سابقة الذكر ذلكبعد 

، في النهاية كنا نشكر المفحوص على تجاوبه وتعاونه ونذكره بموعده المقبل، وهنا يجب 

ال يتعدى أسبوعا وعند رجوع  ةالتذكير أن الموعد المعمول به في ميدان التقنيات اإلسقاطي

المفحوص إلى موعده كنا نتبع نفس الخطوات السابقة، الترحيب بالمفحوص، الحوار معه ثم 

 .البدء في تطبيق االختبار بتقديم التعليمة الخاصة باختبار تفهم الموضوع

في األخير وقبل مغادرة المفحوص كنا نخصص فترة زمنية من أجل الدردشة مع المفحوص 

وضعية االختبارين وانطباعاته اتجاهها ثم نودعه باعتبار أنها أخر حصة نقابله فيها حول 

 . وهذا من أجل التخفيف من المشاعر التي أحياها االختبارين اإلسقاطين لديه
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 :كيفية تحليل النتائج -6

  :الرورشاخ بروتوكوالت طريقة وخطوات تحليل -6-1

بقراءة أولية شاملة للبروتوكول لمعرفة ما إذا كان يغلب كما هو معمول به، قمنا في البداية 

عليه الكف أو المواظبة والتكرار، وما إذا كانت االستجابات قليلة أو كثيرة ومتنوعة، أم هناك 

تركيز على نوع واحد منها لتكوين صورة عامة عن البروتوكول، لنتطرق بعدها إلى التحليل 

 .المفصل

  :التنقيـــط -6-1-2

 Beizmann لبيزمانالبروتوكوالت معتمدين على دليل تنقيط اختبار الرورشخ نقطنا 

، أو جزئية (D)، أو جزئية (G)بات، إذا ما كانت شاملة اقمنا بتحديد موقع األستج(. 1766)

، ثم تعيين محدد اإلجابة، أي إذا ما (Ddl)، أو كانت تتعلق بفراغات اللوحة (Dd)ة رصغي

أو من نوع اإلستجابات الفاتحة ( E)أو تضليلي ( K)أو حركي (C)أو لوني ( F)كان شكلي 

أو ( H)في األخير تطرقنا إلى محتوى االستجابات إذا ما كان إنساني (. Clob)القائمة 

، وما إلى ذلك من المحتويات األخرى (Bot)أو نباتي ( Anat)أو تشريحي ( A)حيواني 

بتذلة، والرفض والصدمات كما وضعنا بعض المالحظات اإلضافية كاإلجابات الم

 .واإلختيارات

 :التحليل الكمي - أ

بجملة من الحسابات قصد تحديد النسب المئوية ألهم عناصر اإلختبار، كالنسب تم القيام 

كما قمنا ببعض المعادالت البسيطة كصيغة . المئوية لطرق التناول والمحدادات والمحتويات

تمكن العمليات الحسابية من معرفة نسبة . ةق ونمط الصدى الداخلي والمعادلة التكميليلالق

بعض عناصر البسيكوغرام ، وبالتالي معرفة مدى التوازن في إستعمال طرق التناول 

الشاملة والجزئية واالستجابات الشكلية، والشكلية اإليجابية، والحركية واللونية، وكذلك نسب 

  .المحتويات الحيوانية واإلنسانية والتشريحية
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دراسة نسب طرق التناول والمحددات والمحتويات على قوانين موضوعة اعتمدنا في 

خصيصا للتحليل الكمي، وهي غالبا عبارة عن قسمة قيمة العنصر على العدد اإلجمالي 

          ق التناولرير إلى معرفة نسبة مختلف أنماط طنتوصل في األخ. لإلجابات ضرب مائة

 :التحليل الكمي تعرضنا للنقاط التاليةضمن  عها، والمحتوياتالمحددات بأنوا و

يهدف هذا العنصر إلى التعرف على المدة التي استغرقها  :الوقت واإلنتاجية  -

المبحوث في االختبار، ومقارنتها باإلنتاجية، وكذا وزن الكف والصدمات في 

 .إضافة إلى المالحظات التناظر، واستجابات الرفض واإلجابات المبتذلة ،البروتوكول

يهدف هذا العنصر إلى معرفة مدى توفر البروتوكول على طرق : ق التناولطر  -

، ذلك أن  فقط احد منهاكان هناك اقتصار على نمط وما و إذا تناول متنوعة، أ

 .قد يقلل من النوعية الجيدة للبروتوكولاالقتصار على نمط واحد 

والحركية والحسية في نالحظ من خاللها مدى توفر المحددات الشكلية : المحددات  -

إضافة إلى التركيز على نوعية , حدود المعيار، أم هناك االقتصار على نمط واحد فقط

 .هذه المحددات وإنما هو نوعيتها أيضا

نعاين من خاللها مدى توفر محتويات غنية ومتنوعة، خصوصا بالنسبة : المحتويات -

هذه المحتويات، إذا ما كانت كما نهتم أيضا بنوعية . للمحتويات البشرية والحيوانية

 .سليمة أو مشوهة، أو هناك ارتباط أكثر من محتوى

تطرقنا إلى النقاط السابقة قصد أخذ صورة واضحة عن أداء المبحوث، ذلك أن تحقيق قدر 

من التوازن في عناصر االختبار هو بمثابة مؤشر عن هوية متماسكة في مجابهة 

 .والتهديدعلى احتواء القلق  تهالصراعات، وقدر

 :التحليل الكيفي  - ب

نتعرف من خاللها على نوعية العمليات الفكرية وذلك بالرجوع : السياقات المعرفية -

إلى نوعية اإلجابات الشاملة البسيطة، والشاملة التركيبية ثم نوعية اإلجابات 

، وكذلك دراسة المحددات الشكلية (Dbl)الجزئية، وإجابات الفراغ األبيض

 .اإلجابات الشكلية االيجابية والحركية، ونسبة
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يتم فيها دراسة نمط الصدى الداخلي، وذلك بالتطرق إلى : الديناميكية الصراعية -

الحركية الكبيرة، الحركية الحيوانية، )االستجابات الحركية بأنواعها المختلفة 

اللونية الخالصة، اللونية )واالستجابات الحسية بأنواعها أيضا ( الحركية الجزئية

 .وأيضا معرفة نسبة االستجابات اللونية( لية، والشكلية اللونيةالشك

 : TATطريقة وخطوات تحليل بروتوكوالت -6-2

كما هو معمول به قمنا في البداية بقراءة أولية شاملة للبروتوكول بهدف معرفة مدى بناء 

 .القصص ووضوحها، أم هي مجرد تمسك ووصف للمحتوى الظاهر للوحة

من  و المعّدلة األولية، قمنا بالتنقيط باإلسناد إلى شبكة التحليل المعدة لهذا الغرضبعد القراءة 

 . 2003سنة  Vطرف فرقة البحث لعلم النفس االسقاطي بمعهد باريس 

 (Brelet-Foulart,C.Chabert, 2003, P5)                                                                 

 .شبكة إلى عدة تنقيحات بالنظر إلى الشبكة السابقة خضعت هذه ال  

                                                                   (V.Shentoub et col, 1990) 

ومع اختزالها لبعض البنود التي كانت موجودة في الشبكة السابقة إال أن مضمونها العام لم 

بمرحلتين أساسيتين، تتضمن األولى تحليل لوحة بلوحة كل بروتوكول يمر تحليل . يتغير

وتتضمن الثانية تحليل البروتوكول في شكله النهائي، حيث يتم التطرق إلى السياقات الدفاعية 

 .واإلشكالية العامة

 :تحليل لوحة بلوحة -6-2-1

تتضمن األولى تحليل لوحة بلوحة : خطوتينتم اتباع لتحليل القصة الخاصة بكل لوحة 

وتتضمن الثانية، تحليل البروتوكول في شكلة النهائي، حيث يتم التطرق إلى السياقات 

المعدة لهذا ( Feuille de dépouillement)الدفاعية عن طريق استعمال شبكة الفرز

 ( .Chabert, 2003, P59 Brelet-Foulart,C)الغرض 
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بالنسبة الستخراج السياقات الدفاعية . وتتضمن الثانية تحديد اإلشكالية الكامنة للوحة 

 :المستعملة في بناء القصة، نميزها حسب السالسل التالية

لمادة االختبار " الموضوع"تعتمد على إدراك (: A( )الصالبة)سلسلة الرقابة -

سياقات : ة فروع هيتنقسم بدورها إلى ثالث. كدفاع ضد توغل العناصر الذاتية

، وسياقات النمط (Bl)استثمار الواقع ، وسياقات (Al)الرجوع للواقع الخارجي

 (.A  1الهجاس

تستعمل الخيال والوجدان ألهداف دفاعية، وتنقسم بدورها إلى (: B)سلسلة المرونة -

، (B2)، وسياقات التهويل (B1)سياقات استثمار العالقة : ثالث سالسل فرعية هي

 (.B3)النمط الهستيري وسياقات 

عن مدى إمكانية التخرج عند الفرد من الوضعية ( B2)و( A1)يعبر األسلوبان من نوع

يفترض أن البروتوكوالت التي . الصراعية ويدالن على قدرة الفرد على التكيف في الحياة

بين الغياب التام لبنود هاذين األسلو. تحتوي على هاذين األسلوبين تعكس قدرات ارصان جيدة

 .يدل على صعوبة التخرج من الصراعات

سياقات : تنقسم بدورها إلى خمسة فروع وهي (:C)سلسلة تجنب الصراع  -

، وسياقات االستثمار (CI)، وسياقات الكف(CF)االستثمار المفرط للواقع الخارجي

 (CM)، والسياقات ضد اكتئابية(CL)، وسياقات استثمار الحدود(CN)النرجسي

سياقات تشوه : تنقسم بدورها إلى أربعة فروع وهي(: E)األوليةسلسلة العمليات  -

، وسياقات اضطراب معالم (E2)، وسياقات كثافة اإلسقاط (E1)اإلدراك 

تدل سياقات بروز العمليات األولية (. E4)، وسياقات تشوه الخطاب(E3)الهوية

تيجة على تغلب الالشعور على الشعور، مما ينقص من القدرة الدفاعية الجيدة ن

 (D.Anzieu et C .Chabert, 2005, Pp166-167)              .تغلب الهوامات

بعد انتهائنا من استخراج السياقات لدفاعية في كل لوحة، انتقلنا الستخراج اإلشكالية 

 . حيث تعتبر معرفة كيفية ارصان الصراعات في كل واحدة نقطة هامة في التحليل
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إشكالية كل اللوحات انتقلنا إلى تحليل البروتوكول في شكله النهائي بهدف وبعد تحديد 

 .لوصول إلى فرضية عامة ا

 (Synthèse)تحليل البروتوكول في شكلة النهائي  -6-2-2 

في هذة المرحلة قمنا بتجميع السياقات الدفاعية في شبكة الفرز، ونقصد بذلك إجالء السياقات 

مجموع كل نوع من هذه األساليب الدفاعية، بحيث يكون لدينا  الدفاعية على الشبكة وحساب

، وأساليب (C)، وأساليب تجنب الصراع(B)، وأساليب المرونة(A)مجموع أساليب الصالبة

، وذلك بهدف معرفة مدى تكرار كل نوع من هذه األساليب في (E)العمليات األولية

ينا بناءا على معرفة معقمة من البروتوكول من جهة، ومن جهة أخرى إلعطائها تفسيرا مع

 (V.Shentoub et col, 1990, Pp129-130)         .                                قبل الفاحص

( A)هل يغلب على هذا األخير"ونتعرف على نوع السياقات المسيطرة في البروتوكول أي  

  أم ال؟ ( E)مرتبط بـ ( C)، أم هل يغلب(C)او( E)مرتبطة بـ ( B)و

Chabert, 2003, P59)                                                                (Brelet-Foulart,C. 

 "لمعرفة النظام الدفاعي الذي يميز سير نفسي معين"نتوصل من تجميع السياقات الدفاعية 

ونوعيتها السياقات المبلورة من طرف المفحوص "فمن خالل التحليل الكيفي نتعرف على 

 ."ت من نفس السلسلة أو سلسلة أخرىوكذلك ظهورها وتفاعلها مع سياقا

 V.Shentoub et col, 1990 , P127)                                                                         ) 

الدفاعي إذن تجميع وتحليل السياقات من حيث الكم والكيف هو الذي يسمح بمعرفة األسلوب 

في األخير، انتقلنا إلى اإلشكالية العامة، بحيث ال .ومستوى ارصان الصراعات لدى المبحوث

لوحات الة ارصان الصراعات انطالقا من كل نهتم هنا بمحتوى القصص بقدر ما نهتم بكيفي

التي أثارت استدعاءات مختلفة، وكيفية مواجهة المبحوث للمنبهات المختلفة، هل يختل نظامه 

 داخلي أمام مادة تثير فيه استدعاءات قد تكون خطيرة بالنسبة لالنا، أم يتمكن من مجابهتها ال
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بتجنيد آلياته الدفاعية، وارصان الصراع على المستوى العقلي؟ ذلك أن تنشيط صراع 

 أوديبي وحتى عالقة تدميرية في اللوحات التي تحرض هذه اإلشكاليات، ال يصبح داال عن 

نتيجة اجتياح  إال إذا كانت القصة مضطربة في حد ذاتها أو مختلة، صراع غير مرصن،

 "الهوام والدفاعات

يعتبر تحديد نمط ارصان الخطاب هام في اجالء الواقع الداخلي، سواء من خالل معرفة مدى 

 عمل الربط بين العواطف والتصورات، او مدى طغيان التقطع والحركات التفككية

Chabert, 2003, Pp131-132)                                           Brelet-Foulart, C..) 
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 :خالصة

لقد تم االعتماد في هذا البحث على المنهج العيادي الذي يقوم على دراسة الحاالت       

، حيث تم  االتصال بعيادة نفسية أين تم تطبيق تقنيتي الرورشاخ و تفهم الموضوع     الفردية

سنة، بعد الحصول على بروتوكوالت  11و  11على سبعة مراهقين تتراوح أعمارهم بين 

 .الرورشاخ و تفهم الموضوع للحاالت السبعة سيتم عرضها و تحليلها في الفصل الموالي

 

 



 الفصل الرابع

 عرض ومناقشة النتائج

 السبعة عرض الحاالت -1

 مناقشة الفرضيات -2

 األولى الجزئيةمناقشة الفرضية  -2-1

 الثانية   الجزئيةمناقشة الفرضية  -2-2     
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 :عرض الحاالت   1-

 "سنة 11نصر الدين :"األولى الحالة 

 د 22:زمن البروتوكول                   سنة 11نصر الدين  بروتوكول الّرورشاخ            

 اللوحة اإلجابة التحقيق التنقيط

GF-  A /Ban  

G ClobF(A) 

 ...02’ 

 لةنح

Monstre 

1,26 

I 

Dbl F+ / 

Frag /obj 

Choc c 

يدخل اللون قلب اللوحة عدة مرات هل  11... 

 األحمر في اللوحة

psy نعم كل ما يوجد في اللوحة له أهمية ثم 

 .يشير بيده إلى الفراغ األبيض 

Pierre ,diamant (Dbl5),-3 

02 

II 

D / GF+H / 

Hd 

DF+A Ban 

 Tete (D6),pied (D5),deux  

Personnes 

 (D9),papillon (D3) 

30  

III 

GF +(H)  Monstre                                       16 

 

26 

I V 

GF+A / Ban  Papillon  2 

15 

V 

GF+A   Papillon  8 

30 

VI 

DF- / Obj 

GF- / Obj 

 Casque(D9) 

,table(G) 5 

18 

VII 

DF+A 

DdF+ / Anat 

 Deux chats(D1),colone30 

vertebrale(Dd21) 

1,00 

VIII 

DF / 

Obj /Abstr 

DF+/ Geo 

 Des chuttes(D7),carte18 

geografique(D11) 

40 

IX 

DF+ / Anat 

DF+ A / Ban 

DF- / Obj 

  

Poumon(D11),araignée(D1),pince(D10)10 

 

X  
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  :إختبار اإلختيارات

 أعجبتني بسبب األلوان IXأعجبتني بسبب الشكل ، VI :اإلختيار اإليجابي

  بسبب األلوان IVبسبب الشكل، I :اإلخثيار السلبي

 

 المخطط النفسي

 الخالصة أنماط اإلدراك المحددات المحتويات

A=7 

H=1 

Hd=1 

(H)=1 

Obj=4 

Abstr=1 

Anat=2 

Frag=1 

 

 

F+=13 

F- =4 

S.deF=15 

Clob=1 

 

G=7 

G%=44% 

D=9 

D%=56% 

Dbl=1 

Dbl%=6% 

R=17 

T.total= 

Tps/R= 

T.d’appr. :G.D.Dbl 

TRI=  0K/0C 

F.C=0K/0E 

RC%=41,18% 

Ban=4 

F%=100% 

Elarg=100% 

F+%=79,41% 

Elarg=79,41 

A%=41 ,17% 

H%=11,76% 
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 :سنة 11تحليل بروتوكول الرورشاخ نصر الدين 

ما يدل الرفض كانت منعدمة  استجابات، ( 11)بولة من ناحية الكمتبدو إنتاجية نصر الدين مق

 .االختبارستثمار الواقع اإلسقاطي و التفاعل مع لوحات اعلى قدرة المفحوص على 

، وذات نوعية جيدة موحية يتكيف إجتماعي (Ban= 4)المبتذلة فهي كافية االستجاباتأما 

 .قاعدي جيد

 :السيرورات المعرفية

كانت بنسبة  رق التناول الشاملةلبروتوكول متوازنة، حيث أن طجاءت طرق التناول في ا

(G%=44) ، اول الجزئيةنطرق التنسبة  بلغتبينما(D%=56) أما طرق التناول األخرى ،

 (.Dbl%=6)فكان منعدمة ما عدا إجابة جزئية صغيرة 

تمركزت دفاعات المفحوص على المحددات الشكلية التي جاءت نسبتها 

 ، (F+%=79,41%)ابية و التي كانت في أغلبها إيج  (F%=100%)مرتفعة

تشير السياقات المعرفية إلى سالمة العالقة مع الواقع، القدرة على إعطاء إجابات شاملة 

ما يظهره و هذا  في الواقع االنغماسعلى مدى  إيجابية يعبربسيطة مرتبطة بمحددات شكلية 

 .مبتذلةإجابات  20توفر البروتوكول على  أيضا

 :االنفعاليةالدينامية 

    المحصور الذي يتضح من خالل غياب االستجابات الحركية 0K/0Cنمط الصدى الداخلي

ما يظهر نزعة المفحوص لكبت العواطف و الحركات النزوية  التي ظهرت في  و اللونية

 .(Rc%=41,18%)ارتفاع نسبة االستجابات  اللونية في اللوحات األخيرة

لم يستطع المفحوص تقديمها  (III)في لوحة اإلبتدال نالحظ  أن اإلجابة اإلنسانية الشائعة

     (téte,pied,deux personnes )(Hd=1) على محتوى إنساني جزئي باالعتمادسوى 

   (I V( )monstre)في اللوحة (1=(H))ذات طابع فوبي لى إجابة إنسانية خياليةإإضافة ، 
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 بالتهديد الذي شعر به ما يوحي ظهر صعوبة تصور الصورة اإلنسانية لدى المفحوصت، 

 .بصعوبات في سيرورة التقمص لديه و أمام الصورة اإلنسانية الكاملةلمراهق ا

 دمحتوى إنساني واح مقابل (A%=41 ,17%)هيمنت المحتويات الحيوانية 

(H%=11,76%)ين تشريحي يين، إلى جانب هذا نجد محتو(Anat=2) محتويات  20، و

االستثمار المهم للصورة ، هذا (Abstr=1)تجريدي  و محتوى ،(Obj=4)موضوعية

  .الحيوانية يؤكد ميل دفاعات المفحوص نحو تجنب االتصاالت و العالقات اإلنسانية

 واللوحة VIII(colone vertebrale) دمها المراهق في اللوحةقاإلجابات التشريحية التي 

X (poumon ) حيث أن القلق الذي تثيره بناء صورة ذات جيدة،  فيتظهران صعوبة

في هذه اللوحات دفع بالمراهق إلى تقديم إجابات جزئية كبيرة، تقسيم اللوحات من  األلوان

 . أجل التحكم في القلق الذي تثيره و بالتالي التحكم في اإلستثارة النزوية

 :الفرضية التشخيصية

لى الواقع إحركات نفسية تعكس اللجوء  نصر الدينللقد عكس البروتوكول الرورشاخ 

مل التكيفي من أجل التحكم في القلق المصاحب لالستثارة النزوية الناتجة عن عالخارجي 

جوء إلى المحددات لال، و هذا ما يظهر في و عن إعادة إحياء اإلشكالية األوديبية المراهقة

مع غياب اإلستجابات ( H%=11,76%)، و ندرة اإلجابات اإلنسانية(F%=100%)الشكلية

مع ارتفاع نسبة  (Anat=2)و ظهور اإلجابات التشريحية ( C=0)و اللونية( K=0)الحركية

 .(Rc%=41,18%)في اللوحات األخيرة  االستجابات اللونية
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 سنة 11نصر الدين  TATبروتوكول 

يفكر في ...يفكر هل سينجح أم ال...طفل يفكر في اللعب بالكمنجة...1311: 1اللوحة  

 1313.المستقبل

 :السياقات الدفاعية

بدأ المفحوص قصته بالوصف مع التمسك (CI-1)و صمت( C1-1)كمون طويل بعد زمن 

ليعود و ( CI-1) ليتبعه بعد ذلك بصمت (A2-3) ثم أتبعه بسياق العقلنة(  A1-1)بالتفاصيل 

مع التعبير ( A2-4) يستعمل سياق يعبر عن الذهاب و اإلياب بين التعبير النزوي و الدفاع

 (.A2-1) للجوء إلى الحلملينهي حديثه با( A3-1) عن الشك

 :اإلشكالية

لقد استطاع المفحوص ارصان إشكالية اللوحة و هذا من خالل إدراكه للطفل و الكمنجة، و 

ما يدل على " يفكر هل سينجح أم ال"تقمصه دور الطفل الموجود في حالة عجز وظيفي 

تسمح له بتجاوزه  خصاء الذي تثيره اللوحة مع امتالكه لقدراتته على االعتراف يقلق القدر

 ".يفكر في المستقبل " 

هذا كل . كما كان الناس يعيشون في القديم ... بنت تدرس... رجل يعمل 1311: 2اللوحة

  0311.شيء

 :السياقات الدفاعية

ليعود إلى ( CI-1)ثم صمت ( A1-1)بدأ المفحوص قصته بالوصف مع التمسك بالتفاصيل 

لينهي كالمه بتحفظ ( A1-2)قيقات زمنية ،تد(CI-1)ثم الصمت أيضا( A1-1)الوصف 

مع ( CF1)، و كل ذلك جاء في سياق التأكيد على الحياة اليومية و العملية(A3-1)كالمي 

 (.E1)إغفال موضوع ظاهر
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 :اإلشكالية

مع إغفال موضوع .." بنت تدرس...رجل يعمل " إن التمسك بالواقع الملموس 

في ارصان اإلشكالية األوديبية التي تثيرها  ، يجعلنا نقول أن الطفل فشل(المرأة)ظاهر

 .الثالثية الظاهرة في اللوحة

 ثا11... يشعر بالملل ويبكي...رجل في السجن...ثا 3BM :13اللوحة

 :السياقات الدفاعية

ليتبعه بصمت ( A2-1)دخل المفحوص في القصة بالعودة إلى الخيال ( CI-1)بعد صمت 

(CI-1)و يؤكد على الصراع الداخلي ، (A2-4 ) مع التعبير عن العواطف(B1-3.) 

 :اإلشكالية

رجل " بية للوحة و إشكالية فقدان الموضوع تآفحوص إدراك اإلشكالية اإلكتملقد استطاع ال

للمراهق من ارصان  سمح" يشعر بالملل " حيث أن التعبير عن العواطف "في السجن 

 .بيةالوضعية اإلكتآ

 0311...وهي تطلب منه البقاء...يد الخروج من البيتهو ير...امرأة ترجو زوجها: 4اللوحة

 :السياقات الدفاعية

ليؤكد على  ،(CI-1)صمت  (A1-1)بدأ المفحوص قصته بالوصف مع التمسك بالتفاصيل 

و على العالقات البين شخصية ( A2-4)الذهاب و اإلياب بين التعبير النزوي و الدفاع 

(B1-1 )و كل ذلك في نزعة إلى التهويل(B2-1.) 

 :اإلشكالية

    ترمي إشكالية هذه اللوحة إلى الصراع الغريزي داخل الزوج بقطبيه الليبيدي و العدواني

 .فشل المفحوص في إرصانها بسبب التمسك بالوصفو لقد  ، 
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  0301.تركت ابنها يلعب و عندما رجعت لم تجده...امرأة...ثا 11: ... 5اللوحة

 :السياقات الدفاعية

، مع اللجوء (A1-1)ليصف دون التمسك بالتفاصيل ( CI-1)قصته بالصمت  بدأ المفحوص

مع التأكيد على ( B2-1)و إدخال شخصيات غير موجودة في الصورة ( A2-1)إلى الخيال 

 (.B1-1)العالقات البين شخصية 

 :اإلشكالية

حيث فشل المفحوص في ارصان إشكالية اللوحة و التي تعود إلى صورة أم تمثل التحريم، 

 ".تركت إبنها يلعب و عندما رجعت لم تجده" أنه فضل تجنب العالقة مع هذه األم 

عندما غضبت عليه حط ...شعر بالخجل ...رجل غضبت منه أمه...ثا 6BM :01اللوحة

   0311...رأسه و ندم على ما فعله

 :السياقات الدفاعية

مع التعبير  (A1-1) ليصف مع التمسك بالتفاصيل (CI-1) بدأ المفحوص قصته بالصمت

و كل ذلك جاء في ( CN2)،و تفاصيل نرجسية (A3-1)،ثم اجترار(A2-4)عن العواطف 

 (.B3-3)ومرونة في التماهيات ( B1-3)نزعة إلى التأكيد على العالقات البين شخصية 

 :اإلشكالية

 لقد إستطاع المفحوص استدراك الفشل في إرصان إشكالية اللوحة السابقة من خالل قدرته

طفل التي تميز الصراع  -على إرصان إشكالية هذه اللوحة و المتمثلة في العالقة أم

األوديبي، حيث تمكن المفحوص من إدراك العالقة بين الشخصين في اللوحة و التعبير عن 

 ".شعر بالخجل " "غضبت منه أمه " العواطف 
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 ثا 13.رجلين يتحدثان فيما بينهما:... 7BMحةاللو

مع التأكيد ( A1-1)ليصف مع التمسك بالتفاصيل ( CI-1)قصته بالصمت بدأ المفحوص 

، وكل ذلك جاء في نزعة نحو التأكيد على الحالي و (B1-1)على العالقات البين شخصية 

 (.B3-3)مع تماهيات مرنة( CI-1)و اإليجاز( CF1)الملموس

 :إلشكاليةا

تحفظ االبن، و تستدعي كذلك ابن في إطار -توحي إشكالية هذه اللوحة إلى االقتراب أب

، لم يستطع المراهق إدراك الفروق بين األجيال (تناقض وجداني)ازدواجية العالقة مع األب 

 ".رجلين يتحدثان "و بالتالي فشل في ارصان إشكالية اللوحة 

هدا الطفل ينتظر نتائجها هل ...أرى طبيبين يجريان عملية لشخص مصاب:  8BMاللوحة 

  1310انطالقا من هذه البندقية...كأن هنا في الحرب...ية أم الستنجح هذه العمل

 :السياقات الدفاعية

ليتصور موضوع سلبي ( A1-1)لتفاصيل بدأ المفحوص قصته بالوصف مع التمسك با

(CN2 )العدواني كر الموضوع و يذ(E2-2 ) الذي أتبعه بالصمت(CI-1 )عود إلى لي

مع الذهاب و ( CI-2) لتعريف باألشخاصعدم اA1-1))مع التمسك بالتفاصيل  الوصف

و يعود بعد ذلك بتدقيق زماني ( CI-1)، تم يصمت (B2-3) اإلياب بين الرغبات المتناقضة

(A2-1 )و مع الوصف مع التمسك بالتفصيل و التبرير(A1-1) مع نزعة إلى الخيال(A1-

1.) 

 :اإلشكالية

التعريف  متجاه األب، عدا (الوجدانيالتناقض )  لعالقة المزدوجةتوحي إشكالية اللوحة إلى ا

ق الخصاء الذي تثيره اللوحة، ارصان إشكالية قل فشل في يجعلنا تقول أنه  باألشخاص

 "يجريان عملية لشخص ما"
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  0311. ثا رجل يقبل ابنه13:  11اللوحة

 :السياقات الدفاعية

 بالتفاصيلليصف مع التمسك ( B2-1)بدأ المفحوص قصته بالدخول المباشر في التعبير

(A1-1)و يؤكد عل العالقات البين شخصية ، (B1-1) مع التعبير عن العواطف (B1-3) ،

 (.B3-3) و مرونة في التماهيات

 :اإلشكالية

ابن في جانبها –استطاع المفحوص ارصان إشكالية اللوحة من خالل تعبيره عن العالقة أب 

 ."أب يقبل ابنه"الحناني، مع تمييز موفق بين األجيال 

أفهم  لم... أشجار...لم أفهم.حجارة.جسر يظهر و كأنه...ثا ال يوجد شيئا10:...11اللوحة

 1311.كيف أحكي قصة

 :السياقات الدفاعية

ليصف دون التمسك ( A3-1)مع التحفظ الكالمي ( A2-3)بدأ المراهق قصته ب اإلنكار

 (.B2-1)وينهي قصته ب تعليق شخصي( A1-1)بالتفاصيل 

 :اإلشكالية

لم " القا من اللوحة، كما أن تعليقاته الشخصية ستطع المفحوص بناء منظر منتظم انطلم ي

، جعله يبتعد عن إرصان " ال يوجد شيئا"،و االجترار و اإلنكار الذي بدأ به القصة " أفهم

 .اإلشكالية الما قبل تناسلية

ناس ليس لديهم كأنهم أ....الطبيعة ... زورق. بحيرة.ثا أرى هنا الطبيعة12BG  :01اللوحة

 1311.يذهبون بالزورق الصطياد السمك.ما يأكلون
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 :السياقات الدفاعية

    (    A1-1)ليصف مع التمسك بالتفاصيل ( B2-1)بدأ المفحوص قصته مباشرة بالتعبير

إضافة إلى إدخال ( A2-1)و نزعة إلى الخيال ( B2-1)، مع تهويل(A3-1)و تحفظ كالمي 

 (.B1-2)لوحة أشخاص غير موجودين في ال

 :اإلشكالية

بية، وتحمل فقدان الموضوع  من خالل لجوئه إلى آاستطاع المراهق ارصان الوضعية اإلكت

 .الخيال

ن البلدة لكي ينتظر من يمر م...طفل وحيد و فقير ليس لديه ما يأكله.. ثا13B :01اللوحة

  0311...أو يأخذه معه يقدم له شيئا يأكله

 :السياقات الدفاعية

 و تهويل (A1-1) ليصف مع التمسك بالتفاصيل( B2-1)المفحوص مباشرة في التعبيردخل 

(B2-1)مع التأكيد على العالقات البين شخصية ، (B1-1 )مع عدم التعريف باألشخاص 

(CI-2)و تدقيق مكاني ، (A1-2)مع إدخال أشخاص غير موجودين في الصورة (B1-2 )

 (.A2-1) بواسطة الخيال

 :اإلشكالية

بية من خالل وصفه لطفل وحيد، و القدرة طاع المفحوص ارصان الوضعية اإلكتآاستلقد 

، و قدرته على " طفل وحيد و فقير "بية اإلكتآعلى البقاء وحيدا، مع التعبير على المشاعر 

 .استحضاره للخيال و الحلم لتحمل غياب الموضوع من خال

شياءا لكي يعرف رسموا أ...القديمكانوا يعيشون في ثا تظهر كهوف أين 11: ... 11اللوحة

 0311...من يأتي بعدهم كيف كانوا يعيشون

 



 شة النتائجقعرض و منا                                                                الفصل الرابع 

001 
 

 :السياقات الدفاعية

، و عدم (A1-2)مع تدقيقات زمانية و مكانية (A2-1)بدأ المفحوص قصته بالخيال و الحلم

مع  (B1-2)و إدخال أشخاص غير موجودين في الصورة ( CI-2)التعريف باألشخاص 

 (.B1-1)العالقات البين شخصية الـتأكيد على 

 :اإلشكالية

           لقد أظهر المفحوص قدرة على التمييز بين الداخل و الخارج و بين الموضوع الجيد 

و السيئ، حيث تمكن من ارصان اإلشكالية الما قبل تناسلية التي تثيرها اللوحة، وهذا من 

 .مانكهف الذي يمثل موضوع جيد يرمز لألخالل حديثه عن ال

ن يكون مليئا أرى المستقبل كيف يمكن أ(...حاول تخيل قصة انطالقا منها) فراغ: 11اللوحة

 1200.السكون ال توجد فيه مشاكلبالسعادة، 

 :السياقات الدفاعية

، ثم (A1-1)ليصف مع التمسك بالتفاصيل ( B2-1)بدأ المفحوص قصته مباشرة بالتعبير

 (.A3-2)كسي و التكوين الع( A2-1)يلجأ إلى الحلم 

 :اإلشكالية

توحي هذه اللوحة إلى قدرة المفحوص على بناء أشياء بنفسه، حيث استطاع و لو جزئيا من 

 .خالل لجوئه إلى الحلم نارصان إشكالية اللوحة و ذلك م

 : TATخصائص بروتوكول 

 :السياقات الدفاعية

إنتاجيته سياقات سلسلة قات الدفاعية للمفحوص بالتنوع، حيث طغت على القد تميزت السي

سياقات  :،حيث نجد توزيع السياقات داخل هذه السلسلة كما يلي(11)بمجموع (A)الرقابة

و على رأسها سياق الوصف مع التمسك ( 11)بمجموع ( A1)رجياالرجوع إلى الواقع الخ
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              الحلم  و باألخص( A2)، لتليها سياقات إستثمار الواقع الداخلي(A1-1)بالتفصيل

و التي تمثلت أساسا ( A3)، لتأتي في األخير السياقات ذات النمط الهجاسي(A2-1)و الخيال

 (.A3-1)في سياق التحفظات الكالمية

حيث طغت عليها سياقات ( 11)جاءت في المرتبة الثانية بمجموع(B)سياقات سلسلة المرونة

لتليها سياقات  ،(B1-3)فو التعبير عن العواط(B1-1)التأكيد على العالقات البين شخصية

مط لنجد في األخير سياقات ذات الن(B2-1)و الدخول المباشر في التعبير(B2-1)التهويل

 (B3-3)الهستيري و التي تمثلت أساسا في سياق مرونة التماهيات

احتلت سياقات سلسلة تجنب الصراع المرتبة الثالثة من حيث الظهور و ذلك 

كالتأكيد على (CF)ثمار الواقع الخارجيسفي سياقات إ،حيث تمثلت باألساس (19)بمجموع

 (.CI-1)مع النزعة إلى اإليجاز( CI)و الكف ( CF1)الحياة اليومية و العملية

سوى مرتين من خالل سياق إغفال  (E)بينما لم تظهر سياقات بروز العمليات األولية

 (.E2-2)و ذكر موضوع اإلظطهاد( E1-1)موضوع ظاهر

 :التشخيصيةالفرضية 

ظهر آداء المفحوص في اختبار تفهم الموضوع متجاوبا مع اإلختبار حيث أنه لم يرفض أية 

لوحة، و حاول التفاعل مع إشكاليات اللوحات غير أن سيطرة سياقات سلسلة 

ميكانيزماته الدفاعية جعله يجد صعوبات في التعامل مع إشكاليات  ىعل (A=38)الرقابة

خاصة تلك التي توحي محتوياتها الخفية إلى اإلشكالية بعض اللوحات التي بقيت بدون حلول 

 .(0،0،0،1BM ،8BM)األوديبية على غرار اللوحات
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5 

الرجوع الي الواقع 

 (A1)الخارجي

وصف مع التمسك 

بالتفاصيل مع دون 

تبرير التفسيرات 

(A1 .1 ) 

زمنية، : تدقيقات-

مكانية، 

 (A1.2)رقمية

العودة إلي الواقع 

 االجتماعي،

االعراف 

 (A1. 3)والقيم

العودة إلي المراجع 

االدبية 

 (A1.4)والثقافية

استمارةالواقع 

 (A2)الداخلي

لعودة إلي الخيال -

 ( A2.1)والحلم

 (A2.2)العقلنة

 (A2.3)االنكار

التأكيد علي 

الصراعات 

الداخلية، الذهاب 

واالياب بين التعبير 

النزوي 

 (A2.4)والدفاع

السياقات ذات 

النمط 

 (A3)الهجاسي

الشك، التحفظات 

الكالمية، والتردد 

بين التأويالت 

المختلفة، 

 (A3.1)واالجترار

 (A3.2)االلغاء

التكوين 

 (A3.3)العكسي

العزل بين 

التصورات أو 

التصورات 

والعواطف، 

عواطف 

 ( A3.4)ضئيلة
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 ( B1)العالقة مارثاست

العالقات البين التأكيد على 

شخصية، قصة 

 (B1.1)حوارية

ادخال اشخاص غير 

موجودين على 

 ( B1.2)الصورة

التعبيرعن 

 (B1.3)العواطف

التمسرح أو  

 (B2)التهويل

دخول مباشر في التعبير، 

تعجبات، تعاليق شخصية، 

 (B2.1)تمسرح

عواطف قوية أو مبالغ 

 (B2.2)فيها

أو عواطف /تصورات و 

 يابإمتعارضة، ذهاب و 

الرغبات  بين

 (B2.3)المتناقضة

تصورات الفعل مرتبطة  

أو ال بالحاالت االنفعالية 

الخوف، الكارثة، )

 (B2.4()الدوار

السياقات ذات النمط 

 (B3)الهستيري

التأكيد على العواطف في 

صالح كبت 

 ( B3.1)التصورات

تجنيس العالقات، ترميز 

شفاف، تفاصيل نرجسية 

 (B3 .2)ذات قيمة إغوائية

مرونة في -

 (B3.3)التماهيات

 2 
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 (CF)استثمار مفرط للواقع الخارجي

التأكيد على الحياة اليومية والعملية، الحالي 

 (CF.1)والملموس، تشبث بالواقع الخارجي

عواطف ظرفية، العودة إلى المعايير 

 (CF.2)الخارجية

 CI))الكف

طول زمن الكمون، أو )نزعة عامة لالنجاز 

وصمت هام، الرفض، ضرورة طرح أسئلة، 

 (CI.1)نزعة إلى الرفض

دوافع الصراعات غير محددة، ابتذال، عدم 

 (CI.2)التعريف باالشخاص

عناصر مقلقة متبوعة أو مسبوقة بتوقف 

 (CI.3)الخطاب

 (CN)االستثمار النرجسي  

التعبير على ما هو مشعور به ذاتيا،أو و 

( إيجابي أو سلبي)الموضوع تصور 

(CN.2) 

إظهار الئحة،عاطفة معنوية، هيئة دالة عن 

 (CN.3)عواطف

التأكيد على الحدود وعلى الخصائص 

 (CN.4)الحسية

 (CN.5)عالقات مرأتية

 (CL)عدم استقرار الحدود

بين الراوي والموضوع )نفاذية الحدود 

 (CL.1...)القصة، أو بين الداخل و الخارج

 (CL.2)على المدرك و أو الحسياالرتكاز 

 /داخلي)عدم تجانس تنظيمات السير 

( ملموس /رمزي، مجرد/خارجي، ادراكي 

(CL.3) 

 (CL4)االنشطار

 (CM)السياقات الضد اكتئابية

ايجابي )التأكيد على وظيفة اسناد الموضوع 

عدم (CM.1)، نداء للفاحص(أو سلبي

لف و (CM.2)استقرار مفرط في التماهيات

هكم، سخرية، غمز دوران،ت

 (   CM.3)للفاحص
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 (E1)تشوه اإلدراك

 (E1.1)ال موضوع ظاهرفإغ

و غريبة مع / إدراك أجزاء نادرة أو

 (E1.2)أو دون تبريرات تعسفية 

إدراكات حسية خاطئة،إدراكات 

 (E1.3)خاطئة

إدراك مواضيع مفككة،أو أشخاص 

 (E1.4)مرضى أو مشوهين

 (E2)إلسقاطكثافة ا

عدم تالؤم بين موضوع القصة و 

المنبه،مواضية،رمزية 

غامضة،تخريف خارج 

 (E2.1)الصورة

ذكر الموضوع السيء،موضوع 

د،بحث تعسفي عن قصدية اإلضطها

ة ذات نمط تمثب،  الصورة

 (E2.2)عظامي

أو /التعبير عن عواطف و 

تعبير فج مرتبط :تصورات مكثفة

بموضوع جنسي أو 

 (E2.3)عدواني

اظطراب معالم الهوية و 

 (E2.4)المواضيع

 (E3.1)خلط في الهويات و األدوار

 (E3.2)استقرار المواضيع معد

اضطراب زماني مكاني ، أو 

 (E3.3)السببية المنطقية

 (E4)تشوه الخطاب

 (E4.1)أخطاء كالمية،فلتات لفظية

عدم تحديد،غموض 

 (E4.2)الخطاب

 (E4.3)تداعيات قصيرة

ترابط جواري )هوسيةدفاعات 

بالجناس، القفز من موضوع 

 ( E4.4()آلخر
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 "سنة 11أنيس ": الحالة الثانية

 د 22:زمن البروتوكول                    "سنة 11أنيس"بروتوكول الرورشاخ    

 اللوحة اإلجابة التحقيق التنقيط

GF+A/Ban 

D/GF+ A 

 

 20 papillon(G), 

crabe(G), 

39 

I 

DF- / Geo 

 

Irruption d’un 

volcan(D3) 

DF+Kobj 

  10 

Les états unis(D6) 

1,48   

 

II 

DF+Anat 

 

Poumon(D3), un 

visage de 

face(D1), deux 

visages(nez, 

bouche, yeux) 

DF+ Hd 

 Bassin    07 

 

30 

III 

Refus  17 

Refus  

51 

IV 

GF+A/ Ban 

DF-/ Anat 

DF-/ A 

 07 

Un papillon(G)˄ Un 

cœur(D6),les insectes 

(D9) 

40 

V 

DF-/ A Etoile (D3) 

DF-/ Frag 

15 

Un autre papillon(D1) 

(discrètement) 

46 

 

VI 

DF-Hd  10 

Une main (un coté 

d’une main de chaque 

coté(D3)) 

1, 15 

VII 

DF-A Kan / Ban 

 

DF-/Arch 

 23 

Un lion, deux 

lions(attaque)(D1),deux 

sculptures sur mur(D8) 

1 ,03 

VIII 

 

GF+/Obj 

 04 

Un vase 

IX 
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28 

DF-Anat 

 

DF-A 

 

DF+A /Ban 

 15 

Un cliché au niveau du 

bassin(D11), les 

insectes(D2), les 

araignées(D1) 

44 

X 

 

 (ال يوجد أشخاص) III: pas de personneإختبار الحدود 

 :إختبار اإلختيارات 

 c’est les couleurs X ، c’est le papillon(la forme) I :اإلختيار اإليجابي

c’est le papillon(la forme) I 

  j’arrive pas  à voir quelque chose en elle IV :اإلحتيار السلبي

La même chose juste les cotés d’une main si non je ne vois rien VII    

 المخطط النفسي

 الخالصة أنماط اإلدراك المحددات المحتويات

A=8 

Hd=2 

Obj=1 

Anat=3 

Arch=1 

Geo=1 

 

 

F+=7 

F- =7 

S.deF=14 

Kan=1 

S.deK=1 

 

 

 

G=4 

G%=25 

D=12 

D%=75 

 

R=14 

R.compl.=1 

Refus=01 

T.total= 

Tps/R= 

T.d’appr. :G.D. 

TRI=  0K/0 C 

F.C=0.5K/0E 

RC%=42,86% 

Ban=04 

F%=100% 

Elarg=107 

F+%=50% 

F+%Elarg=57 ,14 

A%=57,14% 

H%=14,28 
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 : سنة 11تحليل بروتوكول الرورشاخ أنيس 

غير أن مواظبة المحتويات الحيوانية ، (10)يس من الناحية الكمية معتبرةلقد كانت إنتاجية أن

قلل من قيمة اإلنتاجية، حيث أنها توحي بنكوص مهم لدى المراهق من أجل تجنب مواجهة 

 .الذي تثيره لوحات اإلختبارالقلق 

 :السيرورات المعرفية

طرق التناول لم تكن متكافئة حيث طغت على إنتاجية المراهق طرق التناول 

و التي كانت في  (G%=25%)مقابل عدد قليل لإلجابات الشاملة  ،(D%=75%)الجزئية

في  papillon   (GF+ABan)مصاحبة باستجابات مبتذلة و ذات نفس  المحتوى معظمها

أما اإلجابات الجزئية الصغيرة فقد كانت ، (V)في اللوحة( GF+ABan)و ( I)اللوحة

 .منعدمة

حيث كانت المحددات ( F%=100%)طغت المحددات الشكلية على بروتوكول المراهق 

 (F+=7)متساوية مع المحددات الشكلية اإليجابية( F-=7)الشكلية السلبية 

يظهر تحليل السياقات المعرفية لدى المفحوص سيطرة أنماط التناول الجزئية و التي كانت 

مصحوبة في الكثير من األحيان بمحددات شكلية سلبية، ما يدل على فشل السيرورات الذهنية 

 .االختبارفي مواجهة القلق الذي أثارته لوحات 

 :الدينامية االنفعالية

المحصور يظهر غياب االستجابات الحركية  مع غياب  K /OC 0نمط الصدى الداخلي

االستجابات الحسية ما يعني انخناق الحياة العاطفية و تجمد في الحياة الفكرية و هذا نتيجة 

يبيدية و هذا ما يتجلى أيضا لالصالبة الصارمة المضروبة على حركة النزوات العدوانية و ال

لجوئه إلى المحددات الشكلية و اإلجابات  ومن خالل (C=0)في غياب المحددات الحسية  

 .الجزئية من أجل التحكم في عالمه الداخلي
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يدل على صعوبة أثناء التمرير التلقائي ( III)االبتذال  في لوحة غياب المحتوى اإلنسانيإن 

 .يالتقمص االختيار في

، فيعتبر محاولة نكوصية لدى المراهق من أجل (A=8)َأما طغيان المحتويات الحيوانية

المحتويات  استعمالتجنب مواجهة القلق النزوي المعاش، و الذي يظهر أيضا من خالل 

 (.Anat=3)التشريحية و التي كانت بعدد

تي تسمح ، يشير إلى ضعف في التصورات ال IIIغياب المحدد الحركي المنتظر في اللوحة 

 في اللوحة تو اإلجابة الوحيدة التي تحمل نزعة حركية كان ،بارصان الصراعات النفسية

VIII وهي عبارة عن محدد حركي حيواني ذات رمزية عدوانيةAttaque . 

 :الفرضية التشخيصية

تظهر الحياة النفسية لدى المراهق مبنية على محاولة استغالل السيرورات المعرفية  من أجل 

كما أن غياب  ،(اب اإلجابات الحسية و الحركية غي)التحكم في العالم الداخلي، العواطف

اإلجابات المبتذلة و غياب المحتويات اإلنسانية مع مثابرة المحتويات الحيوانية يدل على 

كما يدل . النزوية التي يعيشها و التي أحيتها مادة االختبار االستثارةنكوص المراهق أمام 

ق من تكوين هوية و تصور ذات على سيرورة تقمص في وضعية أزمة لم تسمح للمراه

غير أن إدراك المراهق للصورة اإلنسانية في التحقيق الحدي يجعلنا نقول أنه  متماسكين،

 .ول تخطي هذه األزمةايح

في  مع تقديم إجابة تشريحية توحي العناصر السابقة و باألخص غياب الصورة اإلنسانية

المصاحبة بمحدد  إجابة إنسانية جزئيةمع تقديم IV ، رفض اللوحةIII(DF+Anat) اللوحة

، إلى أزمة التقمص التي يعيشها المراهق و التي تعود VII(DF-Hd) في اللوحة شكلي سلبي

عدم قدرته على تحمل االستثارة  النزوية المصاحبة إلعادة إحياء اإلشكالية األوديبية ى إل

 .خالل المراهقة
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 سنة 11أنيس  TATبروتوكول 

يظهر ها الطفل كأنه قلق خائف من أنه نسي ..كمنجة...شغل أرى هنا طفل...ثا 02: 1اللوحةّ 

 02,0. خائف من نسيان الموسيقى... شيئا

 :السياقات الدفاعية

( A1-1)ليصف مع التمسك بالتفاصيل( A3-1)بدأ المفحوص قصته مباشرة بتحفظ كالمي

لينهي حديثه (  CN-1)، و على ما هو مشعور به ذاتيا(B1-3)مع التعبير عن العواطف

 (.A2-4 )بالتأكيد على الصراع الداخلي

 :اإلشكالية

لقد استطاع المفحوص ارصان الصراع في اللوحة حيث أن الذهاب و اإلياب بين التعبير 

النزوي و التعبير على ما هو مشعور به ذاتيا سمحا له بإدراك طفل في وضعية عجز 

 .القدرة على إرصانه وضيفي، و هو دليل على االعتراف بقلق الخصاء و

زوجها ذهب لكي ... ثا إمرأة  تنتظر متى سيصل زوجها من العمل 11: 2اللوحة

 0212.هذه المرأة حامل تنتظر أو تفكر...يحرث

 :السياقات الدفاعية

( A1-1)لجأ المفحوص للوحة مع التمسك بالتفاصيل( B2-1)بعد الدخول المباشر في التعبير

لينهي حديثه ( B3-2)مع تجنيس العالقات( B1-1)ين شخصيةو التأكيد على العالقات الب

       و في نزعة عامة  نحو التأكيد على الحياة اليومية( A2-4)و العقلنة( A2-2)باالجترار

 (.CF-1)و العملية

 :اإلشكالية

لقد استطاع المفحوص التمييز بين الشخصيات الثالثة التي تظهر في اللوحة و لم يجد 

اإلشكالية األوديبية التي تعود على العالقة الثالثية من خالل التأكيد على صعوبة في ارصان 

 .العالقات البين شخصية
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 ثا01.ال شك أن شخص ما أذاه...شخص يعاني يبكي...ثا 3BM : 21اللوحة

 :السياقات الدفاعية

، ليصف دون التمسك (B2-1)بدأ المفحوص قصته بالدخول مباشرة في التعبير

( B2-1)، ليقدم بعد ذلك تعاليق شخصية(B1-3)و التعبير عن العواطف (A1-1)بالتفاصيل

             (CI-2)مع عدم التعريف باألشخاص( CF-2)و ظرفية(B2-2)و عواطف مبالغ فيها

 (.E2-3)مع ذكر موضوع عدواني( CN-1)، و التعبير عما هو مشعور به ذاتيا

 :اإلشكالية

بية، وهذا آاللوحة و التي تعود إلى الوضعية اإلكتلقد تمكن المفحوص من ارصان إشكالية 

 .عور به ذاتياشل التعبير عن العواطف و عما هو مبفض

هذا كل ...هو يريد الذهاب إلى مكان ما...إمرأة مع زوجها تمسك به...ثا 21: 4اللوحة

 ثا08.شيء

 :السياقات الدفاعية

مع التأكيد على العالقات ( A1-1)وصف مع التمسك بالتفاصيللقد بدأ المفحوص قصته بال

و كل ذلك جاء في نزعة عامة نحو ( A3-1)و تحفظ كالمي( B1-1)البين شخصية

 (.CI-1)اإليجاز

 :اإلشكالية

تعود إشكالية اللوحة إلى االقتراب الغريزي داخل الزوج بقطبيه الليبيدي و العدواني، حيث 

ميله نحو اإليجاز منعاه من أن المراهق أدرك الشخصين في اللوحة لكن اكتفائه بالوصف و 

 .ارصان إشكالية اللوحة

 ثا00..أو زوجها...ثا أم أو جدة تنتظر دخول إبنها11: ... 2اللوحة
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 :السياقات الدفاعية

ثم تردد بين تأويالت ( A1-1)بدأ المفحوص قصته بالوصف مع التمسك بالتفاصيل

دخال أشخاص غير ، مع إ(B1-1)و يؤكد على العالقات البين شخصية( A3-1)مختلفة

 (.B3-3)، و كل ذلك جاء في سياق مرونة في التماهيات(B1-2)موجودين في الصورة

 :اإلشكالية

لقد فشل المفحوص في ارصان إشكالية اللوحة و التي تعود إلى أم تدخل و تراقب، حيث 

 ..ظهر ذلك من خالل تردده بين تأويالت مختلفة و إدخال أشخاص غير موجودين في اللوحة

يريد الذهاب إلى مكان ما ...يريد إخبارها بشيء ما .. هذه أمه...هذا رجل :  1BMاللوحة

 1212.مه هناأ ويترك 

 :السياقات الدفاعية

( A1-1)وصف المفحوص مع التمسك بالتفاصيل( B2-1)بعد الدخول المباشر في التعبير

الذهاب و اإلياب  ، وعلى الصراعات الداخلية و(B1-1)ليؤكد على العالقات البين شخصية

 (.B3-3)و كل ذلك جاء في سياق مرونة في التماهيات(A2-4)بين التعبير النزوي و الدفاع

 :اإلشكالية

طفل في إطار عدم ارتياح عام، و لقد استطاع المراهق -توحي إشكالية اللوحة إلى العالقة أم

خالل تعبيره على   إدراك الفرق بين األجيال، كما استطاع استدخال تحريم زنا المحارم من

 .الصراع الداخلي ما  يجعلنا نقول أنه نجح في ارصان إشكالية اللوحة
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 ثا00...ه يحكي له قصص ثا إبن مع أبي1BM ..:20حةاللو

 :السياقات الدفاعية 

مع التأكيد على المحتوى  (A1-1)بدأ المفحوص قصته بالوصف مع التمسك بالتفاصيل

و كل ذلك في إطار مرونة ( B1-1)العالقات البين شخصيةو على ( CF-1)الظاهر للوحة

 (.CI-1)و نزعة عامة نحو اإليجاز( B3-3)في التماهيات

 :اإلشكالية

إبن في إطار  -لقد فشل المفحوص في ارصان إشكالية اللوحة و التي تبعث على االقتراب أب

 .تحفظ االبن، وهذا بسبب اكتفائه بالوصف مع الميل إلى اإليجاز

إبنه يفكر ...هذا المريض ينتظره هنا... ثا  طبيب يجري عملية جراحية8BM :12اللوحة 

 ,122.فيه

 :السياقات الدفاعية

ليشير إلى موضوع ( A1-1)بدأ المفحوص قصته بالوصف مع التمسك بالتفاصيل

مع مروة في ( B1-1)مع التأكيد على العالقات البين شخصية( E2-2)اإلظطهاد

 (.B3-3)التماهيات

 :اإلشكالية

تبعث إشكالية اللوحة إلى العدوانية اتجاه الصورة الوالدية و قلق الخصاء، كل هذا في سياق 

 .الصراع األوديبي، و لقد فشل المراهق في ارصان إشكالية اللوحة بسبب اكتفائه بالوصف

  1221.ثا رجل مع زوجته 00: 12اللوحة

 :السياقات الدفاعية

مع التأكيد على العالقات البين ( A1-1)مع التمسك بالتفاصيلبدأ المفحوص قصته بالوصف 

 (.CI-1)و كل ذلك جاء في نزعة عامة نحو اإليجاز( B1-1)شخصية
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 :اإلشكالية

تعود إشكالية اللوحة إلى التقارب الليبيدي داخل الزوج، و المفحوص لم يستطع إرصانها 

وصف مع شكالية، على غرار اللنابع عن اإللجنسي ااتصور للبسبب تجنيده لدفاعات تجنبه 

 .التمسك بالتفاصيل و النزعة العامة نحو اإليجاز

 ثا18....غابة... ثا1,:.11اللوحة

 :السياقات الدفاعية

   و نزعة عامة نحو الرفض( CF-1)اكتفى المفحوص بالتمسك بالموضوع الظاهري للوحة

 (.CI-1)و اإليجاز

 :اإلشكالية

إشكالية اللوحة حيث تجنب القلق الذي تثيره من خالل لم يتمكن المفحوص من ارصان 

 .التمسك بالمحتوى الظاهر للوحة

 ثا00.هناك واد  مع زورق إلى جانبها...ثا شجرة12BG  :12اللوحة 

 :السياقات الدفاعية

 (.E1-3)مع إدراك خاطىء( A1-1)ََََبدأ المفحوص قصته بالوصف مع التمسك بالتفاصيل

 :اإلشكالية

 .المراهق هشاشة نفسية أمام إشكالية اللوحة و لم يستطع تكوين قصة متماسكةلقد أظهر 

ه من ياو ينتظر عودة أب..ينتظر شخص ما ....طفل  جالس أمام باب ..ثا,13B :2اللوحة

 1211. العمل
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 :السياقات الدفاعية

ين و التأكيد على العالقات الب( A1-1)بدأ المفحوص قصته بالوصف مع التمسك بالتفاصيل

 (A3-1)و التردد في الـتأويالت( CI-2)مع عدم التعريف باألشخاص( B1-1)شخصية

 :اإلشكالية

بية، التي لم يستطع المفحوص آة و التي تعود إلى الوضعية اإلكتتثير اللوحة إشكالية الوحد

 .ارصانها بسبب ميله إلى الوصف مع التمسك بالتفاصيل

 1210رفض : ... 11اللوحة 

 :الدفاعيةالسياقات 

 (.CI-1)اكتفى المفحوص بالرفض

 :اإلشكالية

تثير اللوحة إشكالية القدرة على استحضار الخبرات اإليجابية و السلبية و التي تعود إلى 

الموضوع الجيد و الموضوع السيء، حيث لم يستطع المفحوص ارصانها بسبب رفضه 

 .للوحة

  1222...السعادة...السالم  ...ثا فراغ2,: 11اللوحة

 :السياقات الدفاعية

، و نزعة (A3-3)مع تكوين عكسي( A1-1)اكتفى المراهق بالوصف مع التمسك بالتفاصيل

 (CI-1)عامة نحو اإليجاز

 :اإلشكالية

لم يستطع المفحوص ارصان إشكالية اللوحة، التي تعود إلى قدرة الفرد على بناء أشياء 

 .بنفسه، حيث فشل المفحوص في بناء قصة متماسكة
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 : TATئص بروتوكول خصا

 :السياقات الدفاعية

حيث نجد على رأسها سياقات ( 00)لقد طغت على البروتوكول سياقات الرقابة بمجموع

و التي ظهر فيها بكثرة سياق الوصف مع التمسك ( A1)َالرجوع إلى الواقع الخارجي

سياق التأكيد و على رأسها ( A2)، لتليها سياقات استثمار الواقع الداخلي(A1-1)بالتفاصيل

بسياق ( A3)، بينما تمثلت السياقات ذات النمط الهجاسي(A2-4)على الصراع الداخلي

 (.A3-1)التحفظات الكالمية

حيث طغى عليها سياق التأكيد على ( 01)سياقات المرونة ظهرت في المرتبة الثانية بمجموع

 (.B1-1)العالقات البين شخصية

حيث تمثلت أساسا في سياقي ( 10)لثالثة بمجموعسياقات تجنب الصراع احتلت المرتبة ا

، وسياق االستثمار المفرط للواقع من خالل التأكيد (CI-1)الكف، نزعة عامة نحو اإليجاز

 (.CF-1)على الحياة اليومية و التشبث بالواقع الخارجي

-E2)أما سياقات بروز العمليات األولية فلم يظهر منها سوى سياق ذكر الموضوع العدواني

2.) 

 :الفرضية التشخيصية

لقد أظهر اختبار تفهم الموضوع خطابا طغت عليه سياقات الرقابة ممثلة في سياق الوصف  

       إذ أنها و إلى جانب سياقات تجنب الصراع التي ظهر فيها أساسا سياق الميل إلى اإليجاز

خاصة تلك  ، حالت دون نجاح المفحوص في بناء قصص متماسكة و ذات صدى هوامي

، رغم هذا (0،0،1BM،8BM،12)التي تعود محتوياتها الكامنة الى اإلشكالية األوديبية 

المراهق و بفضل سياقات المرونة على غرار سياق التأكيد على العالقات البين  تمكن

 طفل"عواطفه،  و التعبير عن عالمه الداخلي من و سياق التعبير على العواطف    شخصية 

 .   BM,في اللوحة  "شخص يعاني، يبكي "، 1لوحة في ال "خائف 
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 سنة17أنيس نموذج لورقة الفرز 

 بروز العمليات األولية:  Eالسلسلة  تجنب الصراع: Cالسلسلة  المرونة:Bالسلسلة  الرقابة: Aالسلسلة 
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الرجوع الي الواقع 

 (A1)الخارجي

وصف مع التمسك 

بالتفاصيل مع دون 

تبرير التفسيرات 

(A1 .1 ) 

زمنية، : تدقيقات-

مكانية، 

 (A1.2)رقمية

العودة إلي الواقع 

االجتماعي، 

االعراف 

 (A1. 3)والقيم

العودة إلي المراجع 

االدبية 

 (A1.4)والثقافية

استمارةالواقع 

 (A2)الداخلي

لعودة إلي الخيال ا-

 ( A2.1)والحلم

 (A2.2)العقلنة

 (A2.3)االنكار

التأكيد علي 

الصراعات 

الداخلية، الذهاب 

واالياب بين التعبير 

النزوي 

 (A2.4)والدفاع

السياقات ذات 

النمط 

 (A3)الهجاسي

الشك، التحفظات 

الكالمية، والتردد 

بين التأويالت 

المختلفة، 

 (A3.1)واالجترار

 (A3.2)االلغاء

التكوين 

 (A3.3)العكسي

العزل بين 

التصورات أو 

التصورات 

والعواطف، 

عواطف 

 ( A3.4)ضئيلة
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 ( B1)استمارة العالقة

التأكيد على العالقات البين 

شخصية، قصة 

 (B1.1)حوارية

ادخال اشخاص غير 

موجودين على 

 ( B1.2)الصورة

التعبيرعن 

 (B1.3)العواطف

التمسرح أو  

 (B2)التهويل

دخول مباشر في التعبير، 

تعاليق شخصية، تعجبات، 

 (B2.1)تمسرح

عواطف قوية أو مبالغ 

 (B2.2)فيها

تصورات و أو عواطف  

ياب إب و متعارضة، ذها

بين الرغبات 

 (B2.3)المتناقضة

تصورات الفعل مرتبطة  

أو ال بالحاالت االنفعالية 

الخوف، الكارثة، )

 (B2.4()الدوار

السياقات ذات النمط 

 (B3)الهستيري

في التأكيد على العواطف 

صالح كبت 

 ( B3.1)التصورات

تجنيس العالقات، ترميز 

شفاف، تفاصيل نرجسية 

 (B3 .2)ذات قيمة إغوائية

مرونة في -

 (B3.3)التماهيات

 , 
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 (CF)استثمار مفرط للواقع الخارجي

التأكيد على الحياة اليومية والعملية، الحالي 

 (CF.1)بالواقع الخارجيوالملموس، تشبث 

عواطف ظرفية، العودة إلى المعايير 

 (CF.2)الخارجية

 CI))الكف

طول زمن الكمون، أو )نزعة عامة لالنجاز 

وصمت هام، الرفض، ضرورة طرح أسئلة، 

 (CI.1)نزعة إلى الرفض

دوافع الصراعات غير محددة، ابتذال، عدم 

 (CI.2)التعريف باالشخاص

مسبوقة بتوقف عناصر مقلقة متبوعة أو 

 (CI.3)الخطاب

 (CN)االستثمار النرجسي  

التعبير على ما هو مشعور به ذاتيا،أو و 

( إيجابي أو سلبي)تصور الموضوع 

(CN.2) 

إظهار الئحة،عاطفة معنوية، هيئة دالة عن 

 (CN.3)عواطف

التأكيد على الحدود وعلى الخصائص 

 (CN.4)الحسية

 (CN.5)عالقات مرأتية

 (CL)الحدودعدم استقرار 

بين الراوي والموضوع )نفاذية الحدود 

 (CL.1...)القصة، أو بين الداخل و الخارج

 (CL.2)االرتكاز على المدرك و أو الحسي

داخلي )عدم تجانس تنظيمات السير 

( ملموس /رمزي، مجرد /خارجي، ادراكي/

(CL.3) 

 (CL4)االنشطار

 (CM)السياقات الضد اكتئابية

ايجابي )اسناد الموضوع التأكيد على وظيفة 

عدم (CM.1)، نداء للفاحص(أو سلبي

لف و (CM.2)استقرار مفرط في التماهيات

دوران،تهكم، سخرية، غمز 

 (   CM.3)للفاحص
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 (E1)تشوه اإلدراك

 (E1.1)إغقال موضوع ظاهر

و غريبة مع / إدراك أجزاء نادرة أو

 (E1.2)أو دون تبريرات تعسفية 

إدراكات حسية خاطئة،إدراكات 

 (E1.3)خاطئة

إدراك مواضيع مفككة،أو أشخاص 

 (E1.4)مرضى أو مشوهين

 (E2)كثافة ااإلسقاط

عدم تالؤم بين موضوع القصة و 

المنبه،مواضية،رمزية 

غامضة،تخريف خارج 

 (E2.1)الصورة

ذكر الموضوع السيء،موضوع 

اإلضطهاد،بحث تعسفي عن قصدية 

ذات نمط الصورة،مثبنة 

 (E2.2)عظامي

أو /التعبير عن عواطف و 

تعبير فج مرتبط :تصورات مكثفة

بموضوع جنسي أو 

 (E2.3)عدواني

اظطراب معالم الهوية و 

 (E2.4)المواضيع

 (E3.1)خلط في الهويات و األدوار

 (E3.2)عدو استقرار المواضيع

اضطراب زماني مكاني ، أو 

 (E3.3)السببية المنطقية

 (E4)تشوه الخطاب

 (E4.1)أخطاء كالمية،فلتات لفظية

عدم تحديد،غموض 

 (E4.2)الخطاب

 (E4.3)تداعيات قصيرة

ترابط جواري )دفاعات هوسية

بالجناس، القفز من موضوع 

 ( E4.4()آلخر

 

 24  21  14  1 
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 سنة 11أحمد : الحالة الثالثة

 د 34:زمن البروتوكول                    سنة 17"أحمد"بروتوكول الرورشاخ           

 اللوحة اإلجابة التحقيق التنقيط

DF+/A 

GF+Geo 

 (D4) حيوان 0,27   

    (G)خريطة

1,00 

I 

DblF+Obj 

DF+Elem 

DF+Ad 

 Avion (Dbl 5) 0,27 

         

 (D3)النار

 (D4)شغل رأس حيوان

1,34 

II 

 

G/DF+H/Hd/Anat 

 0,16 

 بنت إنقسمت إلى نصفين

  ورأسها (D3)هذا قلبها

(D6) وركبتيها(Dd26)  

0,26 

III 

 

 

DF-Obj/Elem 

 0,56 

 لم أفهمها

كانه انبوب يخرج منه 

  (D5)الماء

 1,46 

IV 

GF+A/Ban   (D2)حلزون رأس 

(DF+/Ad)  

 كأنها نحلة 0,13

 "خطاف"أو عصفور 

1,27 

V 

DF+/Obj DF+/Frg (D4)صاروخ 0,13 دخان(D5) 

0,29 

VI 

Refus (G)  كانه شعر أو

GF+/Obj قناع     

 لم أفهم ما هذا 0,52

1,17 

VII 

 

DF+nc/Obj  

 أسود  0,21 

 (D8)باخرة زوارق

 شراع الباخرة

1,41 

VIII 

Dd/DF+-Ad 

 

 

 لم أفهمها  0,35 

لديه  (D1)أرى شيئا

ويحط  (Dd21)رجلين

 (D4)فوق صخرة

2 ,17 

IX 

GF- A 

DF+ A 

Ciseaux , la 

pince(D10)  

 (G)تنين 0,9

 (D7)غزالة

X 
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DF- A DF-Obj سمك 

0,53                         

  

 :إختبار اإلختيارات

  (الرسم)الشكل ألنها بنت III اللوحة:اإلختيار اإليجابي

 نحلة وعصفور الخطاف Vاللوحة                    

 لم يعجبني شكلها IVاللوحة: اإلختيار السلبي

 تنين والغزالة X اللوحة                                   

 

 المخطط النفسي

 الخالصة أنماط اإلدراك المحددات المحتويات

A=5 

Ad=2 

H=1 

Hd=1 

Elem=1 

Obj=5 

Anat=1 

Géo= 1 

 

 

 

F+=10 

F- =4 

S.deF=14 

C’=1 

Nc=1 

 

G=5 

G%=33% 

D=10 

D%=67% 

Dbl=1 

Dbl%=7% 

R=14 

R.compl.= 

Refus=1 

T.total= 

Tps/R= 

T.d’appr. :G.D.Dbl 

TRI= 0K/1 ,5C 

F.C=0K/0E 

RC%=33% 

Ban=1 

F%=100% 

F%Elarg=100% 

F+%=71 ,43% 

Elarg=71,43% 

A%=50% 

H%=14 ,28% 
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  :سنة 11تحليل بروتوكول الرورشاخ أحمد

لم يحتوي  .إجابة ( =10R)إشتمل بروتوكول أحمد على إنتاجية ال بأس بها من ناحية الكم

 .Vبروتوكول الحالة سوى على إجابة مبتذلة واحدة في اللوحة 

و صدمتين  VIIاحتوى بروتوكول أحمد على استجابة رفض في لوحة واحدة و هي اللوحة 

 .IX و اللوحةIV في كل من اللوحة

 :السيرورات المعرفية

لإلجابات ، مقابل عدد قليل (D%=67%)تميز البروتوكول بطغيان اإلجابات الجزئية 

 .، ما يعني استثمار عالم المدركات من أجل التحكم في العالم الداخلي(G%=33%)الشاملة

 أما طرق التناول الجزئية الصغيرة البيضاء فقد ظهرت منها واحدة على مستوى اللوحة

II(dbl=1) 

ما  على إنتاجية المفحوص( F%=100%)لقد طغت المحددات الشكلية بالدرجة األولى

من أجل التحكم في القلق النزوي الذي  يوحي بمحاولة المراهق استغالل السيرورات المعرفية

 .يميز مرحلة المراهقة

إن تحليل السيرورات المعرفية لدى المفحوص يظهر أنها موجهة نحو استثمار المدركات 

قع الخارجي الجزئية، إلى جانب المحددات الشكلية اإليجابية ، بهدف ضمان التكيف مع الوا

 .مع كبت العالم الداخلي و العواطف

 :الدينامية اإلنفعالية

 لالستجاباتمن النوع المنبسط المزدوج غياب تام   0K>1,5Cنمط الصدى الداخلي يظهر

و هذا ما يؤكده قلة  الحركية ما يوحي بتقلص التصورات مقابل تعبير ضئيل للعواطف

مع تسمية  (C’=1)محدد حسي واحد  االستجابات الحسية التي اقتصر ظهورها على

إلى الحساسية اتجاه ( Rc%=33%)بينما تشير نسبة اإلستجابات اللونية ،(NC=1)لونية

 .المثيرات الخارجية
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على إنتاجية أحمد لتليها المحتويات الحيوانية (A%=50%)لقد طغت المحتويات الحيوانية

في  (H=14 ,28%)منها سوى واحدة، أما المحتويات اإلنسانية فلم تظهر (Ad=2)الصغيرة

إضافة إلى هذا نجد البروتوكول غنيا من ناحية المحتويات . البروتوكول

                          (Anat=1)، لتليها كل من المحتويات التشريحية (Obj=5)الموضوعية

 .بمعدل إجابة واحدة لكل منها( Geo=1)و الجغرافية ( Elem=1)و الجزئية

غير أنها كانت ذات نوعية رديئة  III نسانية كانت حاضرة في لوحة اإلبتذالالتصورات اإل

             ألن المفحوص لم يستطع استحضارها إال باالعتماد على اإلجابة اإلنسانية الجزئية

 .، ما يظهر مشكلة في سيرورة التقمصات(G/DF+H/Hd/Anat)و المحتوى التشريحي

 :الفرضية التشخيصية

اختبار الرورشاخ إدراك سليم للواقع إال أن أحمد تبنى إستراتيجية تعمل في سبيل يظهر 

      اربة الجزئيةمواجهة التعبير عن العالم الداخلي، و هذا ما يظهر من خالل لجوئه إلى المق

، ما يؤكد رغبة المفحوص في كبت التصورات اآلتية من العالم الختباراو الشكلية للوحات 

 .الداخلي

ر اإلجابة اإلنسانية المفككة في لوحة اإلبتذال، يظهر مشكلة تقمصات لدى الحالة، ما لم ظهو

 .ينتيسمح له بتكوين صورة ذات و هوية متماسك

يظهر تحليل إجابات المفحوص على اللوحات التي تعود إشكالياتها الضمنية على الصراع 

بنت " التي تمثلت في استجابة انسانية مفككة  III خاصة تلك التي ظهرت في اللوحة األوديبي

الصعوبة التي يواجهها أحمد الى مشكلة في سيرورة التقمص و الى  "انقسمت الى نصفين

 . في تسيير القلق النزوي المصاحب لهذه اإلشكالية
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 سنة11" أحمد" T .A .Tبروتوكول 

 1200"طفل جالس يتأمل ويفكر وينظر إلى القيتارة والطاولة" ثا 00...   1اللوحة 

 :السياقات الدفاعية

في نزعة ( A2-2)، عقلنة(A1-1)بدأ المفحوص القصة بالوصف مع التمسك بالتفاصيل

 .(CF1)و تمسك بالواقع الخارجي( CI-1)عامة إلى اإليجاز

 :اإلشكالية

يفي، ولقد أدرك المفحوص الطفل واآللة لكنه ظالنضج الو إن إشكالية اللوحة ترمي إلى عدم 

 .لم يتمكن من ارصان اإلشكالية بسبب تشبثه بالواقع الخارجي

أرى امرأتان ورجل يحرث األرض ليزرع شيئا ما واجدة منهما تحمل "  ثا10...   2اللوحة

 د021"كتبا

 :السياقات الدفاعية

( B3-3)و مرونة في التماهيات( A1-1)بالتفاصيلبدأ المفحوص قصته بوصف مع التمسك 

و ميل إلى تجنيس العالقات ( CF1)مع تمسك بالواقع الخارجي و تأكيد على الحياة اليومية

(B3-2.) 

 :اإلشكالية

تمكن المفحوص من ارصان إشكالية اللوحة و التي تعود إلى الثالثية األوديبية من خالل 

 .إدراكه لألشخاص الثالثة في اللوحة

 د1208"إمرأة تتكئ على أريكة حزينة ألن ربما ضربها زوجها " دBM3...1212اللوحة
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 :السياقات الدفاعية

     (A1-1)ليصف مع التمسك بالتفاصيل ( CI-1)بدأ المفحوص قصته بوقت كمون طويل 

( B1-2)غير موجودين في الصورة  صمع إدخال أشخا( B1-3)، و تعبير على العواطف 

 (. E2-2)الموضوع السيئ و ذكر 

 :اإلشكالية

 .ي إليه اللوحةملقد استطاع المفحوص إدراك و ارصان البعد اإلكتآبي الذي تر

 د1200"امرأة وقفت وتقول لزوجها أنظر إلي لكنه غاضب" ثا01... 4اللوحة

 :السياقات الدفاعية

العالقات البين و التأكيد على ( A1-1)بدأ المفحوص قصته بالوصف مع التمسك بالتفاصيل 

 (.B3-3)و مرونة التماهيات ( B1-3)، مع التعبير عن العواطف (B1-1)شخصية 

 :اإلشكالية

تمكن المفحوص من ارصان إشكالية اللوحة و التي تعبر على ثنائية الصراع الغريزي داخل 

 .الزوج بقطبيه الغريزي و العدواني

  ثا02"دهاامرأة تبحث عن ولدها أو أحد أوال" ثا,1...  2اللوحة

 :السياقات الدفاعية

، و التردد بين تأويالت مختلفة  (A1-1)بدأ المفحوص قصته بالوصف مع التمسك بالتفاصيل

(A3-1 ) في نزعة عامة نحو اإليجاز(CI-1 ) و إدخال أشخاص غير موجودين في اللوحة

(B1-2. ) 

 

 



 شة النتائجقعرض و منا                                                                الفصل الرابع 

010 
 

 :اإلشكالية

التحكم، غير أنه لم يرصن إشكالية لقد تمكن المفحوص من إدراك األم و ربطها بعامل 

 .اللوحة بسبب التردد بين التأويالت و الميل إلى اإليجاز

 د1200"أم تشرح البنها عن أشغال المنزل والطفل أطاعها هذه"ثاBM1 ...12اللوحة

 :السياقات الدفاعية

البين و التأكيد على العالقات ( A1-1)بدأ المفحوص قصته بالوصف مع التمسك بالتفاصيل 

 . (CF1)مع ميله نحو التمسك بالواقع الملموس ( B1-1)شخصية 

 :اإلشكالية

طفل في سياق انزعاج عام ، و لقد أدرك -تشير اللوحة في سياق أوديبي إلى االقتراب أم

 .المراهق الفروق بين األجيال ، غير أنه لم يستطع ارصان اإلشكالية بسبب التكوين العكسي 

 د1208"جلين،األب يشرح البنه عن مشروع وهو يسمع لهر"ثاBM1 ...12اللوحة 

 :السياقات الدفاعية

و التأكيد علال العالقات البين ( A1-1)بدأ المفحوص قصته بالوصف مع التمسك بالتفاصيل  

 (. A3-3)مع تكوين عكسي ( B1-1)شخصية 

 :اإلشكالية

ابن في إطار تحفظ االبن ، و لقد نجح –تبعث إشكالية هذه اللوحة على االقتراب أب 

المفحوص في إدراك الفروق بين األجيال غير أنه لم يتمكن من  ارصان اإلشكالية بسبب 

 . التكوين العكسي 

أرى أربعة رجال،إثنان منهم يعالجون أحد المصابين وال أعرف من " ثاBM8 ...,2اللوحة

 د1208"صابهالذي أ
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 :السياقات الدفاعية

مع ( A1-1)ليصف مع التمسك بالتفاصيل (A3-1)بدأ المفحوص قصته بتحفظ كالمي 

مع ( E2-3)، و اإلشارة إلى الموضوع السيئ (B1-1)التأكيد على العالقات البين شخصية 

 .(CI-2)في إطار عدم التعريف باألشخاص( A2-4)الشك

 :اإلشكالية

إلى العدوانية اتجاه صورة األب و قلق الخصاء الذي تثيره، لم يستطع  تبعث إشكالية اللوحة

 . المراهق التمييز بين األجيال ما جعله يفشل في ارصان اإلشكالية

 د12,2"ويقبله وابنه الذي يبكي وأبوه يضمه رجل" الفاحص إلى  نظر...ثا02 ...12اللوحة

 :السياقات الدفاعية

ليصف مع التأكيد على العالقات البين ( CM1) بدأ المفحوص قصته ب نداء للفاحص

 (.B2-1)مع التهويل ( B1-3)و التعبير عن العواطف ( B1-1)شخصية 

 :اإلشكالية

توحي اللوحة إلى التقارب الليبيدي داخل الزوج، حيث أنه و رغم الصدى الهوامي الذي 

 .أظهره المراهق ، إال أنه لم يستطع ارصان جيد لإلشكالية

في الليل خرجت الوحوش إلى الخارج "  يقارب بين اللوحات ثم يقلبها...ثا 8, ...11اللوحة

 د1210"ليدخلوا القرية

 :السياقات الدفاعية

 (. E2-1)مع إشارة إلى الموضوع السيئ ( E1-3)بدأ المفحوص قصته بإدراكات خاطئة 

 :اإلشكالية

 . ةبطبيعة اللوحة المخيفلقد استطاع المفحوص ارصان إشكالية اللوحة من خالل اعترافه 
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غابة فيها أشجار والماء ويوجد "يفكر ويحرك اللوحة بين يديه  ...ثاBG12... 00اللوحة

 د12,0"زورق

 :السياقات الدفاعية

و نزعة عامة نحو اإليجاز ( A1-1)لقد اكتفى المفحوص بالوصف مع التمسك بالتفاصيل 

(CI-1) 

 :اإلشكالية

البعد اإلكتآبي للوحة ، بسبب تمسكه بالمحتوى الظاهر و لم يستطع المفحوص من ارصان 

 .الوصف 

 د,120"طفل جالس وحده أمام باب منزله يتأمل"ثا 13B...,2اللوحة

 :السياقات الدفاعية

 (.CI-1)في نزعة عامة نحو اإليجاز ( A1-1)اكتفى المفحوص بالوصف مع التمسك 

 :اإلشكالية

اإلكتآبي الذي تثيره اللوحة ، من خالل اختبارها لم يستطع المراهق تحمل و ارصان البعد 

 .لقدرة الفرد البقاء وحيدا، حيث اكتفى بالوصف مع التمسك بالمحتوى الظاهر

 دnon "1211يهز رأسه ويقول  ماذا يمكن أن يكون؟ Ѱما هذا؟ لم أفهم؟"ثا02...11اللوحة

 :السياقات الدفاعية

 . (CI-1)الميل إلى الرفض مع ( CI-1)اكتفى المفحوص ب طرح األسئلة 

 :اإلشكالية

 .لم يتمكن المفحوص من إدراك و ارصان إشكالية اللوحة بسبب ميله إلى الرفض
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لباس أو  ال يوجد شيء، شيء أبيض ،لون أبيض ،عمارة، سيارة،" ثا01...11اللوحة

 د1200"مئزر

 :السياقات الدفاعية

ليصف مع التمسك ( A2-3)و اإلنكار  (A3-1)بدأ المفحوص قصته ب تحفظ كالمي 

 (.A3-1)مع التردد بين تأويالت مختلفة ( A1-1)بالتفاصيل 

 :اإلشكالية

تعود إشكالية اللوحة إلى قدرة الفرد على بناء أشياء بنفسه ، غير أن المفحوص لم يتمكن من 

 .ارصان إشكالية اللوحة

 :TATخصائص بروتوكول

 :السياقات الدفاعية

( A)الدفاعية للمفحوص متنوعة حيث طغت على اتاجيته سياقات الرقابةلقد جاءت السياقات 

      (A1-1)، و التي نجد على رأسها سياقات الوصف مع التمسك بالتفاصيل(00)بمجموع

 (.A3-3)و التكوينات العكسية

حيث طغت عليها سياقات ( 11)جاءت في المرتبة الثانية بمجموع( B)سياقات المرونة

( B1-1)و على رأسها سياق التأكيد على العالقات البين شخصية( B1)استثمار العالقة 

 (.B3-3)لتليها سياقات المرونة في التماهيات

، حيث تمثلت (12)هي األخرى كانت حاضرة بمجموع ( C)سياقات سلسلة تجنب الصراع 

، سياق استثمار الواقع ( CI-1)أساسا في سياق الكف، نزعة عامة إلى اإليجاز و الرفض 

 (.CF1)الخارجي و الممثل بسياق التشبث بالواقع الخارجي 

فلقد كانت شبه منعدمة حيث لم يظهر منها ( E)أما سياقات سلسلة بروز العمليات األولية

 (.E2-2)سوى سياق واحد و هو سياق ذكر الموضوع السيئ، موضوع االضطهاد
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 :الفرضية التشخيصية

ظهر أداء المفحوص في اختبار تفهم الموضوع مميزا بمحاولته بناء قصص، حتى و إن     

، و (A1-1)تغلبت على إنتاجيته سياقات الرقابة و التي تمثلت أساسا في سياقات الوصف

، جعلت المفحوص لم يظهر إمكانيات نفسية مهمة في بناء (A3-3)التكوينات العكسية

، وهذا راجع أيضا إلى سياقات (1،0،1BM،1BM،8BM،12)باألخص اللوحات القصص

ظم الصراعات النفسية حيث بقيت مع (CI-1)التجنب، باألخص سياق الميل  إلى اإليجاز

اللوحات غير معالجة، غير أنه يمكن القول بصفة عامة أن التنوع في السياقات  تثيرها التي

الدفاعية، رقابة، مرونة و تجنب الصراع، مع ندرة سياقات بروز العمليات األولية يوحي 

 .عند الحالة بسالمة العالقة مع الواقع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شة النتائجقعرض و منا                                                                الفصل الرابع 

013 
 

 سنة 17 أحمدنموذج لورقة الفرز 

 بروز العمليات األولية:  Eالسلسلة  تجنب الصراع: Cالسلسلة  المرونة:Bالسلسلة  الرقابة: Aالسلسلة 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

الرجوع الي الواقع 

 (A1)الخارجي

وصف مع التمسك 

بالتفاصيل مع دون 

تبرير التفسيرات 

(A1 .1 ) 

زمنية، : تدقيقات-

مكانية، 

 (A1.2)رقمية

العودة إلي الواقع 

االجتماعي، 

االعراف 

 (A1. 3)والقيم

العودة إلي المراجع 

االدبية 

 (A1.4)والثقافية

استمارةالواقع 

 (A2)الداخلي

لعودة إلي الخيال -

 ( A2.1)والحلم

 (A2.2)العقلنة

 (A2.3)االنكار

التأكيد علي 

الصراعات 

الداخلية، الذهاب 

واالياب بين التعبير 

النزوي 

 (A2.4)والدفاع

السياقات ذات 

النمط 

 (A3)الهجاسي

الشك، التحفظات 

الكالمية، والتردد 

بين التأويالت 

المختلفة، 

 (A3.1)واالجترار

 (A3.2)االلغاء

التكوين 

 (A3.3)العكسي

العزل بين 

التصورات أو 

التصورات 

والعواطف، 

عواطف 

 ( A3.4)ضئيلة
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 ( B1)استمارة العالقة

العالقات البين التأكيد على 

شخصية، قصة 

 (B1.1)حوارية

ادخال اشخاص غير 

موجودين على 

 ( B1.2)الصورة

التعبيرعن 

 (B1.3)العواطف

التمسرح أو  

 (B2)التهويل

دخول مباشر في التعبير، 

تعجبات، تعاليق شخصية، 

 (B2.1)تمسرح

عواطف قوية أو مبالغ 

 (B2.2)فيها

أو عواطف /تصورات و  

ب متعارضة، ذهاب و غيا

بين الرغبات 

 (B2.3)المتناقضة

تصورات الفعل مرتبطة  

أو ال بالحاالت االنفعالية 

الخوف، الكارثة، )

 (B2.4()الدوار

السياقات ذات النمط 

 (B3)الهستيري

التأكيد على العواطف في 

صالح كبت 

 ( B3.1)التصورات

تجنيس العالقات، ترميز 

شفاف، تفاصيل نرجسية 

 (B3 .2)ذات قيمة إغوائية

مرونة في -

 (B3.3)التماهيات

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 (CF)استثمار مفرط للواقع الخارجي

التأكيد على الحياة اليومية والعملية، الحالي 

 (CF.1)والملموس، تشبث بالواقع الخارجي

عواطف ظرفية، العودة إلى المعايير 

 (CF.2)الخارجية

 CI))الكف

طول زمن الكمون، أو )لالنجاز نزعة عامة 

وصمت هام، الرفض، ضرورة طرح أسئلة، 

 (CI.1)نزعة إلى الرفض

دوافع الصراعات غير محددة، ابتذال، عدم 

 (CI.2)التعريف باالشخاص

عناصر مقلقة متبوعة أو مسبوقة بتوقف 

 (CI.3)الخطاب

 (CN)االستثمار النرجسي  

و /التعبير على ما هو مشعور به ذاتيا،أو 

( إيجابي أو سلبي)تصور الموضوع 

(CN.2) 

إظهار الئحة،عاطفة معنوية، هيئة دالة عن 

 (CN.3)عواطف

التأكيد على الحدود وعلى الخصائص 

 (CN.4)الحسية

 (CN.5)عالقات مرأتية

 (CL)عدم استقرار الحدود

بين الراوي والموضوع )نفاذية الحدود 

 (CL.1...)القصة، أو بين الداخل و الخارج

 (CL.2)االرتكاز على المدرك و أو الحسي

 /داخلي)عدم تجانس تنظيمات السير 

( ملموس/رمزي، مجرد  /خارجي، ادراكي

(CL.3) 

 (CL4)االنشطار

 (CM)السياقات الضد اكتئابية

ايجابي )التأكيد على وظيفة اسناد الموضوع 

عدم (CM.1)، نداء للفاحص(أو سلبي

و لف (CM.2)استقرار مفرط في التماهيات

دوران،تهكم، سخرية، غمز 

 (   CM.3)للفاحص
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 (E1)تشوه اإلدراك

 (E1.1)إغقال موضوع ظاهر

و غريبة مع / إدراك أجزاء نادرة أو

 (E1.2)أو دون تبريرات تعسفية 

إدراكات حسية خاطئة،إدراكات 

 (E1.3)خاطئة

إدراك مواضيع مفككة،أو أشخاص 

 (E1.4)مرضى أو مشوهين

 (E2)كثافة ااإلسقاط

عدم تالؤم بين موضوع القصة و 

المنبه،مواضية،رمزية 

غامضة،تخريف خارج 

 (E2.1)الصورة

ذكر الموضوع السيء،موضوع 

اإلضطهاد،بحث تعسفي عن قصدية 

الصورة،مثبنة ذات نمط 

 (E2.2)عظامي

أو /التعبير عن عواطف و 

تعبير فج مرتبط :تصورات مكثفة

بموضوع جنسي أو 

 (E2.3)وانيعد

اظطراب معالم الهوية و 

 (E2.4)المواضيع

 (E3.1)خلط في الهويات و األدوار

 (E3.2)عدو استقرار المواضيع

اضطراب زماني مكاني ، أو 

 (E3.3)السببية المنطقية

 (E4)تشوه الخطاب

 (E4.1)أخطاء كالمية،فلتات لفظية

عدم تحديد،غموض 

 (E4.2)الخطاب

 (E4.3)تداعيات قصيرة

ترابط جواري )هوسيةدفاعات 

بالجناس، القفز من موضوع 

 ( E4.4()آلخر

 

 02  16  10  , 
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 "سنة14صفيان": الحالة الرابعة

 د 32:زمن البروتوكول                 سنة 14 بروتوكول الرورشاخ صفيان              

 اللوحة اإلجابة التحقيق التنقيط

 

DF+/A 

   0,8 

 (D4)عنكبوت 

0,38 

I 

 

 

Refus   

 0,10 

  ال شيء

 

0,49 

II 

DF-Ad  0,55 

 (D12) رأس كلب

1,20 

III 

 

DF-/Ad 

DF-/Ad 

 1,30 

 (D2)رأس جمل

 (D1)سنم الجمل

 2,14 

IV 

GF+ A/Ban  0,35 فراشة 

0,49 

V 

GF+-/Obj  0,58 قطارة 

1,05 

VI 

GF+-/Obj  0,41 قناع 

0,48 

VII 

GF-/Abstr  1,03 عالم فريق 

2,25 

VIII 

Refus CHOC  0,5 ال أدري 

1,20 

IX 

Refus CHOC  

 

 ال أدري 0,15

1,20                         

X 

 

 : إختبار الحدود

 أرى رجل  III اللوحة

 :إختبار اإلختيارات

 الشكل  III اللوحة:اإلختيار اإليجابي

 األسد VIII اللوحة           
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 ولونهالم يعجبني شكلها  IIاللوحة: اإلختيار السلبي

 ليس لديها معنى X اللوحة                                   

 

 المخطط النفسي

 الخالصة أنماط اإلدراك المحددات المحتويات

A=2 

Ad=3 

Obj=2 

Abstr=1 

 

 

F+=2 

F- =4 

S.deF=6 

 

G=4 

G%=50% 

D=4 

D%=50% 

 

R=8 

R.compl.= 

Refus=3 

T.total= 

Tps/R= 

T.d’appr. :G.D. 

TRI=  0K/0C 

F.C=0K/0E 

RC%=12,50% 

Ban=1 

F%=75% 

F%Elarg=75% 

F+%=50% 

F+%Elarg=50% 

A%=62 ,5% 
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 :سنة 14تحليل بروتوكول الرورشاخ صفيان 

إجابات ، يشير هذا إلى وجود كف نسبي ظهر في ( 28)لقد كانت إنتاجية المراهق محدودة

 .لوحات( ,2)إستجابات الرفضعدد اإلجابات، طول أزمنة  اللوحات ،إلى جانب عدد 

 :السيرورات المعرفية

        (G%=50%)طرق التناول كانت متساوية حيث نجد أن عدد طرق التناول الشاملة هو

لطرق التناول الشاملة قد المالحظ  االرتفاع، غير أن (D%=50%)و طرق التناول الجزئية

يكون هدفه الدفاع ضد نوع من الهشاشة المتعلقة بصورة الجسم و هذا ما تؤكده ظهور 

    VIفي اللوحة(GF+-/Obj)السلبية مع المحتويات الموضوعية اإليجابيةالمحددات الشكلية 

 .VIIIفي اللوحة ( GF-/Abstr)، و VIIفي اللوحة ( GF+-/Obj)و ،

المراهق قمع  من محاولةك ،(F%=75%)البروتوكول على ظهور المحددات الشكليةاقتصر 

فشل  يدل على (F-=4)كانت في أغلبيتها سلبية ن هذه المحدداتوغير أن كالحياة العاطفية 

 .المراهق في التحكم في القلق الذي يجتاح السيرورات المعرفية

الواقع وهذا ما يظهر في الصعوبة التي لقد فشلت السياقات المعرفية في تحقيق تكيف جيد مع 

، محددات شكلية قلة عدد اإلجابات رفض،)وجدها المفحوص في التعامل مع مادة اإلختبار

، كما أن هذه العمليات الذهنية كانت تهدف إلى التحكم في العالم الداخلي و قمع (سلبية

في أغلبيتها سلبية أو العواطف، وهذا ما يظهر في طغيان المحددات الشكلية  و التي كانت 

 .سلبية على  إنتاجية المفحوص -إيجابية

يعتبر أمرا إيجابيا  في بروتوكول الحالة إذ يظهر  V ظهور إجابة مبتذلة واحدة في اللوحة 

 .لنا قدرته على اإلدراك السليم، رغم الصعوبات التكيفية التي أظهرها المفحوص 
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 :الدينامية اإلنفعالية

الحركية  االستجاباتالمحصور الذي يظهر من خالل غياب   0K/0Cالداخلينمط الصدى  

ة العاطفية و الفكرية ، و هذا ما او رقابة شديدين مضروبين على الحيو اللونية، يوحي بكف 

 (Rc%=12 ,50%)نسبة اإلستجابات اللونيةيؤكده انخفاض 

والتي استبدلها المفحوص باجابة  IIIالفشل في إعطاء الصورة اإلنسانية المبتذلة في اللوحة 

يوحي بمشكلة في سيرورة  (DF-Ad)حيوانية جزئية مصحوبة بمحدد شكلي سلبي

في التحقيق الحدي من خالل إدراكه سوى  كها ارداالمفحوص و لم يستطع  التقمصات، 

 .الكاملة للصورة اإلنسانية

 :الفرضية التشخيصية

        إن قلة اإلنتاجية، عدم التنوع في المحتويات و التي اقتصرت على المحتوى الحيواني 

     و الحيواني الجزئي، و الموضوعي، مع غياب المحتوى اإلنساني عن إجابات المفحوص

     ، و طغيان المحددات الشكلية السلبية على إنتاجيته، كلها عناصر توحي بصعوبات تكيفية

 . ي سيرورة التماهيات لدى المراهقو مشكلة ف

و التي تمثلت في  المفحوص على اللوحات الموحية بالصراع األوديبي  يظهر تحليل إجابات

، و محتويات IV (DF-Ad,DF-Ad)وIII رفض، و محتويات حيوانية جزئية في اللوحتين

    VII  (GF+-Obj)و VI إيجابية في اللوحتين-موضوعية مرتبطة بمحددات شكلية سلبية

،  كلها عناصر توحي بالصعوبة III إضافة إلى غياب اإلجابة اإلنسانية عن لوحة االبتذال، 

تسيير القلق و اإلستثارة النزوية  ولمفحوص في تصور الصراع األوديبي التي واجهها ا

 .المصاحبة له 
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 سنة 14فيان ص TATبروتوكول 

 .طفل يدرس  ،ال أستطيع ،تخيل قصة،حاول،لم أفهم ... 200,: 1اللوحةّ 

,201 

 :السياقات الدفاعية

، مع إهمال (A1-1)ليصف متمسكا بالتفاصيل( A3-1)بدأ المفحوص قصته بتحفظ كالمي

 (.A2-1)و عقلنة ( CI-1)و ذلك كله في نزعة عامة نحو اإليجاز ( E1-1)موضوع ظاهر 

 :اإلشكالية

، و الذي (الكمنجة)أمام موضوع راشد إن إشكالية اللوحة ترمي إلى عدم النضج الو ضيفي 

لم يستطع المفحوص إدراكه، و بالتالي فشل في ارصان إشكالية اللوحة، حيث تجنب قلق 

 ".طفل يدرس " الخصاء الذي تثيره هذه األخيرة  بواسطة رد فعل عكسي 

  201,. ن غير متفقتاناامرأت ...0200: 2اللوحة

 :السياقات الدفاعية

بدأ المفحوص قصته مبشرة بالوصف مع التمسك بالتفاصيل ( CI-1)بعد زمن كمون طويل

(A1-1 ) مشيرا إلى العالقات البين شخصية(B1-1 ) مع إغفال موضوع ظاهر(E1-1.) 

 :اإلشكالية

، ما ( الرجل)ل موضوعا ظاهرا لم يستطع المفحوص إدراك كل عناصر اللوحة حيث أهم

ثية األوديبية من خالل عدم إدراكه للرجل لثالالنا نفترض تجنبه للصراع األوديبي و يجع

 .الذي يمثل الصورة أو السلطة الوالدية

 0210.أو متعب... طفل حزين 3BM :1222اللوحة
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 :السياقات الدفاعية

ليعبر بعد ذلك عن (  B1-3)بدأ المفحوص قصته باإلشارة إلى وضعية معبرة عن العواطف

 ( .CI-1)اإليجاز وكل هذا في نزعة عامة نحو ( A3-1)الشك 

 :اإلشكالية

بية، غير أن استعماله لميكانيزم تجنب آلقد تمكن المفحوص من إدراك الوضعية اإلكت

 .الصراع،  و الشك جعله يفشل في إرصان إشكالية اللوحة

  2,0,. رجل مع زوجته يتشاجران0201 : 4اللوحة

 :السياقات الدفاعية

مباشرة في سرد القصة متمسكا بالمحتوى دخل المفحوص ( CI-1)بعد وقت كمون طويل 

و مشيرا إلى العالقات البين شخصية ( A3-3)، تكوين عكسي(A1-1)الظاهري للوحة 

(B1-1) و كل هذا في نزعة عامة نحو اإليجاز ،(CI-1) 

 :اإلشكالية

لم يتمكن الفحوص من ارصان إشكالية اللوحة، بسبب تجنبه إدراك العالقة العدوانية داخل  

 .الزوج من خالل لجوئه إلى التكوين العكسي

  2202.رفض: ... 2اللوحة

 :السياقات الدفاعية

 (CI-1)لقد اكتفى المفحوص برفض اللوحة

 :اإلشكالية

       أم تنظر " ي توحي بصورة أمومية لقد فشل المفحوص في ارصان إشكالية اللوحة و الت

، حيث أن اللوحة تعيد إحياء الفضولية الجنسية، ومشاعر الذنب المتعلقة " و تراقب 
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باالستمناء، ما جعل المراهق يعي هذه اللوحة كمحرم صادر عن األنا األعلى، و يجعل هذه 

 .اإلشكالية تدخل ضمن إشكالية أوديبية لم يستطع المفحوص إرصانها

 0202. رجل مع أمه يتشاجران... ,1BM :120اللوحة

 :السياقات الدفاعية 

-A1)بدأ المفحوص قصته بالوصف مع التمسك بالتفاصيل ( CI-1)بعد زمن كمون طويل 

و هذا كله جاء ( B1-1)، و مشيرا إلى العالقات البين شخصية (B3-3)تماهيات مرنة ( 1

 (.CI-1)في نزعة عامة نحو اإليجاز 

 :اإلشكالية

رجل " لقد استطاع المفحوص ارصان إشكالية اللوحة من خالل إدراكه للفرق بين األجيال 

ن خالل ذكر القطب العدواني الذي يميز العالقة األوديبية التي تربط م، من جهة و "مع أمه 

 .الطفل بأمه

  1201. صدقاء يتحدثونأ1BM  :12,0حةاللو

 :السياقات الدفاعية

مهمال االختالف بين ( A1-1)المفحوص قصته بالوصف مع التمسك بالتفاصيلكالعادة بدأ 

 (.A3-3)و تكوين عكسي ( CI-1)األجيال، و ذلك في نزعة نحو اإليجاز

 :اإلشكالية

ابن في إطار تحفظ االبن، كما تستدعي إزدواجية  -تبعث إشكالية هذه اللوحة إلى االقتراب أب

، ما يجعلنا تقول أنه "أصدقاء " اهق الفرق بين األجيال العالقة مع األب، حيث لم يدرك المر

لم ينجح في ارصان إشكالية اللوحة، حيث تجنب القلق الناتج عن الصورة األبوية من خالل 

 .استعماله لسياق التكوين العكسي
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 0220. كأنهم قتلوا أب هذا الطفل BM  :1201 8:اللوحة

 :السياقات الدفاعية

مع ( CI-2)ه بعدم التعريف باألشخاص تبدأ المفحوص قص( CI-1)بعد زمن كمون طويل 

وكل ذلك في ( B1-1)و تأكيد على العالقات البين شخصية ( E2-3)ذكر موضع عدواني

 ( .CI-1)نزعة نحو اإليجاز

 :اإلشكالية

تبعث  إشكالية هذه اللوحة إلى العدوانية الموجهة لصورة األب، وقد تتعلق بقلق الخصاء، 

جودة في المشهد و بالتالي تمكن من ارصان والمفحوص التماس العدوانية المحيث استطاع 

 .إشكالية اللوحة

  1202رفض : 12اللوحة

 :السياقات الدفاعية

لم يستطع المفحوص تكوين قصة و فضل الميل إلى الرفض ( CI-1)بعد زمن كمون طويل 

(CI-1) 

 :اإلشكالية

يدل على عدم قدرته على تصور العالقة بين  لم يستطع المفحوص ارصان إشكالية اللوحة، ما

 .الرجل و المرأة ببعديها الليبيدي و العدواني 

  2200رفض : ...11اللوحة

 :السياقات الدفاعية

 (.CI-1)رفض المفحوص اللوحة 
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 :اإلشكالية

عدم قدرة المفحوص ارصان إشكالية اللوحة يدل على عدم قدرته على تحمل القلق الذي تثيره 

 .عودتها إلى العالقة الما قبل تناسلية مع األممن خالل 

  0210.  ثم أصبح جافا كلية... كأن هذا المكان كان بحرا...12BG  :1202اللوحة

 :السياقات الدفاعية

، ليلجأ بعد ذلك (A3-1)بدأ المفحوص قصته بتحفظ كالمي( CI-1)بعد زمن كمون طويل 

 (.A2-1)إلى الخيال 

 :اإلشكالية

اللوحة إلى القدرة األوديبية على التفريق بين العالم الداخلي و الخارجي، و التي تبعث إشكالية 

تسمح بإدراك مواضيع جيدة مرتبطة بخبرات ما قبل تناسلية، و قد ركز المفحوص حديثه 

على البحر الذي أصبح جافا، ليظهر قدرته على استحضار موضوع جيد و سيئ في نفس 

 .للوحةالوقت مكنه من ارصان إشكالية ا

  1200...طفل يبكي...َ 13B :1200اللوحة

 :السياقات الدفاعية

( B1-3)عبر عن العواطف( B2-1)و معتمدا على التهويل( CI-1)بعد زمن كمون طويل

 (.CI-1)وكل ذلك في نزعة عامة نح و اإليجاز

 :اإلشكالية

من ناحية أن هذه اللوحة تثير قلق االنفصال عن األم و قلق فقدان الموضوع، و التي تثير 

" المشاعر اإلكتآبية بدورها، فإن المفحوص قد استطاع إدراك إشكالية اللوحة من خالل قوله 

                                                                          .           ، حيث سمح له التهويل و التعبير عن العواطف من ارصان إشكالية اإلكتآبية" طفل يبكي
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  12,8...فهم شيئاألم  1221: ...11اللوحة

 :السياقات الدفاعية

 (.CI-1)لم يستطع المفحوص سرد قصة و اكتفى بالرفض( CI-1)بعد زمن كمون طويل

 :اإلشكالية

يعني إظطراب في معالم الهوية لديه، مع  لم يستطع المفحوص إرصان إشكالية اللوحة، ما

 .عدم القدرة على الفصل بين الخارج و الداخل

 12,2رفض (...يضحك بدهشة)فراغ: 11اللوحة

 :السياقات الدفاعية

، ليرفض اإلجابة عن (A1-1)بدأ المفحوص قصته مباشرة بالوصف مع التمسك بالتفاصيل

 (CI-1)اللوحة

 :اإلشكالية

على هذه اللوحة يعني عدم قدرته على إرصان إشكالية العالقة عدم استجابة المفحوص 

 .بالمواضيع الخارجية

 : TATالخصائص العامة لبروتوكول 

 :السياقات الدفاعية

، حيث (00)بمجموع (C)لقد طغت على قصص المراهق سياقات سلسلة تجنب الصراع

أساسا في سياقات  في المرتبة األولى و التي  تمثلت( CI)ظهرت على رأسها سياقات الكف

 (.CI-1)، طول أزمنة الكمون(CI-1)الرفض و الميل إلى اإليجاز

، حيث طغت على القصص سياقات الرجوع (28)المرتبة الثانية( A)احتلت سياقات الرقابة

لتليها سياقات ذات النمط ( A1-1)إلى الواقع الخارجي، وصف مع التمسك بالتفاصيل 
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، أما استثمار الواقع الداخلي فلم يظهر (A3-1)الميةالهجاسي، و باألخص التحفظات الك

 (.A2-4)سوى في سياق واحد و هو سياق التأكيد على الصراع الداخلي 

احتلت المرتبة الثالثة حيث أتى على رأسها سياقات استثمار ( B)سياقات سلسلة المرونة

 (.B1-1)العالقة من خالل التأكيد على العالقات البين شخصية

 (.E2-2)و ( E1-1)فتمثلت أساسا في سياقي ( E)بروز العمليات الثانوية أما سياقات

 :الفرضية التشخيصية

ظهر أداء الحالة في اختبار تفهم الموضوع عاكسا إلستراتيجية تجنب تهدف إلى إبعاد      

التعبير الفكري من خالل كبت العواطف و التصورات، و التعبير االنفعالي مع قمع 

، و على (C=22)و هذا ما يظهر في االستعمال المفرط لسياقات تجنب الصراع. العواطف

، إلى جانب سياقات سلسلة (CI-1)حو اإليجاز و الرفضرأسها سياق الميل العام ن

، هذا ما (A1-1)و التي تمثلت أساسا في سياق الوصف مع التمسك بالتفاصيل (A=8)الرقابة

رصان االيات الخفية للوحات حيث فشل في جعل المراهق يجد صعوبة في التعامل مع اإلشك

 .استطاع إدراكها ,لوحة مقابل  11إشكاليات 
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 سنة  14صفيان  الفرز نموذج لورقة

 بروز العمليات األولية:  Eالسلسلة  تجنب الصراع: Cالسلسلة  المرونة:Bالسلسلة  الرقابة: Aالسلسلة 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

الرجوع الي الواقع 

 (A1)الخارجي

وصف مع التمسك 

بالتفاصيل مع دون 

تبرير التفسيرات 

(A1 .1 ) 

زمنية، : تدقيقات-

مكانية، 

 (A1.2)رقمية

العودة إلي الواقع 

االجتماعي، 

االعراف 

 (A1. 3)والقيم

العودة إلي المراجع 

االدبية 

 (A1.4)والثقافية

استمارةالواقع 

 (A2)الداخلي

لعودة إلي الخيال -

 ( A2.1)والحلم

 (A2.2)العقلنة

 (A2.3)االنكار

التأكيد علي 

الصراعات 

الداخلية، الذهاب 

واالياب بين التعبير 

النزوي 

 (A2.4)والدفاع

السياقات ذات 

النمط 

 (A3)الهجاسي

الشك، التحفظات 

الكالمية، والتردد 

بين التأويالت 

المختلفة، 

 (A3.1)واالجترار

 (A3.2)االلغاء

التكوين 

 (A3.3)العكسي

العزل بين 

التصورات أو 

التصورات 

والعواطف، 

عواطف 

 ( A3.4)ضئيلة

 

, 
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 ( B1)استمارة العالقة

التأكيد على العالقات البين 

شخصية، قصة 

 (B1.1)حوارية

ادخال اشخاص غير 

موجودين على 

 ( B1.2)الصورة

التعبيرعن 

 (B1.3)العواطف

التمسرح أو  

 (B2)التهويل

دخول مباشر في التعبير، 

تعجبات، تعاليق شخصية، 

 (B2.1)تمسرح

 عواطف قوية أو مبالغ

 (B2.2)فيها

رات و أو عواطف تصو 

ياب إمتعارضة، ذهاب و 

بين الرغبات 

 (B2.3)المتناقضة

تصورات الفعل مرتبطة  

أو ال بالحاالت االنفعالية 

الخوف، الكارثة، )

 (B2.4()الدوار

السياقات ذات النمط 

 (B3)الهستيري

التأكيد على العواطف في 

صالح كبت 

 ( B3.1)التصورات

ميز تجنيس العالقات، تر

شفاف، تفاصيل نرجسية 

 (B3 .2)ذات قيمة إغوائية

مرونة في -

 (B3.3)التماهيات

 0 
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 (CF)استثمار مفرط للواقع الخارجي

التأكيد على الحياة اليومية والعملية، الحالي 

 (CF.1)والملموس، تشبث بالواقع الخارجي

المعايير عواطف ظرفية، العودة إلى 

 (CF.2)الخارجية

 CI))الكف

طول زمن الكمون، أو )نزعة عامة لالنجاز 

وصمت هام، الرفض، ضرورة طرح أسئلة، 

 (CI.1)نزعة إلى الرفض

دوافع الصراعات غير محددة، ابتذال، عدم 

 (CI.2)التعريف باالشخاص

عناصر مقلقة متبوعة أو مسبوقة بتوقف 

 (CI.3)الخطاب

 (CN)االستثمار النرجسي  

التعبير على ما هو مشعور به ذاتيا،أو و 

( إيجابي أو سلبي)تصور الموضوع 

(CN.2) 

إظهار الئحة،عاطفة معنوية، هيئة دالة عن 

 (CN.3)عواطف

التأكيد على الحدود وعلى الخصائص 

 (CN.4)الحسية

 (CN.5)عالقات مرأتية

 (CL)عدم استقرار الحدود

بين الراوي والموضوع )نفاذية الحدود 

 (CL.1...)صة، أو بين الداخل و الخارجالق

 (CL.2)االرتكاز على المدرك و أو الحسي

داخلي )عدم تجانس تنظيمات السير 

( ملموس /رمزي، مجرد /خارجي، ادراكي/

(CL.3) 

 (CL4)االنشطار

 (CM)السياقات الضد اكتئابية

ايجابي )التأكيد على وظيفة اسناد الموضوع 

عدم (CM.1)، نداء للفاحص(أو سلبي

لف و (CM.2)استقرار مفرط في التماهيات

دوران،تهكم، سخرية، غمز 

 (   CM.3)للفاحص
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 (E1)تشوه اإلدراك

 (E1.1)إغقال موضوع ظاهر

و غريبة مع / إدراك أجزاء نادرة أو

 (E1.2)أو دون تبريرات تعسفية 

إدراكات حسية خاطئة،إدراكات 

 (E1.3)خاطئة

إدراك مواضيع مفككة،أو أشخاص 

 (E1.4)مرضى أو مشوهين

 (E2)كثافة ااإلسقاط

عدم تالؤم بين موضوع القصة و 

المنبه،مواضية،رمزية 

غامضة،تخريف خارج 

 (E2.1)الصورة

ذكر الموضوع السيء،موضوع 

اإلضطهاد،بحث تعسفي عن قصدية 

الصورة،مثبنة ذات نمط 

 (E2.2)عظامي

أو /التعبير عن عواطف و 

تعبير فج مرتبط :تصورات مكثفة

بموضوع جنسي أو 

 (E2.3)عدواني

اظطراب معالم الهوية و 

 (E2.4)المواضيع

 (E3.1)خلط في الهويات و األدوار

 (E3.2)عدو استقرار المواضيع

اضطراب زماني مكاني ، أو 

 (E3.3)السببية المنطقية

 (E4)تشوه الخطاب

 (E4.1)أخطاء كالمية،فلتات لفظية

موض عدم تحديد،غ

 (E4.2)الخطاب

 (E4.3)تداعيات قصيرة

ترابط جواري )دفاعات هوسية

بالجناس، القفز من موضوع 

 ( E4.4()آلخر
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 "سنة 14سيلية ": الحالة الخامسة

 د 12:زمن البروتوكول                 سنة 14سيلية  بروتوكول الّرورشاخ                    

 اللوحة اإلجابة التحقيق التنقيط

 

GF+A/Ban 

 0,30 

 طير الليل

1,30 

 

I 

 

GF+A/Ban 

 1 ,00 

  ?nonفراشة 

 0222 

II 

 

GFclob/A 

CHOC 

 22,2   

 قط

Il me font 

peur,déjà 

d’habitude j’ai 

toujours peur 

,surtout lors des 

ceremonies 

funéraires 

1222 

 

III 

 

 

CHOC Clob 

 22,2                     

Ouf (signes de 

peur ) sur ca je ne 

vois rien ;je ne 

comprend rien 

2202 

IV 

 

GF+ c’A/Ban 

       

 22,2 

هذاك الي يطير ف 

غرابة؟البومة؟ 2الظلمة

 وقيال خفاش ا خفاش

12,2  

V 

 

Refus 

 

CHOC 

 22,2 

Je ne comprends 

rien, je ne vois 

rien 

12,2 

VI 

 

DF+A 

 

DF+A 

 2202 

الكلب راني نشوف  

و هنا  (D2)زوج كالب

 (D4)فراشة

VII 
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2202 

 

DF+A 

DF+A 

 0,20 

 (D1)زوج تاع لقطوط

 (D2)وبينهما فراشة

1222 

VIII 

 

 

DCF/Elem 

 

 

2200 

 (D3)نار وهاذ ماشفتش

 (األخضر)واشنو

1222 

IX 

 

 

DF+A/Ban 

 

DF+A 

DF-A 

   2202 

Sursaut 

راني نشوف 

 (D1)العقرب

ورثيال  (D10)ولقنين

(D7)وهاذو معالباليش 

1222 

 

X 

 

 :إختبار الحدود

III شادي ال يمكن أن يكون هناك أشخاص 

  :إختبار اإلختيارات

  الرسم اللون يعجبني رسمها X :اإلختيار اإليجابي

                        VII  رسمها جميل،لونها أيضا وشكلها 

 شغل شكلها يخوف IV :اإلخثيار السلبي

 VI شكل تاعها عاد يخوف ولونها أيضا 
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 المخطط النفسي

 الخالصة أنماط اإلدراك المحددات المحتويات

A=12 

Elem=1 

 

F+ =8 

F- =1 

S.deF=9 

C’=2 

FC’=1 

Clob=1 

Fclob=1 

G=5 

G%=41,67% 

D=8 

D%=67% 

 

R=12 

R.compl.= 

Refus=1 

T.total= 

Tps/R= 

T.d’appr. :G.D. 

TRI=  0K/3,5C 

F.C=0K/0E 

RC%=50% 

Ban=4 

F%=75% 

Elarg=83 ,33% 

F+%=66,66% 

F+%Elarg=75% 

A%=100% 
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 :سنة 14تحليل بروتوكول الرورشاخ سيلية 

و لقد أعطيت اإلجابات في  (.R=12)لقد تميز بروتوكول سيلية بعدد ال بأس به من اإلجابات

تجلت من خاللها (  sursaut ,ouf,ils me font peur)إطار تعليقات شخصية و ردود فعل

 .محتويات العالم الداخلي للمفحوصة

لم نسجل  ما ، في(.,2)تميز بروتوكول سيلية بمجموع كبير من الصدمات التي ظهرت بعدد

 (.1)سوى استجابة رفض واحدة

و المألوف ، ما يظهر محاولة الحالة الهروب نح(Ban=4)عدد اإلجابات المبتذلة كان مرتفعا

 .من أجل السيطرة على الخوف الذي أثارته اللوحات

جاء اإلنتاج اإلسقاطي لدى سيلية مليئا يالمالحظات الشخصية، التنهدات، و الحركات 

الجسدية الموحية بالمشاعر الفوبية، كما أن نوعية اإلستجابات التي تميل إلى المثابرة على 

هر فشل السيرورات الذهنية  للمفحوصة في نفس المحتوى  و هو المحتوى الحيواني، يظ

 .احتواء القلق

 :السيرورات المعرفية

مقبول ، مقابل عدد (D%=67%)ظهرت طرق التناول الجزئية بكثرة في  بروتوكول سيلية 

، هذا اللجوء إلى تقسيم اللوحات إلى إجابات جزئية  (G=41 ,67%)من اإلجابات الشاملة

الخوف و القلق اللذان أحست بهما المراهقة أثناء تمرير كان عبارة عن وسيلة للتحكم في 

 .اإلختبار

و التي كانت في ( F%=75%)اقتصرت المحددات عند الحالة على المحددات الشكلية 

، ما يؤكد اللجوء إلى المألوف و المدرك من أجل التحكم في (F+=66,66%)معظمها إيجابية

 .عالم الداخلي و منعه عن التعبيرال
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تحليل السيرورات المعرفية لجوء المراهقة الى المقاربة الجزئية للوحات اإلختبار يظهر 

خاصة اللوحات الملونة، والى المحددات الشكلية التي كانت في معظمها إيجابية من أجل 

 .التحكم في الحياة النفسية الداخلية

 :الدينامية االنفعالية

هر الغياب الكلي للتصورات من خالل المنبسط الخالص يظ  0K/3 ,5Cنمط الصدى الداخلي

غياب المحددات الحركية ما يوحي بضعف التصورات، مقابل حضور كاف للعواطف 

و محدد فاتح ( C’=2)ر محددين  حسيين وظهالتي تمثلت في  الممثلة في اإلجابات اللونية 

و محدد شكلي  فاتح قاتم (FC’=1)محدد شكلي حسي واحد و واحد( Clob=1)قاتم 

(Fclob=1) ما يشير إلى حساسية  اتجاه مثيرات العالم الخارجي ذات البعد اإلكتآبي، حيث ،

 ارتفاع ؤكدهي، و هذا ما اجتياح موجات فوبية لساحة الوعي نجد تدفق لمشاعر  الخوف و

 ( .Rc%=50%)اللونية االستجاباتنسبة 

محتوى عنصري  ، مع ظهور(A=10%)لقد اقتصر البروتوكول على المحتويات الحيوانية

 ال" ، مع اإلشارة إلى غياب المحتوى اإلنساني حتى في التحقيق الحدي (Elem=1)واحد

، ما يعبر عن عالم داخلي مبني على الخوف من الصورة " شيئ، ال يمكن أن يكون أشخاص

مع ميل إلى النكوص  و في سيرورة التقمص، اإلنسانية و على صعوبة في العالقات اإلنسانية

 .وى اإلجابات الحيوانية كوسيلة لتجنب التهديد الذي تمثله الصورة اإلنسانيةإلى مست

 :الفرضية التشخيصية

أظهر بروتوكول الرورشاخ تبني المراهقة إلستراتيجية تجنب، تهدف إلى االنكماش 

واالنطواء على  الذات و تحاشي الدخول في عالقات مشبعة مع المحيط، خوفا من تنشيط 

خالل استحضار المحتويات الحيوانية  نالبني على الخوف و القلق، ما يظهر مالعالم الداخلي 

 ils me font"و كثرة التعليقات الشخصية المعبرة عن القلق"طير لليل " ذات الطابع الفوبي

peur " و اللجوء إلى المألوف من خالل كثرة استعمال اإلجابات الشائعة من اجل التحكم ،

 .الداخلي و التي ظهرت من من خالل كثرة االستجابات اللونية في محتويات العالم 
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و على العموم يمكن القول أن المفحوصة تجنبت الصراع األوديبي من خالل رفضها لعدة 

     ، كثرة التعليقات الشخصية الموحية بالخوفVI اللوحة وIV اللوحة وIII اللوحة لوحات

               III باألخص في لوحة اإلبتذال ية المهددةو التهديد، إضافة الى تجنب الصورة اإلنسان

 .استعمال المحتويات الحيوانية من أجل التحكم في القلق من خالل و اللجوء إلى النكوص ،

 سنة 14سيلية TATبروتوكول 

الطفل هذا راه يحاول يعزف على ...قيطارة( شوفي نتي)ثا هاذي واشنها؟02:  1اللوحةّ 

 0212..القيطارة أو يخمم كيفاش يعزف

 :السياقات الدفاعية

-A1)لتصف مع التمسك بالتفاصيل ( CI-1)بدأت المفحوصة القصة بضرورة طرح األسئلة

 ( A2-4)لنزوي و الدفاع و تؤكد على الصراع الداخلي و الذهاب و اإلياب بين التعبير ا( 1

 :اإلشكالية

لقد استطاعت لمفحوصة إدراك و ارصان إشكالية اللوحة و التي تعود إلى طفل في وضعية 

 .عجز وضيفي، حيث عرفت بالطفل و اآللة و ترددت في إمكانية الطفل العزف

داو يب...الناس هاذوا شغل كيفاش كانوا يعيشوا في قديم الزمان... تتنهد 12,2: 2اللوحة

 0222.هذا المسكن هاذا لي يسموه الخيمة...يخدموا األراضي

 :السياقات الدفاعية

  (CI-1)بدأت المفحوصة قصتها بعدم التعريف باألشخاص ( CI-1)بعد زمن كمون طويل 

، لتصف مع (CF1)مع التأكيد على الحياة اليومية و العملية ( A1-2)، و تدقيق زماني 

 (.E4-4)تقفز من موضوع ألخرو ( A1-1)التمسك بالتفاصيل 

 

 :اإلشكالية
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و      ي ارصان إشكالية اللوحة حيث أنها لم تتعرف على أشخاص اللوحةفشلت المفحوصة ف

 .فضلت التمسك بالوصف مع التمسك بالتفاصيل

 1202...ما نطيقش نتخيل فيها هاذي... هنا ما كانش .... ,3BM  :122اللوحة

 :السياقات الدفاعية

موحي ( B1-1)بدأت المفحوصة قصتها بتعليق شخصي ( CI-1)كمون طويل بعد زمن 

 (.CI-1)لترفض اللوحة ( A2-3)باإلنكار 

 :اإلشكالية

بية التي تثيرها اللوحة، بسبب الرفض آفي ارصان إشكالية الوضعية اإلكت فشلت المفحوصة

 .و التعاليق الشخصية

 ثا 2,...ثا ما نطيقش نتخيل فيها والو,0: 4اللوحة

 :السياقات الدفاعية

-CI)و الرفض ( A2-3)الموحية باإلنكار ( B1-2)اكتفت المفحوصة بالتعاليق الشخصية 

1.) 

 :اإلشكالية

 .لقد فشلت المفحوصة في إدراك إشكالية الصراع الغريزي داخل الزوج بسبب الرفض

ي الدار عيشة فيه امرأة وحدة ف...عيشة فيه امرأة وحدة...ثا هذا الدار02: ... 2اللوحة

 12,8.خالص ما طقتش...هاذي
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 :السياقات الدفاعية

   ( A3-1)مع اإلجترار  (A1-1)بدأت المفحوصة القصة بالوصف مع التمسك بالتفاصيل 

 (.B2-1)و تعاليق شخصية 

 :اإلشكالية

فشلت المفحوصة في إدراك إشكالية اللوحة و التي تعود على الصورة األمومية التي تمثل 

 .حيث اكتفت بالوصف مع التمسك بالتفاصيل و االجترارالرقابة، 

 ثا 08.ما قدرتش ... ثا اوف,,:  1GFاللوحة

 :السياقات الدفاعية

 (.CI-1)مع الميل إلى الرفض ( B2-1)بدأت المفحوصة القصة بتعليق شخصي 

 :اإلشكالية

إشكالية هوام لم تتمكن المفحوصة من إدراك إشكالية اللوحة و بالتالي فشلت في ارصان 

 .اإلغواء الذي تثيره اللوحة

بنتها و طفل صغير ، راهي تحكي لهم ... راهي مع بناتها ... ثا هذه أم 1GF ..:10حةاللو

  1222...الطفلة هاذي تربي في خوها. قصة

 :السياقات الدفاعية

و تأكيد على العالقات البين ( CI-2)بدأت المفحوصة القصة بعدم التعريف باألشخاص 

و عودة مرة أخرى إلى التأكيد على العالقات البين ( A2-1)، مع الخيال (B1-1)صية شخ

 (.B3-3)و المرونة في التماهيات ( B1-1)شخصية 
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 :اإلشكالية

بنت في بعديها –لقد تمكنت المفحوصة من إدراك إشكالية اللوحة و التي تعود إلى العالقة أم 

 .إرصانها بفضل التأكيد على العالقات البين شخصيةالتنافسي و التقمصي، حيث استطاعت 

 ثا 08.ما قدرتش ( ...حاولي...)ثا ما فهمتش GF9 :00اللوحة 

 :السياقات الدفاعية

متبوعا بالرفض ( A2-3)يوحي باإلنكار ( B1-2)بدأت المفحوصة قصتها بتعليق شخصي 

(CI-1.) 

 :اإلشكالية

و المراهقة لم تتمكن من إرصانها بسبب ميلها  توحي إشكالية اللوحة إلى التقمصات األنثوية

 .إلى الرفض

  1200... ما طقتش نتخيل فيها:... 12اللوحة

 :السياقات الدفاعية

-A2)و اإلنكار ( CI-1)يوحي بالرفض ( B2-1)المفحوصة قصتها بتعليق شخصي  تبدأ

1.) 

 :اإلشكالية

بالعالقة الجنسية بين الطرفين، حيث توحي إشكالية اللوحة إلى التقارب الليبيدي و االعتراف 

 .لم تستطع المراهقة ارصانها بسبب ميلها إلى الرفض و اإلنكار

 1222...راني نشوف غير لحجار ( ...حاولي ...) ما فهمت فيها والو..ثا 08:.11اللوحة
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 :السياقات الدفاعية

نزعة إلى ، و (A2-1)يوحي باإلنكار ( B2-1)المفحوصة قصتها بتعليق شخصي  تبدأ

 (.A1-1)لتقدم بعدة ذلك وصفا بالتمسك بالتفاصيل ( CI-1)الرفض 

 :اإلشكالية

لم تدرك المفحوصة اإلشكالية الما قبل تناسلية للوحة، و لم تتمكن من ارصان القلق و الخوف 

 .اللذان تثيرهما بسبب ميلها إلى اإلنكار و الرفض و إكثارها للتعاليق الشخصية

الطبيعة .. او لحشيش أو بابور صغير ... كاين فيها األشجار ... ابة ثا غ12BG :22اللوحة

 1220.في البالد

 :السياقات الدفاعية

مع نزعة إلى اإليجاز ( A1-1)بدأت المفحوصة قصتها بالوصف مع التمسك بالتفاصيل 

(CI-1 ) و تدقيق زماني(A2-1.) 

 :اإلشكالية

ناحية أنها تحيي مشكلة الفقدان، حيث أن المراهقة توحي هذه اللوحة إلى إشكالية اإلكتأبية من 

 .لم تستطع إرصانها بسبب ميلها إلى الرفض

راهو قاعد فيه ... او كاين باب ...ثا راني نشوف هنا دار مبني بالحطب  13B  :22اللوحة

.. راني نتخيل القصة هاذي طفل مسكين... او كاين حجر ... هذا الطفل الصغير قدام الباب 

 12,2.االك ماتو والديهاخاطر ب

 :السياقات الدفاعية

    (A1-1)مع وصف مع التمسك بالتفاصيل (A3-1)بدأت المفحوصة قصتها بتحفظ كالمي 

 ( .E2-3)مع ذكر الموضوع السيء( B2-1)و التهويل ( A2-1)، و ميل إلى الخيال 
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 :اإلشكالية

من خالل تعبيرها عن  لقد استطاعت المفحوصة إدراك البعد اإلكتآبي للوحة و إرصانه

 .الموضوع السيئ و لجوئها إلى الخيال

ماني نتخيل فيها (... كيما حبيتي)هاكا نشدها وال هاكا .ثا أي واشنو هذا 28: ... 11اللوحة

 ثا 00.والو

 :السياقات الدفاعية

مع ميل إلى اإليجاز و الرفض ( CI-1)بدأت المفحوصة قصتها بضرورة طرح األسئلة 

(CI-1.) 

 :اإلشكالية

         لم تدرك المفحوصة اإلشكالية التي تعود إلى القدرة على التمييز بين الموضوع الجيد 

 .و السيء، حيث تجنبت المراهقة هذه اإلشكالية بميلها إلى اإليجاز و الرفض

ما كاين والو واش نتخيل في ورقة ( حاولي تتخيلي قصة)ورقة بيصاء ...ثا 28: 11اللوحة

السماء أو السحب البيضاء او ثاني الورد األبيض أو القطن و المئزر األبيض هاذ ... بيضاء 

  1200. ما كان

 :السياقات الدفاعية

-B2)ة مع تعاليق شخصي( A1-1)بدأت المفحوصة قصتها بالوصف مع التمسك بالتفاصيل 

-A3)مع التردد في التأويالت المختلفة ( A2-3)و اإلنكار ( CI-1)، وميل إلى الرفض (1

1.) 

 :اإلشكالية

توحي إشكالية هذه اللوحة إلى قدرة الفرد على بناء أشياء بنفسه، حيث فشلت المفحوصة في 

 .ارصان إشكاليتها بسبب ميلها إلى الرفض
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 : TATخصائص بروتوكول

 :ةالسياقات الدفاعي

 (A)لقد تنوعت السياقات الدفاعية في بروتوكول الحالة حيث طغت عليها سياقات الرقابة 

و التي تمثلت أساسا في سياقات استثمار الواقع الداخلي،  وعلى رأسها ( ,0)بمجموع

 ، و التردد بين(A1-1)لتليها سياقات الوصف مع التمسك بالتفاصيل( A2-3)اإلنكار

 (.A3-1)المختلفة  التأويالت

،حيث تمثلت أساسا في سياق (11)احتلت الرتبة الثانية من حيث الظهور( B)سياقات المرونة

 (.B2-1)التعاليق الشخصية 

       و ممثلة أساسا في سياق الكف ( 12)فقد جاءت بمجموع( C)أما سياقات تجنب الصراع

 (.CI-1)و النزعة العامة نحو اإليجاز و الميل إلى الرفض 

و التي اقتصرت على سياق واحد و هو ( E)ظهور سياقات بروز العمليات األولية بينما ندر

 (E2-2)سياق إدراك الموضوع السيئ

 :الفرضية التشخيصية

مفروضة على العالم الداخلي، (A=23)يظهر بروتوكول تفهم الموضوع و جود رقابة هامة 

المفحوصة، سياقات في معظم إجابات (  A1-1)حيث نالحظ وصف و تمسك بالتفاصيل

، سياقات (B2-1)المرونة لم تظهر سوى في بعدها السلبي من خالل كثرة التعاليق الشخصية

النفسي لدى المراهقة حيث  ظيفالتوتوحي بسيطرة الكف على  تجنب الصراع هي أيضا

توحي بعالم داخلي  عناصر ، هذه كلها(CI-1)طغى على خطابها الميل العام نحو اإليجاز

الى حساسية  إضافة تستطع المفحوصة إسقاطه خوفا من عدم القدرة على التحكم فيه ممهدد ل

نحو اإلشكالية األوديبية التي حاولت المراهقة تجنبها و هذا ما ظهر من خالل فشلها في 

الى الصراع  ارصان اإلشكاليات الخفية لعدة لوحات تعود محتوياتها الكامنة

 .(0،0،0،1GF،2GF،12)األوديبي
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 سنة  14 سيليةج لورقة الفرز نموذ

 بروز العمليات األولية:  Eالسلسلة  تجنب الصراع: Cالسلسلة  المرونة:Bالسلسلة  الرقابة: Aالسلسلة 
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الرجوع الي الواقع 

 (A1)الخارجي

وصف مع التمسك 

بالتفاصيل مع دون 

تبرير التفسيرات 

(A1 .1 ) 

زمنية، : تدقيقات-

مكانية، 

 (A1.2)رقمية

العودة إلي الواقع 

االجتماعي، 

االعراف 

 (A1. 3)والقيم

العودة إلي المراجع 

االدبية 

 (A1.4)والثقافية

استمارةالواقع 

 (A2)الداخلي

لعودة إلي الخيال -

 ( A2.1)والحلم

 (A2.2)العقلنة

 (A2.3)االنكار

التأكيد علي 

الصراعات 

الذهاب الداخلية، 

واالياب بين التعبير 

النزوي 

 (A2.4)والدفاع

السياقات ذات 

النمط 

 (A3)الهجاسي

الشك، التحفظات 

الكالمية، والتردد 

بين التأويالت 

المختلفة، 

 (A3.1)واالجترار

 (A3.2)االلغاء

التكوين 

 (A3.3)العكسي

العزل بين 

التصورات أو 

التصورات 

والعواطف، 

عواطف 

 ( A3.4)ضئيلة
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 ( B1)استمارة العالقة

التأكيد على العالقات البين 

شخصية، قصة 

 (B1.1)حوارية

ادخال اشخاص غير 

موجودين على 

 ( B1.2)الصورة

التعبيرعن 

 (B1.3)العواطف

التمسرح أو  

 (B2)التهويل

دخول مباشر في التعبير، 

تعجبات، تعاليق شخصية، 

 (B2.1)تمسرح

قوية أو مبالغ عواطف 

 (B2.2)فيها

رات و أو عواطف تصو 

ياب إمتعارضة، ذهاب و 

بين الرغبات 

 (B2.3)المتناقضة

تصورات الفعل مرتبطة  

أو ال بالحاالت االنفعالية 

الخوف، الكارثة، )

 (B2.4()الدوار

السياقات ذات النمط 

 (B3)الهستيري

التأكيد على العواطف في 

صالح كبت 

 ( B3.1)التصورات

العالقات، ترميز  تجنيس

شفاف، تفاصيل نرجسية 

 (B3 .2)ذات قيمة إغوائية

مرونة في -

 (B3.3)التماهيات
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 (CF)استثمار مفرط للواقع الخارجي

التأكيد على الحياة اليومية والعملية، الحالي 

 (CF.1)والملموس، تشبث بالواقع الخارجي

العودة إلى المعايير عواطف ظرفية، 

 (CF.2)الخارجية

 CI))الكف

طول زمن الكمون، أو )نزعة عامة لالنجاز 

وصمت هام، الرفض، ضرورة طرح أسئلة، 

 (CI.1)نزعة إلى الرفض

دوافع الصراعات غير محددة، ابتذال، عدم 

 (CI.2)التعريف باالشخاص

عناصر مقلقة متبوعة أو مسبوقة بتوقف 

 (CI.3)الخطاب

 (CN)االستثمار النرجسي  

التعبير على ما هو مشعور به ذاتيا،أو و 

( إيجابي أو سلبي)تصور الموضوع 

(CN.2) 

إظهار الئحة،عاطفة معنوية، هيئة دالة عن 

 (CN.3)عواطف

التأكيد على الحدود وعلى الخصائص 

 (CN.4)الحسية

 (CN.5)عالقات مرأتية

 (CL)عدم استقرار الحدود

الراوي والموضوع بين )نفاذية الحدود 

 (CL.1...)القصة، أو بين الداخل و الخارج

 (CL.2)االرتكاز على المدرك و أو الحسي

داخلي )عدم تجانس تنظيمات السير 

( ملموس /رمزي، مجرد/خارجي، ادراكي /

(CL.3) 

 (CL4)االنشطار

 (CM)السياقات الضد اكتئابية

ايجابي )التأكيد على وظيفة اسناد الموضوع 

عدم (CM.1)نداء للفاحص، (أو سلبي

لف و (CM.2)استقرار مفرط في التماهيات

دوران،تهكم، سخرية، غمز 

 (   CM.3)للفاحص
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 (E1)تشوه اإلدراك

 (E1.1)إغقال موضوع ظاهر

و غريبة مع / إدراك أجزاء نادرة أو

 (E1.2)أو دون تبريرات تعسفية 

حسية خاطئة،إدراكات إدراكات 

 (E1.3)خاطئة

إدراك مواضيع مفككة،أو أشخاص 

 (E1.4)مرضى أو مشوهين

 (E2)كثافة ااإلسقاط

عدم تالؤم بين موضوع القصة و 

المنبه،مواضية،رمزية 

غامضة،تخريف خارج 

 (E2.1)الصورة

ذكر الموضوع السيء،موضوع 

اإلضطهاد،بحث تعسفي عن قصدية 

الصورة،مثبنة ذات نمط 

 (E2.2)عظامي

أو /التعبير عن عواطف و 

تعبير فج مرتبط :تصورات مكثفة

بموضوع جنسي أو 

 (E2.3)عدواني

اظطراب معالم الهوية و 

 (E2.4)المواضيع

 (E3.1)خلط في الهويات و األدوار

 (E3.2)عدو استقرار المواضيع

اضطراب زماني مكاني ، أو 

 (E3.3)السببية المنطقية

 (E4)تشوه الخطاب

 (E4.1)كالمية،فلتات لفظيةأخطاء 

عدم تحديد،غموض 

 (E4.2)الخطاب

 (E4.3)تداعيات قصيرة

ترابط جواري )دفاعات هوسية

بالجناس، القفز من موضوع 

 ( E4.4()آلخر

 

 0,  11  12  , 
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  "سنة14نوال : "الحالة السادسة

 د 21:زمن البروتوكول                     سنة 14نوال  بروتوكول الّرورشاخ            

 اللوحة اإلجابة التحقيق التنقيط

 

GF+A/Ban 

DF-/Obj /Arch 

 

 0,45 

Oiseau(G) 

Statut(D4) 

 

0,58 

I 

GF+A 
 

DC/Sg 

Reponse additive 

Non : miel(D2) et 

ours(D6) 

DF+A/Ban 

...0,16  

Singes(D6) 

Sang(D2) 

0,30 

 

II 

DF+/Obj 

 

 

DC/Sg 

Fleur(D3)DF-elem 

Une 

guitare(D2)(reponse 

additionnelle) 

DF-/Obj 

0,2 

Koala 

Plateau(D7) 

Sang(D5) 

1,00 

III 

 

Refus 

DF-/A 

DF+/bot 

 0,9 

Je ne sais pas  

Gazelle(D2) 

Arbre(D5) 

0,23 

IV 

 

GF+A/Ban 

 0,2 

Chauve souris 

0,11 

V 

 

 

GF+A/ 

 0,1 

chat 

chien 

0,36 

VI 

 

DF+/A 

DF-/bot 

 0,6 

 Petits chiens(D2) 

L’herbe(D4) 

0,23 

VII 

 

DF+/A 

D/bl F-/A 

 0,4 

Tigre(D1) 

hippopotame 

0 ,29 

VIII 

 

 

DF-/A 

Singe(D3) au lieu 

de tigre reponse 

additionnelle 

0,4 

Deux 

hippopotames(D11) 

IX 
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DF+/A 

DF-A        Porcs(D6)    

Un tigre ou je ne 

sais pas 

0,58 

 

DdF-/A 

DF-/A 
 

DF-/A 

Oiseau : ni forme ni 

couleur c’est 

comme ça ! 

 

DF-/A 

 0,10 

Un 

caméléon(Dd33) 

Lions Deux oiseaux 

Singes 

Scorpion j’espere 

scorpion 

1,30 

 

X 

 

  :إختبار اإلختيارات

 les nounours et le miel II :اإلختيار اإليجابي

                        VII  j’aime les chiens, petits adorables et domestiques                

 IX animaux sauvages et les couleurs(j’aime pas les couleurs) :اإلخثيار السلبي

 X la couleur, animaux sauvages 

 المخطط النفسي

 الخالصة أنماط اإلدراك المحددات المحتويات

A=13 

Bot=2 

Sg=2 

Obj=2 

Arch=1 

 

 

F+=10 

F- =7 

S.deF=17 

C=2 

 

G=4 

G%=20% 

D=15 

D%=75% 

Dbl=1 

Dbl%=5% 

R=20 

R.compl.= 

Refus=0 

T.total= 

Tps/R= 

T.d’appr. :G.D.Dbl 

TRI=  0K/3C 

F.C=0K/0E 

RC%=35% 

Ban=2 

F%=85% 

F%Elarg=85% 

F+%=58,82% 

F+%Elarg=58,82% 

A%=65% 
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 :سنة 14تحليل بروتوكول الرورشاخ نوال 

         (20)قلة عدد اإلجابات المبتذلة ن، غير أ(02)إنتاجية نوال جيدة من ناحية الكمجاءت 

و مواظبة المفحوصة على المحتويات الحيوانية يوحي بنكوص هام أمام القلق الذي أثارته 

 .مادة اإلختبار

 :السيرورات المعرفية

على إنتاجية طرق التناول جاءت غير متوازنة، حيث طغت طرق التناول الجزئية 

بينما لم  ،(G%=20%)طرق التناول الشاملةل عدد قليلمقابل  ،(D%=75%)فحوصةمال

إلى تقسيم البقع كان بهدف التحكم بشكل  ةفحوصأية إجابة جزئية صغيرة، لجوء الم تظهر

 .أفضل في القلق الذي أثارته

ية ، حيث تقارب في استعمال المحددات الشكل(F%=85%)بلغت المحددات الشكلية

ما يسمح بالقول أن السيرورات  ،(F-=7)و المحددات الشكلية السلبية ( F+=10)اإليجابية

بتكوين صورة ذات متناسقة، و تكيف  و لم تسمح للمراهقة المعرفية للمراهقة لم تكن فعالة،

 .قلة اإلجابات المبتذلة و هذا ما يؤكده أيضا جيد مع الواقع

 :الدينامية اإلنفعالية

المنبسط الخالص يظهر الغياب الكلي للمحددات الحركية  0K /3Cالداخلينمط الصدى 

الكبيرة ما يوحي بفقر في التصورات مقابل حضور كاف للعواطف الممثلة في اإلستجابات 

، ما يظهر حساسية اتجاه مثيرات العالم الخارجية و هذا III وII في اللوحتين( C=2)اللونية

 .(.Rc%=35%)ٌت اللونيةما يؤكده ارتفاع نسبة اإلستجابا

إن تحليل المحتويات يظهر اقتصار المفحوصة على استعمال المحتويات 

، و التي كانت في الكثير من األحيان مصحوبة بمحددات شكلية (A%=65%)الحيوانية

سلبية أو إجابات مبتذلة، ما يظهر عالم داخلي مبني على عدم النضج و النكوص إلى مستوى 

هذا القلق النزوي الذي يميز مرحلة المراهقة، و الذي  احتواءالمحتويات الحيوانية من أجل 

 .II. III(DCSang) للذان ظهرا في اللوحتينين الدمويين اييظهر بوضوح في المحتو
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و حتى في التحقيق  IIIخاصة عن لوحة اإلبتذالغياب الصورة اإلنسانية في البروتوكول 

 .الحدي يظهر صعوبة التقمص لدى الحالة

أيضا دليل على ضعف ارصان الصراعات  في البروتوكول غياب اإلجابات الحركية

 .الداخلية

 :الفرضية التشخيصية

ياب اإلجابات المحتويات الحيوانية، غ بر الذي ظهر من خالل المثابرة علىالنكوص المعتإن 

                 بات المبتذلة مع التوازن في إستعمال المحددات الشكلية اإليجابيةاإلنسانية و قلة اإلجا

              و السلبية، كلها عناصر تظهر الصعوبات التي تواجهها المفحوصة في التكيف مع الواقع

بة ستثارة النزوية الناتجة عن عمل المراهقة، و إلى صعوو ارصان القلق الناتج عن شدة اإل

 .عمل تقمص ناجحببناء صورة ذات جيدة و القيام 

لقد أدت االستثارة النزوية المصاحبة إلعادة إحياء اإلشكالية األوديبية خالل المراهقة و التي 

، إلى نكوص المفحوصة ما III وII اللذان ظهرا في اللوحتين ظهرت في المحتويين الدمويين

                        VII  وVI وIVيظهر من خالل المثابر في استعمال المحتويات الحيوانية في اللوحات 

 إضافة إلى هذا نشير إلى أن غياب المحتويات اإلنسانية في بروتوكول الحالة حتى في اللوحة

  III   فيها إجابة مبتذلة و اإلصرار على تجنبها حتى في التحقيق الحدي دليل على التي تعتبر

 .التهديد الذي تعيشه المفحوصة أمام الصور الو الدية

 سنة14نوال   TATبروتوكول 

 ثا 01.ثا طفل صغير يفكر ما سيفعله بالقيطارة21:  1اللوحةّ 

 :السياقات الدفاعية

في نزعة ( A2-2)، عقلنة (A1-1)بالتفاصيل بدأت المفحوصة القصة بالوصف مع التمسك 

و الذهاب و اإلياب بين ( CF1)و التمسك بالواقع الخارجي ( CI-1)عامة نحو اإليجاز 

 ( .A2-4)التعبير النزوي و الدفاع 
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 :اإلشكالية

لقد استطاعت المفحوصة إدراك وضعية العجز الو ضيفي للطفل، و ارصان اإلشكالية الخفية 

 .للوحة

بنت تذهب إلى المدرسة .بنت تفكر...حصان و بيوت صغيرة. طفل.ثا  بنتان20: 2اللوحة

 0212..أيضا امرأة..تحمل كتابين يظهر أنها ليست بخير

 :السياقات الدفاعية

مع تشبث بالواقع الملموس ( A1-1)بدأت المفحوصة قصتها بالوصف مع التمسك بالتفاصيل 

(CF1) مع اإلشارة إلى التعبير عن العواطف ،(B1-3.) 

 :اإلشكالية

لقد تمكنت المفحوصة من إدراك األشخاص الثالثة في اللوحة ير أنها لم تستطع ارصان 

 .اإلشكالية بسبب عدم التمييز بين األجيال 

تفكر فيما يمكنها ...ليست بخير ألنها في السجن...ثا بنت تبكي,3BM  :1اللوحة

 1222...فعله

 :السياقات الدفاعية

                (A1-1)مع تبرير التفسيرات ( B1-3)قصتها بالتأكيد على العواطف بدأت المفحوصة 

 (.A2-1)و عقلنة 

 :اإلشكالية

 .أدركت المفحوصة البعد اإلكتآبي الذي توحي إليه اللوحة و تمكنت من إرصانه

 ثا  2,..المرأة تمسكه ألنها خائفة من أن يذهب للشجار...ثا امرأة و رجل 28:  4اللوحة
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 :لسياقات الدفاعيةا

و التأكيد ( CI-1)، صمت (A1-1)بدأت المفحوصة قصتها بالوصف مع التمسك بالتفاصيل 

( B2-1)، وتهويل (B1-3)مع التعبير عن العواطف ( B1-1)على العالقات البين شخصية 

 (.B3-3)و كل ذلك في سياق مرونة في التماهيات

 :اإلشكالية

الغريزي داخل الزوج بقطبيه الليبيدي و العدواني، و لقد توحي إشكالية اللوحة إلى الصراع 

استطاعت المراهقة ارصان إشكالية اللوحة بتعبيرها عن القطبين العدواني و الليبيدي داخل 

 .الزوج من خالل اإلشارة إلى العالقات البين شخصية

لمناداة  فتحت الباب...كتب...أزهار 2ثا جدة تفتح باب غرفة تحوي على طاولة11: 2اللوحة

 1220.أحدهم

 :السياقات الدفاعية

، و التأكيد على العالقات (A1-1)بدأت المفحوصة قصتها بالوصف مع التمسك بالتفاصيل 

مع عدم ( B1-2)، و إدراك أشخاص غير موجودين في الصورة (B1-1)البين شخصية 

 (.CI-3)التعريف باألشخاص 

 :اإلشكالية

تدخل و تراقب، ولقد تجنبت المراهقة إدراك األم و توحي إشكالية اللوحة إلى صورة أم 

مواجهة الصورة األمومية من خالل عدم التعريف باألشخاص، و بالتالي لم تتمكن من 

 .ارصان إشكالية اللوحة

المرأة خائفة من أن يفعل الرجل شيئا ما لهذا فهي ...رجل يدخن...ثا امرأة1GF  :10اللوحة

 ثا 1,..تنظر إليه
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 :دفاعيةالسياقات ال

و التأكيد على العالقات ( A1-1)بدأت المفحوصة قصتها بالوصف مع التمسك بالتفاصيل 

، و تجنيس العالقات مع ترميز (B1-3)مع التعبير عن العواطف ( B1-1)البين شخصية 

 (.B3-2)شفاف 

 :اإلشكالية

خالل تأكيدها تعود إشكالية اللوحة إلى هوام اإلغواء، و لقد أرصنت المفحوصة اإلشكالية من 

 .على العالقات البين شخصية بين الرجل و المرأة

 ثا 02..واحدة لديها منديل و كتاب...ثا بنتان واحدة فوق األخرى1GF  ..:22حةاللو

 :السياقات الدفاعية 

في نزعة عامة نحو ( A1-1)بدأت المفحوصة قصتها بالوصف مع التمسك بالتفاصيل 

 (.CI-1)اإليجاز 

 :اإلشكالية

بنت في بعديها التقمصي و التنافسي من جهة و التفاعل -اللوحة إلى إشكالية العالقة أم توحي

المتبادل، حيث لم تتمكن المفحوصة من ارصان اإلشكالية بسبب عدم إدراكها للفروق بين 

 .األجيال

 1220... امرأة مع ابنتها تودعها...ثا  GF9 :21اللوحة 

 :السياقات الدفاعية

 . (CI-1)صة برفض اللوحة لقد اكتفت المفحو

 :اإلشكالية

تهدف اللوحة إلى معرفة وجود سيرورة هوية و تقمصية عند الفرد، تسمح بالتمييز بين 

 .الشخصيتين التسويتين غير أن المراهقة فشلت في ارصان اإلشكالية لميلها إلى الرفض
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 ثا 2,.غابة...زورق...حشيش ...شجرة .. ثا 20: 12اللوحة

 :الدفاعيةالسياقات 

في نزعة عامة نحو ( A1-1)بدأت المفحوصة قصتها بالوصف مع التمسك بالتفاصيل 

 (.CF1)و التمسك بالواقع الملموس ( CI-1)اإليجاز 

 :اإلشكالية

توحي اللوحة إلشكالية التقارب الليبيدي داخل الزوج، و المفحوصة لم تتمكن من ارصان 

 .اإلشكالية بسبب ميلها إلى الرفض

 ثا  0,.ثا  ما  نطيقش نتخيل20:.11اللوحة

 :السياقات الدفاعية

 (.CI-1)اكتفت المفحوصة برفض اللوحة 

 :اإلشكالية

لم تتمكن المفحوصة من إدراك إشكالية اللوحة و بالتالي لم تستطع ارصان القلق الذي تثيره 

 .بسبب عدم إدراكها للمواضيع الظاهرة للوحة

 ثا 00.باحثا غابة و أش12BG  :12اللوحة

 :السياقات الدفاعية

-A2)مع ميل إلى الخيال ( A1-1)بدأت المفحوصة قصتها بالوصف مع التمسك بالتفاصيل 

 (.CI-1)و نزعة عامة نحو اإليجاز(E2-2)و استحضار الموضوع السيئ ( 2

 :اإلشكالية

لم تستطع المراهقة ارصان إشكالية اللوحة بسبب اقتصارها على الوصف مع التمسك 

 .بالتفاصيل
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هو ...طفل صغير يفكر و يأكل تفاحة... ثا مسكين هذا الطفل انه يبكي13B  :28اللوحة

 ثا  0,.جالس

 :السياقات الدفاعية

( A2-1)ثم عقلنة ( B2-2)و تهويل( B1-3)ت المفحوصة قصتها بالتأكيد على العواطف بدأ

 (.A2-4)مع تكوين عكسي 

 :اإلشكالية

و قلق االنفصال، و لقد استطاعت المراهقة ارصان اإلشكالية  توحي اللوحة للبعد اإلكتآبي

 .بفضل ميلها إلى التعبير عن العواطف

 ما  نطيقش نتخيل: ... 11اللوحة

 :السياقات الدفاعية

 (.CI-1)اكتفت المفحوصة بالرفض 

 :اإلشكالية

فشلت تخضع هذه اللوحة الفرد إلى ضرورة االختيار بين الموضوع السيئ و الجيد، ولقد 

 .المراهقة في ارصان اإلشكالية بسبب ميلها إلى الرفض

 1200....ثا ال أدري ورقة بيضاء28: 11اللوحة 

 :السياقات الدفاعية

لتف مع التمسك ( A2-3)مع إنكار ( B2-1)بدأت المفحوصة قصتها بتعليق شخصي 

 (.CI-1)، مع ميل إلى الرفض (CF1)و تتشبث بالواقع الملموس ( A1-1)بالتفاصيل 

 

 



 شة النتائجقعرض و منا                                                                الفصل الرابع 

030 
 

 :اإلشكالية

توحي هذه اللوحة إلى قدرة المفحوص على بناء أشياء يقيمها بنفسه، و لم تستطع المفحوصة 

 .من بناء و لو جزئي لقصة لتمسكها بالمحتوى الظاهر للوحة

 : TATخصائص بروتوكول 

 :السياقات الدفاعية

، و على  رأسها (0,)بمجموععلى السياقات الدفاعية لدى المفحوصة ( A)لقد طغت الرقابة 

لتليها سياقات استثمار الواقع الداخلي و ( A1-1)سياقات الوصف مع التمسك بالتفاصيل 

 ( .A2-2)و العقلنة ( A2-3)الممثلة أساسا بسياق اإلنكار 

حيث جاءت على رأسها ( 02)هي األخرى كانت بارزة بمجموع( B)سياقات سلسلة المرونة

و المتمثلة في سياق التأكيد على العالقات البين شخصية ( B1)سياقات استثمار العالقة 

(B1-1 ) و التعبير عن العواطف(B1-3 ) لتليها سياقات التهويل(B2-1.) 

حيث طغت عليها سياقات ( 11)فجاءت بمجموع (C)أما سياقات سلسلة تجنب الصراع 

لتشبث بالواقع ، لتليها سياقات ا(CI-1)، نزعة عامة إلى اإليجاز و الرفض(CI)الكف 

 .فلم يظهر منها أي سياق( E)أما سياقات بروز العمليات األولية .CF1))الخارجي 

 :الفرضية التشخيصية

لقد أظهر اختبار تفهم الموضوع قدرات لدى الحالة على مواجهة الصراعات و  بناء قصص 

متماسكة و هذا من خالل استعمالها لسياقات التعبير على العواطف و التأكيد على العالقات 

و التي تمثل باألساس ( A=35)َََالبين شخصية، إال أن سيطرة الرقابة على خطاب المراهقة 

-CI)، إلى جانب سياقات تجنب الصراع(A1-1)صف مع التمسك بالتفاصيلفي سياقات الو

      ، أعطى بعدا آخر للتوظيف النفسي لدى الحالة مبنيا على الكف و الرقابة (CF-1)و  (1

ية األوديبية و التي لمع حساسية اتجاه اإلشكا  و عدم السماح بالتعبير عن العالم الداخلي

تعود محتوياتها الكامنة الى  تيلاللوحات ا إشكالياتفي فشل المراهقة في ارصان  ظهرت

 .  (0،0،1GF،2GF،12)الصراع األوديبي
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 سنة  14نوال نموذج لورقة الفرز                                           

 بروز العمليات األولية:  Eالسلسلة  تجنب الصراع: Cالسلسلة  المرونة:Bالسلسلة  الرقابة: Aالسلسلة 
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1 

الرجوع الي الواقع 

 (A1)الخارجي

وصف مع التمسك 

بالتفاصيل مع دون 

تبرير التفسيرات 

(A1 .1 ) 

زمنية، : تدقيقات-

مكانية، 

 (A1.2)رقمية

العودة إلي الواقع 

االجتماعي، 

االعراف 

 (A1. 3)والقيم

العودة إلي المراجع 

االدبية 

 (A1.4)والثقافية

استمارةالواقع 

 (A2)الداخلي

لعودة إلي الخيال -

 ( A2.1)والحلم

 (A2.2)العقلنة

 (A2.3)االنكار

التأكيد علي 

الصراعات 

الداخلية، الذهاب 

واالياب بين التعبير 

النزوي 

 (A2.4)والدفاع

السياقات ذات 

النمط 

 (A3)الهجاسي

الشك، التحفظات 

الكالمية، والتردد 

التأويالت  بين

المختلفة، 

 (A3.1)واالجترار

 (A3.2)االلغاء

التكوين 

 (A3.3)العكسي

العزل بين 

التصورات أو 

التصورات 

والعواطف، 

عواطف 

 ( A3.4)ضئيلة
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2 

 ( B1)استمارة العالقة

التأكيد على العالقات البين 

شخصية، قصة 

 (B1.1)حوارية

ادخال اشخاص غير 

موجودين على 

 ( B1.2)الصورة

التعبيرعن 

 (B1.3)العواطف

التمسرح أو  

 (B2)التهويل

دخول مباشر في التعبير، 

تعجبات، تعاليق شخصية، 

 (B2.1)تمسرح

عواطف قوية أو مبالغ 

 (B2.2)فيها

رات و أو عواطف تصو 

ياب إمتعارضة، ذهاب و 

بين الرغبات 

 (B2.3)المتناقضة

تصورات الفعل مرتبطة  

أو ال بالحاالت االنفعالية 

الخوف، الكارثة، )

 (B2.4()الدوار

السياقات ذات النمط 

 (B3)الهستيري

التأكيد على العواطف في 

صالح كبت 

 ( B3.1)التصورات

تجنيس العالقات، ترميز 

شفاف، تفاصيل نرجسية 

 (B3 .2)ذات قيمة إغوائية

مرونة في -

 (B3.3)التماهيات
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 (CF)استثمار مفرط للواقع الخارجي

التأكيد على الحياة اليومية والعملية، الحالي 

 (CF.1)والملموس، تشبث بالواقع الخارجي

عواطف ظرفية، العودة إلى المعايير 

 (CF.2)الخارجية

 CI))الكف

طول زمن الكمون، أو )نزعة عامة لالنجاز 

 الرفض، ضرورة طرح أسئلة،وصمت هام، 

 (CI)الكف

 (CI.1)نزعة إلى الرفض 

دوافع الصراعات غير محددة، ابتذال، عدم 

 (CI.2)التعريف باالشخاص

عناصر مقلقة متبوعة أو مسبوقة بتوقف 

 (CI.3)الخطاب

 (CN)االستثمار النرجسي  

و  /التعبير على ما هو مشعور به ذاتيا،أو

( إيجابي أو سلبي)تصور الموضوع 

(CN.2) 

إظهار الئحة،عاطفة معنوية، هيئة دالة عن 

 (CN.3)عواطف

التأكيد على الحدود وعلى الخصائص 

 (CN.4)الحسية

 (CN.5)عالقات مرأتية

 (CL)عدم استقرار الحدود

بين الراوي والموضوع )نفاذية الحدود 

 (CL.1...)القصة، أو بين الداخل و الخارج

 (CL.2)رتكاز على المدرك و أو الحسياال

 /داخلي)عدم تجانس تنظيمات السير 

( ملموس /رمزي، مجرد/خارجي، ادراكي 

(CL.3) 

 (CL4)االنشطار

 (CM)السياقات الضد اكتئابية

ايجابي )التأكيد على وظيفة اسناد الموضوع 

عدم (CM.1)، نداء للفاحص(أو سلبي

لف و (CM.2)استقرار مفرط في التماهيات

دوران،تهكم، سخرية، غمز 

 (   CM.3)للفاحص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (E1)تشوه اإلدراك

 (E1.1)إغقال موضوع ظاهر

و غريبة مع / إدراك أجزاء نادرة أو

 (E1.2)أو دون تبريرات تعسفية 

إدراكات حسية خاطئة،إدراكات 

 (E1.3)خاطئة

إدراك مواضيع مفككة،أو أشخاص 

 (E1.4)مرضى أو مشوهين

 (E2)كثافة ااإلسقاط

عدم تالؤم بين موضوع القصة و 

المنبه،مواضية،رمزية 

غامضة،تخريف خارج 

 (E2.1)الصورة

ذكر الموضوع السيء،موضوع 

اإلضطهاد،بحث تعسفي عن قصدية 

الصورة،مثبنة ذات نمط 

 (E2.2)عظامي

أو /التعبير عن عواطف و 

تعبير فج مرتبط :تصورات مكثفة

بموضوع جنسي أو 

 (E2.3)عدواني

اظطراب معالم الهوية و 

 (E2.4)المواضيع

 (E3.1)خلط في الهويات و األدوار

 (E3.2)عدو استقرار المواضيع

اضطراب زماني مكاني ، أو 

 (E3.3)السببية المنطقية

 (E4)تشوه الخطاب

 (E4.1)أخطاء كالمية،فلتات لفظية

عدم تحديد،غموض 

 (E4.2)الخطاب

 (E4.3)تداعيات قصيرة

ترابط جواري )هوسيةدفاعات 

بالجناس، القفز من موضوع 

 ( E4.4()آلخر

 

 35  15  17  0 
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 "سنة11أغيالس": الحالة السابعة

 د 11:زمن البروتوكول               سنة 11"أغيالس"بروتوكول الرورشاخ           

 اللوحة اإلجابة التحقيق التنقيط

GF+A/Ban 

DF+ C/Obj 

  0,12 oiseau, 

Peinture(asymétrie)  

0,59 

I 

DC/Sg 

 

 

DCF/Elem 

  0,17  La meme 

chose asymetrie 

mais just elle a 

rouge(sang)(D2) 

L’ancre(D6) 

0,59  

II 

 

DK H/Ban 
 

DF+A/Ban 

 

DF- A/Kan 

 0,11 

Deux personnes 

(D11),elle tient une 

chose Couleur 

rouge(papillon)(D3) 

Souris qui tombe 

dessus(D2) 

0,55 

III 

 

GF-/A 

 0,8 

Eléphant(G) 

0,21 

IV 

 

 

GF+A/Ban 

 0,5 

Chauve souris 

Il ressemble à une 

chauve souris 

0,30 

V 

 

CHOC 

 

 

DF-/Obj 

DFE/A/Ban 

 0,14 

Celle-ci je ne sais 

pas c’est quoi 

Asymétrie 

Etoile(D3) 

Peau d’un 

mouton(G)  

0,54 

VI 

 

D/dF+H/Frag 

 

DF+A 

 0,2 

Deux filles(D2) 

debout 

Sur une pierre(D4) 

ou bien deux lapins  

VII 
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0,39 

 

 

 

 

DF-A 

DA KAN 

 0,2 

Je ne sais pas deux 

taureaux(D1), lion 

qui veulent monter 

sur l’arbre et 

pourtant ils ne 

peuvent pas 

0,43 

VIII 

 

 

DFC/Elem 

Dbl/CF+/bot/Elem 

 0,15 

Je ne sais pas 

Thafouwart,il ya de 

l’herbe qui est 

plante dedant l’eau  

0,51 

IX 

 

 

DblF-Symb 

DF+A/Ban 

 

 

 

0,15 

Je ne sais pas la 

lettre A  

L’araignée 

Crabe 

0.59                         

X 

 

 :إختبار اإلختيارات

   pace que c’est des animaux V  اللوحة:اإلختيار اإليجابي

 IV pace que c’est des animaux اللوحة           

 II elle ne me plait pasاللوحة: اإلختيار السلبي

 je n’ai pas compris IX اللوحة                                   
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 المخطط النفسي

 الخالصة أنماط اإلدراك المحددات المحتويات

A=9 

H=2 

Elem=3 

Bot=1 

Sg=1 

Frag=1 

Symb=1 

 

 

F+=7 

F- =4 

S.deF=11 

K=1 

Kan=2 

S.deK=3 

C=4 

CF=2 

FC=1 

S.deC=7 

FE=1 

S.deE=1 

 

G=4 

G%=20 

D=14 

D%=70% 

Dbl=2 

Dbl%=10 

R=18 

R.compl.= 

Refus=0 

T.total= 

Tps/R= 

T.d’appr. :G.D.Dbl 

TRI=  2K/7 ,5C 

F.C=2K/1E 

RC%=25% 

Ban=7 

F%=61,11% 

F%Elarg=88,88% 

F+%=63,63% 

Elarg=109% 

A%=50% 

H%=11,11% 
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 :سنة 11تحليل بروتوكول الرورشاخ أغيالس  

، إذا ما (R=18)لقد كانت إنتاجية أغيالس جيدة من ناحية الكم، حيث كان عدد اإلجابات

 .قورن بالوقت المستغرق في البروتوكول

  :السيرورات المعرفية

طرق التناول كانت غير متوازنة حيث طغت اإلجابات الجزئية على إنتاجية 

، وهذا بهدف التحكم في (G%=20%)، مقارنة باإلجابات الشاملة(D%=70)المفحوص

بينما ظهرت إجابتين ، حات من خالل اللجوء إلى تقسيمهاالقلق الذي أثاره غموض اللو

 . X و    IXجزئيتين صغيرتين في اللوحات 

، حيث (F%=61, 11%)المحددات كانت متنوعة غير أنه طغت عليها المحددات الشكلية

مقارنة بالمحددات الشكلية ( F+%=63,63)نجد مجموع المحددات الشكلية اإليجابية مرتفعا

 .مؤكدة بذلك سالمة العالقة مع الواقع( F-=4)السلبية 

 ،مبتذلةاملة كانت مصحوبة بإجابات إن تحليل السياقات المعرفية يبين أن أغلب اإلجابات الش

ما يظهر تكيف سليم مع الواقع، غير أن اللجوء إلى تقسيم البقع إلى إجابات جزئية يظهر 

 .االختبارمحاولة تحكم في القلق الذي أثاره غموض مادة 

 :الدينامية االنفعالية

المنبسط المزدوج يشير إلى طغيان عدد االستجابات  2K >7,5Cنمط الصدى الداخلي

الحسية على عدد االستجابات الحركية، ما يدل على نفاذية و حساسية كبيرة لمثيرات العالم 

     الخارجي، مقابل امتالك المفحوص إلمكانيات ال بأس بها في تسيير و معالجة الضغوط 

أربعة محددات لونية خالصة  ،(C=7)و هذا ما توحي  به دراسة اإلستجابات الحسية 

(C=4) محددين لونيين شكليين ،(CF=2 ) و محدد شكلي لوني(FC=1)  و التي ظهرت في

و المحتويات المتنوعة المصاحبة لها  والتي تظهر قدرة المفحوص على  IX وII وI اللوحات

( FE=1) بينا ظهر محدد تظليلي واحد،  تسيير النزوات و السماح بالتعبير  عن  العواطف

 .VI في اللوحة 
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، إضافة إلى اإلجابة الحركية الحيوانية في III (K=1) ظهور اإلجابة الحركية في اللوحة

، يدل على امتالك المفحوص لتصورات VIII(Kan=2) نفس اللوحة و أيضا في اللوحة

 .تسمح له بار صان الصراعات الداخلية

        « III « deux personnes اللوحةاإلستجابات اإلنسانية هي أيضا كانت حاضرة في 

، يدل على سيرورة تقمص ناجحة تسمح VII   « deux filles » (H%=11,11) و اللوحة

 .للفرد بتكوين صورة ذات من نوعية جيدة

 :الفرضية التشخيصية

نفسية ل أغيالس ثرية مع اإلحتفاض بعالقة جيدة مع الواقع، وجود اإلجابات تظهر الحياة ال

اإلنسانية و المصاحبة بمحددات حركية إنسانية و حيوانية، يظهر سيرورة تقمص ناجحة عند 

 .المراهق، ما يسمح له بتكوين هوية متماسكة و صورة ذات من نوع جيد

 VI (Sang ,Peau d’un mouton) و II يظهر تحليل محتوى اإلجابة في اللوحتين

راهق تسييرهما من خالل قدرته على جود إستثارة نزوية و قلق خصاء، استطاع الم و

و المصحوبة بمحدد حركي إنساني و  III استحضار اإلستجابة اإلنسانية المألوفة في اللوحة

، كل هذا يدل أيضا على قدرة  VII محدد حركي حيواني، و االستجابة اإلنسانية في اللوحة

إلعادة إحياء الصراع المراهق على تسيير القلق الناتج عن االستثارة النزوية المصاحبة 

 .األوديبي، و بدأه لسيرورة تقمص ناجحة

 سنة11" أغيالس" T .A .Tبروتوكول 

 " د1221ثا، طفل يفكر كيف يعمل بالقيثارة 0,..." 1اللوحة 

 :السياقات الدفاعية

لينهي ( A2-2)تليه عقلنة( A1-1)بدأ  المفحوص قصته بالوصف مع التمسك بالتفاصيل 

         التأكيد على الصراعات الداخلية و الذهاب و اإلياب بين التعبير النزويحديثه بسياق 

 ( .A2-4)و الدفاع
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 : اإلشكالية

لقد استطاع المفحوص ارصان اإلشكالية الخاصة باللوحة و المتمثلة في إدراك قلق الخصاء 

الخروج من خالل اإلعتراف بوضعية العجز الوضيفي، عدم نضج الطفل الحالي مع إمكانية 

منه عن طريق مشروع تقمصي، حيث استعان بسياق الذهاب و اإلياب بين التعبير النزوي و 

 .الدفاع و العقلنة من أجل التعبير عن إشكالية اللوحة

 "ثا 01ثا، بنت تحمل كتاب وأمها تتكئ على جدار وأخوها أخذ الحصان 01..". 2اللوحة

 :السياقات الدفاعية

( A1-1)القصة معتمدا على الوصف مع التمسك بالتفاصيل بدأ المفحوص مباشرة بسرد

 (.A3-3)و تكوين عكسي(B3-3)ليتبعه بمرونة في التماهيات

 :اإلشكالية

لم يستطع المفحوص ارصان إشكالية اللوحة من خالل عدم إدراكه لالختالف بين األجيال في  

 .تكوين عكسي( بنت، أم، أخ )العالقة الثالثية 

 "ثا,,رجل يسترخي على السريرثا، BM3 "2اللوحة

 :السياقات الدفاعية

في إطار نزعة عامة نحو ( A1-1)استهل المفحوص قصته بالوصف مع التمسك بالتفاصيل

 (.A3-3)مع تكوين عكسي( CI-1)اإليجاز

 :اإلشكالية

تطرح اللوحة مشكلة الوضعية اإلكتأبية التي لم يستطع الفحوص ارصانها و ذلك بسبب ميله 

 .و اإليجاز و التكوين العكسي إلى الوصف
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 "ثا01ثا، امرأة تمسك زوجها الذي يريد الذهاب لكنها تمسكه11" 4اللوحة

 :السياقات الدفاعية

ليؤكد على العالقات البين ( A1-1)بدأ المفحوص قصته بالوصف مع التمسك بالتفاصيل

 (.B1-1)شخصية

 :اإلشكالية

خالل إدراكه للعالقة بين الرجل و المرأة،  لقد استطاع المفحوص ارصان إشكالية اللوحة من

 .ما يدل على اعترافه بوجود الصراع الغريزي ببعديه الليبيدي و العدواني داخل الزوج

 "د1211ثا،إمرأة تتأمل في الصالون01"  2اللوحة

 :السياقات الدفاعية

مع نزعة عامة إلى ( A1-1)لقد أستهل المفحوص قصته بالوصف مع التمسك بالتفاصيل

 ( .A3-3)و تكوين عكسي( CI-1)اإليجاز

 :اإلشكالية

لم يستطع المراهق ارصان إشكالية اللوحة و المتمثلة في إدراك صورة أم تدخل لتنظر و 

تراقب، و هذا ما لهذه الصورة من أهمية في ظل الصراع األوديبي، فتحويل األم التي تراقب 

محاولة لتجنب القلق الذي تثيره هذه  بواسطة التكوين العكسي يعبر عن" امرأة تتأمل "إلى 

 .الصورة

د، شخصين واقفين ،فاألم غضبت على إبنها أو اإلبن هو الذي غضب BM1 "128اللوحة

 "12,8على أمه

 :السياقات الدفاعية

مع ( A1-1)بعد زمن كمون طويل بدأ المفحوص قصته بالوصف مع التمسك بالتفاصيل 

 و نزعة للتعبير عن ( B1-1)التأكيد على العالقات البين شخصية
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 (.B3-3)و مرونة التماهيات( A3-1)مع التردد في التأويات المختلفة( B1-3)العواطف

 :اإلشكالية

إبنها –أم "استطاع المفحوص ارصان إشكالية اللوحة من خالل إدراكه للفروق بين األجيال 

طفل في ظل -يميز العالقة أمو العالقة التي تربطهما، مع التعبير على القطب العدواني الذي "

 ".األم غضبت على ابنها " اإلشكالية األوديبية 

 "ثا8,ثا، األب يريد أن يقول شيئا إلبنه BM1 "8اللوحة 

 :السياقات الدفاعية

مع التأكيد على العالقات البين ( A1-1)بدأ المفحوص قصته بالوصف مع التمسك بالتفاصيل

 (.CI-1)ذلك جاء في نزعة عامة نحو اإليجازو كل ( A2-2)و عقلنة( B1-1)الشخصية

  :اإلشكالية

ابن في إطار تحفظ االبن ، و لقد نجح –تبعث إشكالية هذه اللوحة على االقتراب أب 

المفحوص في إدراك الفروق بين األجيال و تمكن من  ارصان اإلشكالية  بفضل التأكيد على 

 ".هأب يريد أن يقول شيئا إلبن"العالقات البين شخصية 

شخص يريد قتل الشخص الذي يتمدد على األرض والذي مات "ثا .. BM 828اللوحة

 "د1210مؤخرا وهذا الشخص يظهر واقفا 

 :السياقات الدفاعية

-A1)ليصف دون التمسك بالتفاصيل( CI-2)بدأ المفحوص قصته بعدم التعريف باألشخاص

ليعود في ( A2-1)الخيالمع اللجوء إلى ( E2-3)و يتبعه بسياق ذكر موضوع عدواني( 1

 (.CF-1)األخير إلى التمسك بالوقع الملموس
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 :اإلشكالية

لقد استطاع المفحوص إدراك البعد العدواني اللوحة غير أنه لم يستطع ارصان إشكالية 

العدوانية الموجهة نحو صورة األب في إطار الصراع األوديبي و هذا من خالل ميله إلى 

 .عدم التعريف باألشخاص

 "ثا 0,ثا، األب يمسك بابنه إليه 12" 12لوحةال

 :السياقات الدفاعية

و التأكيد على العالقات البين ( A1-1)بدأ المفحوص قصته بالوصف مع التمسك بالتفاصيل

و كل هذا جاء في سياق الميل إلى ( B3-3)مع مرونة في التماهيات( B1-1)شخصية

 (.CI-1)اإليجاز

 :اإلشكالية

الجيد لشخصيات اللوحة  المفحوص من ارصان إشكاليتها و المتمثلة  لقد منع عدم اإلدراك

 .في االقتراب الليبيدي داخل الزوج

 "د1202و هنا ورقتي شجرة ...جبل وهنا حشرة... ثا، جسر2," 11اللوحة

 :السياقات الدفاعية

ليتبعه بصمت بعد كل ( A1-1)بدأ المفحوص قصته بالوصف مع التمسك بالتفاصيل

 (.CI-1)و كل هذا جاء في إطار ميل عام نحو اإليجاز (CI-1)إجابة

 :اإلشكالية

لم يستطع المفحوص ارصان إشكالية اللوحة، حيث بقي متمسكا بالوصف مع التمسك 

 . بالتفاصيل، حيث فشل في التغلب على القلق الذي أثارته اللوحة و تكوين قصة متناسقة

 ثا 02"وحشيشثا، شجرة محترقة وهنا يشبه زورق BG12 "12اللوحة



 شة النتائجقعرض و منا                                                                الفصل الرابع 

011 
 

 :السياقات الدفاعية

ليتبعه بذكر موضوع ( A1-1)بدأ المفحوص إجابته بالوصف مع التمسك بالتفاصيل

 (.CI-1)و كل ذلك في نزعة عامة نحو اإليجاز( B2-1)مع تعليق شخصي( E2-3)عدواني

 :اإلشكالية

اإلشكالية عدم القدرة على تحمل غياب الموضوع حال دون قدرة المفحوص على ارصان  

 .اإلكتأبية و التي توحي إليها اللوحة

 "ثا00ثا، طفل جالس أمام الباب ينظر إلى األمام ويفكر13B "12اللوحة

 :السياقات الدفاعية

( A2-2)ليتبعه بسياق العقلنة( A1-1)بدأ المفحوص قصته بالوصف مع التمسك بالتفاصيل 

 (.CI-1)و كل ذلك في إطار ميل عام نحو اإليجاز

 :اإلشكالية

   بية و التي يعود إليها المحتوى الكامن للوحة آلم يستطع المفحوص ارصان اإلشكالية اإلكت

و الذي يعود إلى قدرة الفرد تحمل الوحدة و غياب الموضوع، حيث اكتفى المراهق بوصف 

 .اللوحة دون القدرة على تكوين قصة

 ثا  00. و خيال deux cadresثا  00: 11اللوحة 

 :السياقات الدفاعية

، (E1-2)لقد ترك المفحوص العنان لإلسقاط حيث بدأ قصته بإدراك أجزاء غريبة و نادرة

 (.CI-1)ضمن ميل عام نحو اإليجاز( E2-1)مع عدم تالؤم القصة مع المنبه
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 :اإلشكالية

 لم يستطع المراهق إدراك إشكالية اللوحة و التي توحي إلى اإلشكالية القبل تناسلية، 

 ".لخيال" ما دفع به إلى استدعاء موضوع فوبي 

  brouillon  1210 ورقة محاولة ... ال يوجد شيئ..ورقة بيضاء ...ثا8,: 11اللوحة 

 :السياقات الدفاعية

و وصف مع ( CF-1)ثم تمسك بالواقع الملموس( CI-1)بدأ المفحوص قصته بصمت

 (.A3-1)ترددا في التأويالت، ليعود في األخير و يقدم (A1-1)التمسك بالتفاصيل

 :اإلشكالية

لم يستطع المفحوص ارصان إشكالية اللوحة و التي تظهر قدرته على بناء أشياء بنفسه، حيث 

 .اكتفى بوصف المحتوى الظاهر للوحة

 : TATخصائص بروتوكول

 :السياقات الدفاعية

أغلبها تنتمي  و( 02)بمجموع ( A)لقد طغت على إنتاجية المفحوص سياقات سلسلة الرقابة

لتليها بعد ذلك السياقات ذات النمط ( A1-1)إلى سياق الوصف مع التمسك بالتفاصيل

و التحفظات ( A3-3)الهجاسي و التي جاءت على رأسها سياقات التكوينات العكسية 

و الممثلة أساسا في سياق ( A2)، لتأتي سياقات استثمار الواقع الداخلي(A3-1)الكالمية

 (.A2-4)صراع الداخلي و الذهاب و اإلياب بين التعبير النزوي و الصراعالتأكيد على ال

، حيث طغت عليها (11)جاءت في المرتبة الثانية بمجموع ( C)سياقات تجنب الصراع

و عدم ( CI-1)و التي تمثلت في سياق النزعة العامة نحو اإليجاز( CI)سياقات الكف

 (.CI-2)التعريف باألشخاص
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سياقات، تنتمي أغلبها إلى سياق المرونة في ( 12)ظهرت بمجموع( B)سياقات المرونة

 (.B1-1)و سياق التأكيد على العالقات البين شخصية( B3-3)التماهيات

على ثالث سياقات وهي سياق ( E)بينما اقتصر ظهور سياقات سلسة بروز العمليات األولية

إضافة إلى سياق ( E1-2)، و سياق إدراك أجزاء نادرة(E2-3)التعبير عن عواطف مكثفة

 (.E2-1)عدم تالؤم بين موضوع القصة و المنبه 

 :الفرضية التشخيصية

لقد سمح اختبار تفهم الموضوع بإبراز تصورات و عواطف مختلفة، حتى و إن طغت على 

 و على رأسها سياقات التكوينات العكسية( A=29)السياقات الدفاعية للحالة سياقات الرقابة 

و على رأسها الميل إلى اإليجاز، إال أن المراهق استطاع التعبير عن ، و سياقات الكف 

حركات نفسية أكثر مرونة و هذا ما يتجلى في ظهور سياقات المرونة و على رأسها سياقات 

التأكيد على العالقات البين شخصية و التعبير عن العواطف، ما يسمح لنا بالقول أن المراهق 

كما أن المراهق أظهر قدرة على تصور  ،تواء الضغوطيمتلك إمكانيات معتبرة في اح

بعض اللوحات الموحية للصراع  إلشكالياتالصراع األوديبي من خالل ارصان 

 .(1،0،1BM،1BM)األوديبي
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الرجوع الي الواقع 

 (A1)الخارجي

وصف مع التمسك 

بالتفاصيل مع دون 

تبرير التفسيرات 

(A1 .1 ) 

زمنية، : تدقيقات-

مكانية، 

 (A1.2)رقمية

العودة إلي الواقع 

االجتماعي، 

االعراف 

 (A1. 3)والقيم

العودة إلي المراجع 

االدبية 

 (A1.4)والثقافية

استمارةالواقع 

 (A2)الداخلي

لعودة إلي الخيال -

 ( A2.1)والحلم

 (A2.2)العقلنة

 (A2.3)االنكار

التأكيد علي 

الصراعات 

الداخلية، الذهاب 

واالياب بين التعبير 

النزوي 

 (A2.4)والدفاع

السياقات ذات 

النمط 

 (A3)الهجاسي

الشك، التحفظات 

الكالمية، والتردد 

التأويالت  بين

المختلفة، 

 (A3.1)واالجترار

 (A3.2)االلغاء

التكوين 

 (A3.3)العكسي

العزل بين 

التصورات أو 

التصورات 

والعواطف، 

عواطف 

 ( A3.4)ضئيلة
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 ( B1)استمارة العالقة

التأكيد على العالقات البين 

شخصية، قصة 

 (B1.1)حوارية

ادخال اشخاص غير 

موجودين على 

 ( B1.2)الصورة

التعبيرعن 

 (B1.3)العواطف

التمسرح أو  

 (B2)التهويل

دخول مباشر في التعبير، 

تعجبات، تعاليق شخصية، 

 (B2.1)تمسرح

عواطف قوية أو مبالغ 

 (B2.2)فيها

تصورات و أو عواطف  

 ايابمتعارضة، ذهاب و 

بين الرغبات 

 (B2.3)المتناقضة

تصورات الفعل مرتبطة  

أو ال بالحاالت االنفعالية 

الخوف، الكارثة، )

 (B2.4()الدوار

السياقات ذات النمط 

 (B3)الهستيري

التأكيد على العواطف في 

صالح كبت 

 ( B3.1)التصورات

تجنيس العالقات، ترميز 

شفاف، تفاصيل نرجسية 

 (B3 .2)ذات قيمة إغوائية

مرونة في -

 (B3.3)التماهيات

 , 
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 (CF)استثمار مفرط للواقع الخارجي

التأكيد على الحياة اليومية والعملية، الحالي 

 (CF.1)والملموس، تشبث بالواقع الخارجي

عواطف ظرفية، العودة إلى المعايير 

 (CF.2)الخارجية

 CI))الكف

طول زمن الكمون، أو )نزعة عامة لالنجاز 

الرفض، ضرورة طرح أسئلة، وصمت هام، 

 (CI.1)نزعة إلى الرفض

دوافع الصراعات غير محددة، ابتذال، عدم 

 (CI.2)التعريف باالشخاص

عناصر مقلقة متبوعة أو مسبوقة بتوقف 

 (CI.3)الخطاب

 (CN)االستثمار النرجسي  

التعبير على ما هو مشعور به ذاتيا،أو و 

( إيجابي أو سلبي)تصور الموضوع 

(CN.2) 

إظهار الئحة،عاطفة معنوية، هيئة دالة عن 

 (CN.3)عواطف

التأكيد على الحدود وعلى الخصائص 

 (CN.4)الحسية

 (CN.5)عالقات مرأتية

 (CL)عدم استقرار الحدود

بين الراوي والموضوع )نفاذية الحدود 

 (CL.1...)القصة، أو بين الداخل و الخارج

 (CL.2)االرتكاز على المدرك و أو الحسي

 / داخلي)انس تنظيمات السير عدم تج

( ملموس /رمزي، مجرد/خارجي، ادراكي 

(CL.3) 

 (CL4)االنشطار

 (CM)السياقات الضد اكتئابية

ايجابي )التأكيد على وظيفة اسناد الموضوع 

عدم (CM.1)، نداء للفاحص(أو سلبي

لف و (CM.2)استقرار مفرط في التماهيات

دوران،تهكم، سخرية، غمز 

 (   CM.3)للفاحص
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 (E1)تشوه اإلدراك

 (E1.1)إغقال موضوع ظاهر

و غريبة مع / إدراك أجزاء نادرة أو

 (E1.2)أو دون تبريرات تعسفية 

إدراكات حسية خاطئة،إدراكات 

 (E1.3)خاطئة

إدراك مواضيع مفككة،أو أشخاص 

 (E1.4)مرضى أو مشوهين

 (E2)كثافة ااإلسقاط

موضوع القصة و عدم تالؤم بين 

المنبه،مواضية،رمزية 

غامضة،تخريف خارج 

 (E2.1)الصورة

ذكر الموضوع السيء،موضوع 

اإلضطهاد،بحث تعسفي عن قصدية 

الصورة،مثبنة ذات نمط 

 (E2.2)عظامي

أو /التعبير عن عواطف و 

تعبير فج مرتبط :تصورات مكثفة

بموضوع جنسي أو 

 (E2.3)عدواني

اظطراب معالم الهوية و 

 (E2.4)يعالمواض

 (E3.1)خلط في الهويات و األدوار

 (E3.2)عدو استقرار المواضيع

اضطراب زماني مكاني ، أو 

 (E3.3)السببية المنطقية

 (E4)تشوه الخطاب

 (E4.1)أخطاء كالمية،فلتات لفظية

عدم تحديد،غموض 

 (E4.2)الخطاب

 (E4.3)تداعيات قصيرة

ترابط جواري )دفاعات هوسية

موضوع بالجناس، القفز من 

 ( E4.4()آلخر
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 :مناقشة فرضيات البحث -2

 :األولى الجزئيةمناقشة الفرضية  -2-1

 :التحليل الكمي

 يبين الخصائص الكمية  إلجابات المراهقين على لوحات اختبار الرورشاخ( 2)جدول   

 F% H% K C Dbl 

 1 0 0 %11,76 %100 نصر الدين

 0 0 0 %14,28 %100 أنيس

 1 0 0 %14,28 %100 أحمد

 0 0 0 0 %75 صفيان

 0 0 0 0 %75 سيلية

 1 2 0 %0 %85 نوال

 2 4 1 %11,11 %61,11 أغيالس

   

،طغيان المحددات الشكلية على بروتوكوالت المراهقين، مع (0)يظهر من خالل الجدول رقم 

 .اإلجابات الحركية و اللونيةنزعة إلى تجنب الصورة اإلسانية في كثير من الحاالت و غياب 

 :التحليل الكيفي

يبين تحليل اإلجابات على اللوحات التي تثير محتوياتها الكامنة اإلشكالية األوديبية، أن 

المراهقين أظهرو صعوبات في تسيير القلق و االستثارة النزوية اللذان يصاحبان إعادة إحياء 

 :يظهر كما يلياإلشكالية األوديبية خالل المراهقة و هذا ما 

  :نصر الدين:ولىالحالة األ   

، مع قلب اللوحة عدة مرات، (اللون األحمر)حيث أظهر المفحوص صدمة لونية:II اللوحة

 .، هذه الحساسية للفراغ األبيض توحي بوجود قلق خصاء(dbl=1)ليشير إلى الفراغ األبيض
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اإلجابة اإلنسانية  المبتذلة تظهر صعوبة تقمص حيث لم يستطع المفحوص تقديم : III اللوحة

ولة التحكم في القلق افي هذه اللوحة إال بعد تقديم إجابتين إنسانيتين  جزئيتين ما يدل على مح

 .الذي تثيره الصورة اإلنسانية التي تعود على الصور الوالدية

 في هذه اللوحة تدل ذات الطابع الفوبي ياليةاإلجابة اإلنسانية الخ I V:monstre اللوحة

صعوبة في إرصان إشكالية اللوحة و التي تعود على الصورة القضيبية المرتبطة  ىأيضا عل

 (.لوحة األبوة) بصورة ذكرية

 VI:papillon اللوحة 

 (DF-Obj,GF-Obj )شكلية سلبية تقديم إجابات موضوعية مرتبطة بمحددات: VII اللوحة

تحمل الرمزية الجنسية و البعد القضيبي الذي تثيره الصورة الجنسية  يدل على صعوبة في 

 .األنثوية

و التركيز على  III في إدراك الصورة اإلنسانية في اللوحة  دإن الصعوبة التي واجهها الفر

     I V و اإلجابة اإلنسانية الخيالية ذات الطابع الفوبي في اللوحة II اللوحة الفراغ األبيض في

، كلها عناصر VI يم إجابات موضوعية مرتبطة بمحددات شكلية سلبية في اللوحةتقد مع

ة تسيير قلق الخصاء و التهديد أمام الصورة اإلنسانية التي تعود على الصور بتوحي بصعو

 .الوالدية

 أنيس: الحالة الثانية

 إجابة جغرافية:  II اللوحة

  تظهر قلق الخصاء الذي أثارته اللوحة (DF+Anat)اإلجابة التشريحية III:bassin اللوحة

 .، و توحي بالصعوبة التي وجدها المراهق في ارصانه

 .رفض المراهق لهذه اللوحة يوحي بصعوبة في التقمص:IV اللوحة

اإلجابة الحيوانية المصحوبة بمحدد شكلي سلبي تظهر VI  :papillon (DF-A) اللوحة

 .يها إشكالية اللوحةصعوبة تحمل الرمزية الجنسية التي توحي إل
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االجابة اإلنسانية الجزئية توحي إلى الصعوبة التي VII :une main (DF-Hd ) اللوحة

 وجدها المراهق في تصور العالقة مع الصورة األمومية و التي تعود إليها إشكالية اللوحة

 أحمد:الحالة الثالثة

و على إجابة  (DblF+Obj)إحتوت إجابة المفحوص على فراغ أبيض  IIَ:avion اللوحة

 . (DF+Elem)"نار"موحية بشدة القلق النزوي الذي يعيشه الفرد 

، تظهر اإلجابة مشكلة في (G/DF+H/Hd/Anat)"بنت انقسمت إلى نصفين"III اللوحة

حيث أن المفحوص لم يستطع تقديم اإلجابة اإلنسانية التي كانت مفككة، إال  ،التقمصات

باإلعتماد على المحتوى اإلنساني الجزئي و المحتوى التشريحي، ما يدل أيضا على قلق شديد 

 .أمام الصورة اإلنسانية المهددة و التي تعود في إطار الصراع األوديبي إلى الصور الوالدية

اإلجابة كانت عبارة على محتوى موضوع مرتبط  (DF-Obj/Elem)"أنبوبIV اللوحة 

بمحدد شكلي سلبي، ما يظهر الصعوبة في التعامل مع الصورة القضيبية التي يعود إليها 

 .المحتوى الكامن للوحة

 .تظهر تقمص لموضوع القوة (DF+Obj")صاروخ"VI اللوحة

الجنسية األنثوية التي تحييها ع الصورة رفض اللوحة يظهر صعوبة التعامل م :VII اللوحة

 .اللوحة في محتواها الضمني

 صفيان:الحالة الرابعة

 رفض:II اللوحة

 رأس كلب:III اللوحة

 رأس جمل، سنم جمل:  اللوحة

 قطارة:VI اللوحة

 قناع:VII اللوحة
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يظهر تحليل اإلجابات السابقة و التي تمثلت في رفض، و محتويات حيوانية جزئية في 

-، و محتويات موضوعية مرتبطة بمحددات شكلية سلبيةIV (DF-Ad)وIII اللوحتين

إضافة إلى غياب اإلجابة اإلنسانية عن لوحة  ،VII (GF+-Obj)و VI إيجابية في اللوحتين

لمفحوص في تصور الصراع االبتذال،  كلها عناصر توحي بالصعوبة التي واجهها ا

 .تسيير القلق و اإلستثارة النزوية المصاحبة له  واألوديبي 

 سيلية :الحالة الخامسة

 فراشة:II اللوحة

 il me font)اكتفت المفحوصة بتعليق شخصي معبر عن الخوف و القلق: III اللوحة

peur…). 

 (ouf)رفض اللوحة مع تنهد :IV اللوحة

 « VI: « je ne comprend rien اللوحة

 فراشة...الكلب:VII اللوحة

        الشيئ المهم الذي يجب اإلشارة إليه في بروتوكول الحالة هو غياب المحتويات اإلنسانية

، ما يدل III اللوحةفي  ات الحيوانية في التحقيق الحديإصرار المفحوصة  على المحتوي و

 .على سيرورة تقمص هشة و صعوبة في تكوين صورة ذات مستقرة

القول أن المفحوصة تجنبت الصراع األوديبي من خالل رفضها لعدة و على العموم يمكن 

     ، كثرة التعليقات الشخصية الموحية بالخوفVI اللوحة وIV اللوحة وIII اللوحة لوحات

، إضافة الى تجنب الصورة اإلنسانية المهددة و اللجوء إلى " il me font peur"و التهديد

 .نية من أجل التحكم في القلقالنكوص و استعمال المحتويات الحيوا
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 نوال: لة السادسةاالح

   II : sang اللوحة

  III: sang اللوحة

 IV:gazelle اللوحة

 VI:chat,chien اللوحة

 VII:petit chien اللوحة

     لقد أدت االستثارة النزوية المصاحبة إلعادة إحياء اإلشكالية األوديبية خالل المراهقة     

، إلى III (DCsang)وII المحتويين الدمويين اللذان ظهرا في اللوحتينو التي ظهرت في 

نكوص المفحوصة ما يظهر من خالل المثابر في استعمال المحتويات الحيوانية في اللوحات 

IVو VIو(DF-A,GF-A) VII إضافة إلى هذا نشير إلى أن غياب المحتويات اإلنسانية ،

التي تعتبر فيها إجابة مبتذلة و اإلصرار على   III   في بروتوكول الحالة حتى في اللوحة

تجنبها حتى في التحقيق الحدي دليل على التهديد الذي تعيشه المفحوصة أمام الصور 

 .الديةالو

في التعامل مع إعادة إحياء اإلشكالية  صعوبات هامة لقد أظهر مراهقي مجموعة البحث      

 :العناصر التالية بوضوح في يمكن تلخيصه و هذا ما  األوديبية

، ، بالنسبة لكل من حالتي نصر الدين و أحمد(Dbl=1)ظهور الفراغ األبيض،   -

 .دليل على و جود قلق خصاء

غياب اإلجابة اإلنسانية المبتذلة في اللوحة الثالثة في كل من حاالت نوال، سيلية،  -

 deux"اإلنسانيةصفيان و أنيس، أما حالة نصر الدين فلم يستطع تقديم اإلجابة 

personne  "إال باإلعتماد على اإلجابة اإلنساية الجزئية"tete,deux pied  "

(D /GF+H /Hd )  بنت إنقسمت إلى " بينما قدم أحمد إجابة إنسانية مفككة

و إجابة  اعتمادا على إجابة إنسانية جزئية "نصفين
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قمصي       ، دليل على صعوبة في االختيار الت(G /DF+H/Hd/Anat)تشريحية

و على صعوبة في مواجهة الصورة اإلنسانية الكاملة المهددة و التي تعود في سياق 

 .الصراع األوديبي الى الصور الوالدية

اللجوء المفرط إلى المحددات الشكلية في معظم الحاالت حيث نجده  -

                   في كل من حاالت نصر الدين، أنيس و أحمد(  F%=100%)بنسبة

في ( F%=85%)في كل من حاالت صفيان و سيلية، و نسبة( F%=75%)و ، 

 .، ما يدل على الرقابة الشديدة المضروبة على الحياة النزوية و العاطفيةحالة نوال

        في كل من حاالت نصر الدين، أحمد، أنيس ( C=0)غياب المحددات اللونية -

بتجنب المراهقين التعبير عن ما يوحي  (C=2)و سيلية، و قلة عددها في حالة نوال

العواطف و الحيلة النفسية الداخلية خوفا من بروز النزوات التي تميز المراهقة     

 .و عدم القدرة على التحكم فيها 

، ما يدل ما عدا حالة أغيالس( K=0)غياب المحددات الحركية في كل الحاالت -

 .ةعلى ضعف في القدرة على ارصان الصراعات النفسية الداخلي

الفرضية اإلجرائية األولى و التي  تفترض أن المراهقين  و هذا ما يسمح بالقول أن

قد  الموحية للصراع األوديبي االختبارسيجدون صعوبات في التعامل مع لوحات 

   الدين،أنيس، أحمد، صفيان و هي كل من حالة نصر ستة حاالت( 21)في  تحققت

 .و نوال  ، سيلية

حيث أن تحليل  ،فلم تتحقق فيها الفرضية أغيالسو هي حالة  الحالة السابعةأما   

استجابات المراهق على اللوحات التي تعود محتوياتها الكامنة إلى اإلشكالية 

     حيث أن تحليل إجابات المفحوص على اللوحات يظهر صراع أوديبي األوديبية، 

 :ر فيما يليخصاء استطاع المراهق بتصوره و إرصانه، و هذا ما يظهالو قلق 

 II:sang اللوحة

 III:deux personnes اللوحة

 IV:elephant اللوحة
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 VI:peau de mouton اللوحة

 VII:deux fille اللوحة

 VI peau deو اللوحة  II sang ظهور إجابات موحية بقلق الخصاء في اللوحة -

mouton  استطاع المراهق تسييره بفضل سهولة استحضاره لإلجابة اإلنسانية ، 

، ما يوحي بقدرة  VII deux fille و اللوحة  III deux personnesفي اللوحة  -

المراهق على تصور الصراع األوديبي و امتالكه لقدرات لتجاوزه من خالل نجاح 

خال صور والدية دالتي تعود إلى استو( الصورة اإلنسانية)سيرورة التقمصات لديه 

 :العناصر التالية، و هذا إلى جانب ظهور ذات نوعية جيدة

و التي توحي بقدرة المفحوص على التعبير على العالم ( C=4)اإلستجابات اللونية  -

 .الداخلي و على العواطف

 deux personnes,elles tien"ظهور محدد حركي إنساني في اللوحة الثالثة -

une chose ("DKH/Ban) 
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 :الثانية الجزئيةمناقشة الفرضية  -2-2

 :الكميالتحليل 

 يظهر السياقات الدفاعية لدى المراهقين في اختبار تفهم الموضوع( 23)جدول           

سياقات تجنب  سياقات المرونة سياقات الرقابة 

 الصراع

سياقات بروز 

 العمليات األولية

 22 18 28 38 نصر الدين

 23 12 21 22 أنيس

 21 12 11 22 أحمد

 23 22 21 28 صفيان

 21 12 11 23 سيلية

 21 11 22 32 نوال

 23 11 12 21 أغيالس

 

هقي مجموعة امرالرقابة على السياقات الدفاعية لطغيان سياقات سلسلة ( ,2)يظهر الجدول 

 .البحث ما عدا حالة صفيان الذي طغت على سياقاته سياقات سلسلة تجتب الصراع

 :التحليل الكمي

تفهم ثيرة للصراع األوديبي في اختبار الميبين تحليل إجابات المفحوصين على اللوحات 

الموضوع صعوبات لدى المراهقين في ارصان اإلشكالية األوديبية التي بقيت بدون حل في 

 .أغلب اللوحات

 نصر الدين: الحالة األولى

 11في  سوى ع إرصانهالم يستطحيث ضعيفا كان إرصان المفحوص لإلشكالية األوديبية 

 :11لوحات مقابل 
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استطاع المفحوص ارصان اإلشكالية من خالل اعترافه بوضعية العجز : 1اللوحة  -

يفكر "، وامتالكه قدرات تسمح له بتجاوز قلق الخصاء "يفكر هل سينجح " الوظيفي

 ".في المستقبل

غضبت "طفل، -من خالل قدرة المفحوص على التأكيد على العالقة أم: 1BMاللوحة -

لمفحوص على ارصان مشاعر الذنب ما ينم عن قدرة ا"شعر بالخجل" "منه أمه

 ".شعر بالخجل "الناتجة عن الرغبات المحرمة األوديبية ، و امتالكه ألنا أعلى قوي 

ابن في ظل -من خالل التعبير عن القطب الليبيدي الذي يميز العالقة أب:12اللوحة -

 .الصراع األوديبي

 :بينما فشل المراهق في ارصان اإلشكالية في اللوحات التالية   

            حيث تجنب مواجهة اإلشكالية األوديبية عبر إغفال موضوع ظاهر:2اللوحة -

 "بنت تدرس ...رجل يعمل " ، و التمسك بالواقع الملموس 

 .من خالل لجوئه إلى الوصف: 4اللوحة -

الصورة األمومية و التي تمثل السلطة حيث تجنب المفحوص مواجهة : 2اللوحة -

 ".تركت ابنها يلعب و عندما رجعت لم تجده " المحرمة 

حيث أن المفحوص لم يدرك الفروق بين األجيال، و التناقض : 1BMاللوحة  -

 ".رجلين يتحدثان " الوجداني اتجاه األب ، و تجنب صورة األب التي تثير القلق 

ى التعبير عن التناقض الوجداني اتجاه صورة من خالل عدم قدرته عل: 8BMاللوحة  -

 ".يجريان عملية لشخص "األب بسبب ميله نحو عدم التعريف باألشخاص 

 أنيس: الحالة الثانية

 ,لقد كان ارصان المفحوص لإلشكالية األوديبية ضعيف حيث لم يستطع ارصانها سوى في 

 :وهي. 0لوحات مقابل 

، و التأكيد على "خائف ...كأنه قلق" مشعور به ذاتيا من خالل التعبير عن ما هو : 1اللوحة 

 .، ما منعه باالعتراف بقلق الخصاء"خائف من نسيان الموسيقى" الصراع الداخلي



 شة النتائجقعرض و منا                                                                الفصل الرابع 

011 
 

حيث سمح التأكيد على العالقات البين شخصية للمراهق من إدراك الثالثية : 2اللوحة

 ".األوديبية التي تعود إليها إشكالية اللوحة 

استطاع المفحوص إدراك االختالف بين األجيال، كما سمح له التعبير  حيث: 1BMاللوحة

 " .يريد الذهاب"عن الصراع الداخلي من استدخال تحريم التقارب األوديبي مع األم

 :أما اللوحات التي فشل في ارصان اإلشكالية فيه فهي كما يلي

 .بسبب ميله إلى الوصف مع التمسك بالتفاصيل، و اإليجاز: 4اللوحة 

حيث أن التردد بين التأويالت المختلفة جعل المراهق يبتعد عن إدراك صورة األم : 2اللوحة

 ".أم أو جدة " التي تراقب 

حيث لم يستطع المراهق من ارصان اإلشكالية بسبب الوصف مع الميل : 1BMاللوحة 

 .لإليجاز

 .بسبب الميل إلى الوصف مع التمسك بالتفاصيل: 8BMاللوحة

ث جند المفحوص دفاعات هامة من أجل مواجهة التصور الجنسي النابع عن حي: 12اللوحة

 .اإليجاز واللوحة، وذلك على غرار الميل نح

 أحمد:الحالة الثالثة

ضعيفا حيث لم يستطع ارصان سوى إشكاليات   ن تسيير المفحوص للصراع األوديبيكا

 :و هي  28لوحتين من مجموع 

 .الثالثي المنظم للوحة من خالل إدراكه لألشخاص الثالثةحيث أدرك البعد :  22اللوحة

نتقول لزوجها " من خالل إدراكه للقطبين العدواني و الليبيدي داخل الزوج : 24اللوحة

 ".انضر لكنه غاضب 

 :أما اللوحات التي فشل المفحوص في ارصانها فهي كما يلي
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 " .طفل جالس " بالوصف حيث لم يدرك العجز الو ظيفي للطفل و اكتفى :1اللوحة

 .بسبب التردد في التأويالت و الميل إلى اإليجاز: 2اللوحة 

للمراهق من االعتراف "الطفل أطاعها " حيث لم يسمح التكوين العكسي : 1BMاللوحة 

 .طفل في سياق الصراع األوديبي-بعدم االرتياح العام الذي يميز العالقة أم

المراهق من االعتراف يتحفظ " و هو يسمع له " حيث منع التكوين العكسي : 1BMاللوحة

 .ابن ضمن الصراع األوديبي–االبن في إطار العالقة أب 

حيث تجنب المفحوص قلق الخصاء الذي تثيره اللوحة بفضل عدم التمييز بين :8BMاللوحة

 .األجيال و عدم التعريف باألشخاص 

 .راهق من إدراك إشكالية اللوحةحيث منع الرفض الم: 12اللوحة

 صفيان:لة الرابعةاالح

ارصان المفحوص لإلشكالية األوديبية في اللوحات المثيرة لها ضعيفا، حيث لم  لقد كان

 :و هي 8يتمكن من ارصان سوى إشكاليات لوحتين من 

حيث استطاع المفحوص ارصان إشكالية اللوحة من خالل إدراكه للفرق بين : 1BMاللوحة

، من جهة و من خالل ذكر القطب العدواني الذي يميز العالقة "رجل مع أمه " األجيال 

 .بأمه األوديبية التي تربط الطفل

حيث استطاع المفحوص التماس العدوانية المجودة في المشهد و بالتالي تمكن   8BMاللوحة

 .من ارصان إشكالية اللوحة

 :اللوحات التاليةبينما فشل المراهق في ارصان اإلشكالية في 

حيث تجنب قلق الخصاء الذي تثيره اللوحة من خالل اللجوء إلى موضوع الدراسة : 1اللوحة

 .كرد فعل عكسي

ع وحيث تجنب الصراع األوديبي و الثالثية األوديبية من خالل إهماله لموض: 2اللوحة

 .ظاهر و هو الرجل الذي يمثل السلطة أو الصورة الوالدية
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جنبه إدراك العالقة العدوانية داخل الزوج من خالل لجوئه إلى التكوين بسبب ت: 4ةاللوح

 .العكسي

 .رتهاظجهة الصورة األمومية المضطهدة بنحيث انه تجنب موا: 2اللوحة

حيث أن المراهق لم ينجح في ارصان إشكالية التناقض الوجداني اتجاه األب : 1BMاللوحة

 ."أصدقاء يتحدثون " ن خالل عدم إدراك الفرق بين األجيال م

حيث لم يتمكن المفحوص من ارصان اإلشكالية األوديبية التي تعود عليها طبيعة : 12اللوحة

 .العالقة التي تربط الرجل و المرأة في الصورة وهذا بسبب ميله إلى الرفض

 :سيلية: الحالة الخامسة

إرصانها سوى في ارصان اإلشكالية األوديبية أيضا كان سيئا إذ لم تتمكن المفحوصة من 

 :لوحتين و هما

يفي و ارصانها بفضل الذهاب و ظاستطاعت إدراك وضعية العجز الو  حيث: 1اللوحة

 ".ش يعزف اراهو يخمم كيف"اإلياب بين التعبير النزوي و الدفاع 

بنت ضمن الصراع األوديبي في بعدها التقمصي -من خالل  إدراك العالقة أم: 1GFاالوحة

 ". راهي تربي في خوها " و التنافسي

 :بينما فشلت المراهقة في ارصان اإلشكاليات في اللوحات األخرى

بسبب عدم إدراك البعد الثالثي للوحة، وتجنب إعادة إحياء الثالثية األوديبية بسبب :2اللوحة

 ".أشخاص " ريف باألشخاص عدم التع

 .الرفضالصراع الغريزي داخل الزوج بسبب حيث تجنبت المفحوصة إدراك : 4اللوحة 

حيث تجنبت المفحوصة مواجهة الصورة األمومية التي تمثل الرقابة في ظل :2اللوحة

 ".هاذي مرة " الصراع األوديبي، و ذلك بلجوئها إلى الوصف 

 .حيث تجنبت المفحوصة إدراك هوام اإلغواء من خالل الرفض و التعاليق: 1GFاللوحة
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حيث فشلت في إرصان إشكالية التقمصات األنثوية من خالل ميلها إلى :  1GFاللوحة 

 .الرفض

  من خالل تجنب االعتراف بالطابع الليبيدي و الجنسي للعالقة بين طرفي اللوحة: 12اللوحة

 ".ما طقتش نتخيل " ض، بفضل اإلنكار و الرف

 نوال:الحالة السادسة

كان ارصان اإلشكالية األوديبية في بروتوكول الحالة  :و هي 28لوحات من  ,2سوى 

 ضعيفا حيث لم تستطع ارصان

يفكر فيما سيفعله بالقيتارة "من خالل  الذهاب و اإلياب بين التعبير النزوي و الدفاع :1اللوحة

. " 

، و التعبير عن " امرأة و رجل " على العالقات البين شخصية من خالل التأكيد : 4اللوحة

حيث استطاعت المراهقة إدراك البعدين العدواني و الليبيدي داخل الزوج "خائفة " العواطف 

 ".شجار .. تمسكه، خائفة " 

خالل تأكيدها  ، منحيث تمكنت المفحوصة من إرصان إشكالية هوام اإلغواء: 1GFاللوحة 

 ".خائفة من أن يفعل الرجل شيئا " البين شخصية و الترميز الشفاف على العالقات 

 :بينما فشلت المفحوصة في ارصان اإلشكالية األوديبية في اللوحات

بنتان " من خالل عدم التمييز بين األجيال ، حيث فشلت في إدراك المرأة الحامل : 2اللوحة 

 .، ما يعني تجنبها للصراع األوديبي"طفل.. 

.. جدة "من خالل عدم التعريف باألشخاص و تجنب مواجهة الصورة األمومية : 2اللوحة 

 ".منادات أحدهم 

 " .بنتان " من خالل عدم إدراك الفروق بين األجيال : 1GFاللوحة 

 .من خالل الميل إلى الرفض : 1GFاللوحة
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يبيدية حيث جندت المفحوصة دفاعات هامة من أجل تجنب االعتراف بالعالقة الل: 12اللوحة

 .داخل الزوج 

نصر :التي ظهرت في الحاالت كما يلي  (A)لقد أدى طغيان سياقات سلسلة الرقابة

و هذا إلى جانب سياقات سلسلة (  08)، صفيان(22)، أحمد(A=22)، أنيس(A=38)الدين

إلى فشل المراهقين في التعامل ( A=35)، نوال(A=23) ، سيلية( C=22)تجنب الصراع

الخفية لمعظم اللوحات التي تشير محتوياتها الخفية لإلشكالية األوديبية، ما مع اإلشكاليات 

 وهي حالة  الحالة سابعةقد تحققت، ما عدا في   يسمح لنا بالقول أن الفرضية اإلجرائية الثانية

، حيث أنه و رغم طغيان سياقات سلسلة الرقابة على سياقاته الدفاعية إال أنه استطاع أغيالس

 : 8لوحات من  0كالية األوديبية في إرصان اإلش

حيث استطاع المفحوص ارصان إشكاليتها بفضل االعتراف بقلق الخصاء و : 1اللوحة

 "يفكر كيف يعمل بالقيتارة " العجز الو ظيفي لدى الطفل 

من خالل اإلعتراف بوجود الصراع الغريزي داخل الزوج و التأكيد على العالقات : 4اللوحة

 ".أة تمسك زوجها إمر"البين شخصية 

-حيث استطاع المفحوص التعبير على القطب العدواني الذي يميز العالقة أم: 1BMاللوحة

 "األم غضبت على إبنها " طفل في ظل اإلشكالية األوديبية 

حيث أنه تمكن من  ارصان اإلشكالية  بفضل تأكيده على العالقات البين : 1BMاللوحة

 ".بنهاألب يريد أ يقول شيئا ال"شخصية 

 :بينما فشل المفحوص في إرصان اإلشكالية في اللوحات التالية

و ( بنت، أم، أخ )من خالل عدم إدراكه لالختالف بين األجيال في  العالقة الثالثية  :2اللوحة

 ".أخوها " بسبب التكوين عكسي

تدخل و حيث كانت اإلجابة عليها محاولة لتجنب القلق الذي تثيره صورة األم التي : 2اللوحة

 "إمرأة تتأمل "تراقب 
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شخص يريد قتل الشخص " من خالل ميله إلى عدم التعريف باألشخاص  : 8BMاللوحة

 ."الذي يتمدد 

 . عدم اإلدراك الجيد لشخصيات اللوحة بسبب :12اللوحة 

من مجموع   (1)ستة حاالت ن تحقق الفرضيتين اإلجرائيتين األولى و الثانية  معإ       

  ،نصر الدين، أنيس، أحمد، صفيان، سيلية و نوال: و هي كل من حاالت (21)سبعة حاالت

أن المراهقين سيظهرون صعوبات في مفادها  لفرضية العامة للبحث و التيقول أن انيجعلنا 

 .قد تحققت خالل المراهقة التعامل مع إعادة إحياء  اإلشكالية األوديبية

 .ك أزوالي و مجرتها الباحثتين و هذا ما يتوافق مع نتائج الدراسة التي أ

، حول المراهقة باستعمال إختباري Azoulay.C,Emmanuelli.M(2221 )إمانويلي

 :الرورشاخ و تفهم الموضوع و التي توصلت إلى النتائج التالية

ي هإحياء ثالثة إشكاليات أساسية و  يتميز بإعادة لدى المراهقيف النفسي ظأن التو -

 .اإلشكالية النرجسية و اإلشكالية اإلكتأبيةاإلشكالية األوديبية، 

و التي تعتبر  VII وVI وIV وIII وII ستجابات على كل من اللوحاتإلاأن تحليل  -

و استجابات المراهقين  الباحثتين أن محتواها الكامن يعود إلى اإلشكالية األوديبية

مع اإلشكالية  سمح بإظهار كيفية تعامل المراهقينت على لوحات اختبار الرورشاخ،

 :األوديبية

 :أن تعامل المراهقين مع اإلشكالية األوديبية يكون وفقا لثالث فئات -

الفئة األولى من المراهقين يتجنبون الصراع األوديبي ما يظهر في اختبار  

 :الرورشاخ في العناصر التالية

 اللجوء المفرط للمحددات الشكلية  -

 غياب المحددات الحركية -

 .اللوحات ذات المثيرات الحسية  قمع الحساسية في -

 .قلة عددها غياب اإلستجابات اللونية أو -

 غياب المحتويات اإلنسانية -
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 :في اختبار تفهم الموضوع

 .كثرة الرفض

 طغيان سياقات سلسلة الرقابة على قصص المفحوص -

 الكف -

 .اللجوء إلى الملموس  -

ما يظهر في ستطيعون تصور الصراع األوديبي يالفئة الثانية من المراهقين 

 :العناصر التالية 

 

 :في اختبار الرورشاخ

 ظهور االستجابات اإلنسانية -

 ظهور المحددات الحركية اإلنسانية  و الحيوانية -

 .تجاوزها ىظهور صدمات اللون األحمر مع قدرة المراهق عل -

 :في اختبار تفهم الموضوع

 مرونة السياقات الدفاعية -

 . القدرة على ارصان صراعات اللوحات -

 .ظهور سياقات سلسلة بروز العمليات األولية -

في الدراسة  الفئة األولى من المراهقين نتائجنتائج  طرحنا للفرضيات مع و لقد توافق

حيث تجنب معظم مراهقي مجموعة البحث تصور الصراع األوديبي  السابقة الذكر،

 .حاالت نصر الدين، أنيس، أحمد،صفيان، سيلية و نوالو هي كل من 

مع نتائج الفئة الثانية من  نتائجها فقد توافقت أغيالس و هي حالة الحالة السابعةأما  

حيث استطاع تصور و تسيير القلق  أزوالي. إمانويلي وك.مفي دراسة  المراهقين

 .الناتج عن إعادة إحياء الصراع األوديبي

لصراع و التي تؤدي فيها عدم القدرة على تحمل اأما الفئة الثالثة من المراهقين 

، وهذا قد يعود إلى  دراستنا فلم تظهر في األوديبي إلى ظهور اضطراب ذهاني

مجموعة البحث إذ أن مجموعة بحثنا تكونت فقط من سبعة مراهقين ، يطلبون  ةطبيع
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مختص نفسي عيادي، بينما كانت مجموعة البحث في دراسة  دفحص نفسي عن

مراهقين بر من ناحية العدد، و احتوت على أك أزوالي.امانويلي و ك,م الباحثتين

عاديين، مراهقين يطلبون فحص نفسي و مراهقين متواجدين بالمستشفى بسبب 

 .مرض عقلي
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 :خاتمة

استهدفت الدراسة الحالية معرفة مدى قدرة المراهقين على تسيير اإلشكالية األوديبية التي 

باعتبار اإلختبارات اإلسقاطية وسائل تمكن من  يعاد إحياؤها خالل مرحلة المراهقة، و

تشخيص التوظيف النفسي لدى المراهق وفق إشكاليات متعددة، دون اللجوء إلى تشخيص 

نفس مرضي قد يغلق على المراهق في لوحة عيادية ال تعبر عن ديناميته النفسية، فقد تم 

السابقة الذكر، وبعد تطبيق  استعمالها من أجل تقييم كيفية تعامل المراهقين مع اإلشكالية

اإلختبارين اإلسقاطيين و تحليلهما باستعمال التحليل النفسي كإطار نظري تم الوصول إلى 

نتيجة مفادها أن مراهقي مجموعة البحث وجدو صعوبات في التعامل مع اإلشكالية األوديبية 

ة اللجوء إلى و هذا ما تبين في إختبار الرورشاخ في غياب المحتويات اإلنسانية، كثر

المحددات الشكلية، غياب المحددات اللونية و الحركية، و في اختبار تفهم الموضوع في  

كثرة سياقات سلسة الرقابة و ضعف ارصان إشكاليات اللوحات التي تعود محتوياتها الكامنة 

 .إلى الصراع األوديبي

مع اإلشكالية األوديبية           غير أنه و رغم هذه الصعوبات التي أظهرها المراهقين في التعامل 

، إال أنه يجب اإلشارة إلى أن المراهقة مرحلة نمو و الميزة األساسية للنمو هو التغير فعلى 

الوقت ، "المراهق غير ناضج و الحل الوحيد لعدم النضج هو الوقت:"وينيكوت. دحد قول 

ز الصراعات النفسية التي قد يساعد المراهقين على التكيف بصفة أفضل و تجاو الذيو هإذا 

مع ": س فرويدنتجت عن معاش المراهقة  و البلوغ إلى مرحلة الرشد بسالم و كما يقول 

و في النهاية ". بداية البلوغ تظهر تحوالت تأخذ بالحياة الجنسية الطفلية إلى حالتها النهائية

لدى المراهق من جهة  و نظرا لألهمية التي تكتسيها اإلشكالية األوديبية في التوظيف النفسي

و األهمية التي يكتسيها استعمال التقنيات اإسقاطية خالل المراهقة من جهة أخرى  يمكن 

اقتراح إجراء  دراسة مقارنة لكيفية تعامل المراهقين العاديين و المراهقين الذين يطلبون 

 .فحصا نفسيا مع هذه اإلشكالية من خالل اإلنتاج اإلسقاطي

تتبعية لكيفية التعبير عن اإلشكالية األوديبية عبر التقنيات اإلسقاطية خالل أو القيام بدراسة 

 .فترة ما قبل المراهقة، المراهقة، و ما بعد المراهقة
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المستعمل في تنقيط   (Psycogramme)المخطط النفسينموذج لورقة الفرز ( 01)ملحق رقم 

 .بروتوكوالت إختبار الرورشاخ 

 الخالصة أنماط اإلدراك المحددات المحتويات
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المستعملة في تنقيط ( feuille de depouillement)نموذج لورقة الفرز (20)ملحق رقم 

 (زقار. ر. ترجمة د)بروتكوالت اختبار تفهم الموضوع 

 بروز العمليات األولية:  Eالسلسلة  تجنب الصراع: Cالسلسلة  المرونة:Bالسلسلة  الرقابة: Aالسلسلة 

الرجوع الي الواقع  

 (A1)الخارجي

وصف مع التمسك 

بالتفاصيل مع دون 

تبرير التفسيرات 

(A1 .1 ) 

زمنية، : تدقيقات-

مكانية، 

 (A1.2)رقمية

العودة إلي الواقع 

االجتماعي، 

االعراف 

 (A1. 3)والقيم

العودة إلي المراجع 

االدبية 

 (A1.4)والثقافية

استمارةالواقع 

 (A2)الداخلي

لعودة إلي الخيال -

 ( A2.1)والحلم

 (A2.2)العقلنة

 (A2.3)االنكار

التأكيد علي 

الصراعات 

الداخلية، الذهاب 

واالياب بين التعبير 

النزوي 

 (A2.4)والدفاع

السياقات ذات 

النمط 

 (A3)الهجاسي

الشك، التحفظات 

الكالمية، والتردد 

بين التأويالت 

المختلفة، 

 (A3.1)واالجترار

 (A3.2)االلغاء

التكوين 

 (A3.3)العكسي

العزل بين 

أو  التصورات

التصورات 

والعواطف، 

عواطف 

 ( A3.4)ضئيلة

 

 ( B1)استمارة العالقة 

التأكيد على العالقات البين 

شخصية، قصة 

 (B1.1)حوارية

ادخال اشخاص غير 

موجودين على 

 ( B1.2)الصورة

التعبيرعن 

 (B1.3)العواطف

التمسرح أو  

 (B2)التهويل

دخول مباشر في التعبير، 

تعجبات، تعاليق شخصية، 

 (B2.1)تمسرح

عواطف قوية أو مبالغ 

 (B2.2)فيها

رات و أو عواطف تصو 

ياب إمتعارضة، ذهاب و 

بين الرغبات 

 (B2.3)المتناقضة

تصورات الفعل مرتبطة  

أو ال بالحاالت االنفعالية 

الخوف، الكارثة، )

 (B2.4()الدوار

السياقات ذات النمط 

 (B3)الهستيري

التأكيد على العواطف في 

 صالح كبت

 ( B3.1)التصورات

تجنيس العالقات، ترميز 

شفاف، تفاصيل نرجسية 

 (B3 .2)ذات قيمة إغوائية

مرونة في -

 (B3.3)التماهيات

 (CF)استثمار مفرط للواقع الخارجي  

التأكيد على الحياة اليومية والعملية، الحالي 

 (CF.1)والملموس، تشبث بالواقع الخارجي

العودة إلى المعايير  عواطف ظرفية،

 (CF.2)الخارجية

 CI))الكف

طول زمن الكمون، أو )نزعة عامة لالنجاز 

وصمت هام، الرفض، ضرورة طرح أسئلة، 

 (CI.1)نزعة إلى الرفض

دوافع الصراعات غير محددة، ابتذال، عدم 

 (CI.2)التعريف باالشخاص

عناصر مقلقة متبوعة أو مسبوقة بتوقف 

 (CI.3)الخطاب

 (CN)االستثمار النرجسي  

التعبير على ما هو مشعور به ذاتيا،أو و 

( إيجابي أو سلبي)تصور الموضوع 

(CN.2) 

إظهار الئحة،عاطفة معنوية، هيئة دالة عن 

 (CN.3)عواطف

التأكيد على الحدود وعلى الخصائص 

 (CN.4)الحسية

 (CN.5)عالقات مرأتية

 (CL)عدم استقرار الحدود

بين الراوي والموضوع )الحدود  نفاذية

 (CL.1...)القصة، أو بين الداخل و الخارج

 (CL.2)االرتكاز على المدرك و أو الحسي

داخلي )عدم تجانس تنظيمات السير 

( ملموس/رمزي، مجرد  /خارجي، ادراكي/

(CL.3) 

 (CL4)االنشطار

 (CM)السياقات الضد اكتئابية

ايجابي )التأكيد على وظيفة اسناد الموضوع 

عدم (CM.1)، نداء للفاحص(أو سلبي

لف و (CM.2)استقرار مفرط في التماهيات

دوران،تهكم، سخرية، غمز 

 (   CM.3)للفاحص

 (E1)تشوه اإلدراك 

 (E1.1)إغقال موضوع ظاهر

و غريبة مع / إدراك أجزاء نادرة أو

 (E1.2)أو دون تبريرات تعسفية 

إدراكات حسية خاطئة،إدراكات 

 (E1.3)خاطئة

إدراك مواضيع مفككة،أو أشخاص 

 (E1.4)مرضى أو مشوهين

 (E2)كثافة ااإلسقاط

م بين موضوع القصة و عدم تالؤ

،رمزية ةمواظبالمنبه،

غامضة،تخريف خارج 

 (E2.1)الصورة

ذكر الموضوع السيء،موضوع 

اإلضطهاد،بحث تعسفي عن قصدية 

الصورة،مثبنة ذات نمط 

 (E2.2)عظامي

تصورات أو /التعبير عن عواطف و 

تعبير فج مرتبط بموضوع :مكثفة

 (E2.3)جنسي أو عدواني

اظطراب معالم الهوية و 

 (E2.4)المواضيع

 (E3.1)خلط في الهويات و األدوار

 (E3.2)عدو استقرار المواضيع

اضطراب زماني مكاني ، أو السببية 

 (E3.3)المنطقية

 (E4)تشوه الخطاب

 (E4.1)أخطاء كالمية،فلتات لفظية

 (E4.2)،غموض الخطابعدم تحديد

 (E4.3)تداعيات قصيرة

ترابط جواري )دفاعات هوسية

بالجناس، القفز من موضوع 

 ( E4.4()آلخر
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