
 

 

 اختبار الرورشاخ أليمن  المحاضرة الحادية عشر:

 اختبار الرورشاخ:أيمن

 

 

زمن  اإلجابات التحقيق التنقيط

 الكمون

 اللوحة

G   F+C   A 

Ban 

Hesitation 

 قلتلك خفاش.

 إيه)كامل اللوحة( 

ن و تخايلتو منا و جناحتي

 هنا شغل كحل...

شغل  )جناحتيه و منا؟(

 الجسم ديالو.

 اللون و الشكل

هكدا ما عرفتش  

 mais..شغل 

هكدا  لمن يتشبه و لمن

 ( )يقلبإيهلمن تمثل )

 اللوحة

)يبتسم()اماءات(...   

جيا شغل حيوان هكدا 

خفاش ما فهمتش ..)ما 

 إجابةكانش 

 هكدا إيه.. إيهصحيحة(

 بانتلي

لي بانت الصورة وحدة لي 

في بالي..هدي هي انا 

 شفت خفاش..

"53)يقلب اللوحة(><   

 

9"  I.  

D  K   H   

Sym 

..هذي من ناحية الشكل 

هذا واش؟إنسان مع 

^V^V  

)شفت حاجة؟(أم..   

99"  II.  



 

 

 

 

 

Critique 

إنسان )الجزء الجانبي 

 يديه مع مرتبط األسود(

هوش  مع يديه وراسو ما

يبان مليح من ناحية 

 األحمرالشكل وهدا 

ما  )احمر علوي(

اشنو. عرفتشو  

شغل معقدة أكثر من 

 األولى..

شبهتها؟( )ما كاش لمن 

 )ال بالرأس(...

 دوكة كي  نقسمها د شغل

إنسان كشغل واحد 

مطابق مع واحد دايرين 

يديهم شغل هكدايا هنا 

راسو مشي باين 

 مليح..هدا ما كان  

53"  

D  F+-  Hd 

Vague 

V من ناحية الشكل 

دايرة من ناحية   لشكلا

 الشكل تخيلتوهكدا.

V و هدي؟(هدي تبان(..

 شغل يدين )الجزء

 السفلي(

 رجلين)الجزء العلوي؟(

و هنا ماشي 

 .)رجلين؟( رجلينمكمل.

نيدين و هنا ماشي مكملي  

93 "  III.  

Refus وشنو  هدي ما عرفتهاش

 هي ...ما بانتليش...

V..^..V و(..

"19..مابانتليش Vهدي؟(  

99"  IV.  

G  F+   A  

Ban 

Précision 

قلتلك عليها طائر 

و هدو رجلين  جناحتيه  

 الشكل.

...شغل طائر و ال 

 )طائر و ال كائن؟(كائن.

شغل كائن طائر ما  إيه

 بانليش مليح.

53"  

91"  V.  



 

 

Refus V   أم؟(هدي ما(

 عرفتهاش

<>V ..<..  

)و هدي واش بانتلك ؟( 

ة ندقق فيها تبانلي حاج

 امبعد

ال؟( تبانلي ما تشبه ل )مث

           04            "

       

 

 VI.  

D  F+  Ad 

 

Précision 

هدو قرون تاع غزالة 

ل هدو )الجزء السفلي(شغ

شوية تاع رأسها و 

هدو)جزأين علويين( 

 القرون...

ا شكل شغل تاع الغزالة م

 يش كما تاع الكبشجي

 يجي خارج ..

..^<V و هدي واش( ^..

ن تتشبه؟(شغل كي قرو

غزالة..هدا ما  تاع تاع

 كان بانت .. 

11"  

91"  VII.  

 

 

 

 

D   F-C    

Anat. 

 

App/Pers 

^   هدي من ناحية >

ة األلوان و ثاني من ناحي

ة الشكل و ثاني من ناحي

ة الشكل الرئتين. )ناحي

 الشكل؟(

 األلوان ثاني

..)واش اك تشوف في 

هدي؟(..هدي فكر تني 

في لخر بالك رسم 

لوم تخطيطي درناه في الع

ني الجسم شغل الرئة فكر

ايه  فيها )شغل الرئة؟(

كي  )الجزءاالخضر(

درنا شغل كما كما ل

االمتصاص 

دي المعوي.فكرتني في ه

91"  VIII.  



 

 

 V   ما فكرتنيش في

 حاجة وحد أخرى...

10"  

Refus )يرجع اللوحة(...ما V      )و هدي؟ ( ..^..  

)ما جاتكش حاجة؟ أم ال 

 ال 

91"  

9"  IX.  

Refus ..V    الرسم  

رسم لوحة فنية ما 

ايال .هدا ما  عالباليش

كان من ناحية األلوان 

دا بزاف ه لخر فيها ألوان

 ما كان.

G   F+   Obj 

Abst. 

V و هنا واش(..^..

             Vشفت؟(  ..

14"  

90"  X.  

 

 اختبار االختيارات:

.1، 5االختيار السلبي:    

.94،  1االختيار االيجابي:  

 

 

 

 



 

 

 المخطط النفسي

 ايمن

اإلدراك أنماط الخالصة  المحتويات المحددات 

R=5 

R.Com=2 

Refus=5 

T.Total= 95'  

T.Appr=G-D 

 

Tri=0K/0C 

FC=0K/0E 

 

RC%=0 

Ban=2 

F%=100% 

F+%=60% 

A%=40% 

G=2 

G%=40% 

 

D=3 

D%=60% 

 

 

F+=3 

F-=2 

 

A=2 

Ad=1 

 

Hd=1 

 

Anat=1 

 

 

 تحليل بروتوكول رورشاخ أليمن:

 د(. 39لوحات، رغم طول الوقت المستغرق ) ألربع،مع رفض )=R  6  (ايمن قليلة  جدا إنتاجيةكانت 

 على التدخل في اغلبمرغما الفاحص  اإلجابات، ما جعلالصمت متواجدا بكثرة قبل و داخل  كان

كسند له و كحافز لتنشيط ما يكنه داخليا. اللوحات،  

 إعطاءمما يدل على عدم الثقة و محاولة  كان التردد كذلك حول وضعية اللوحة بصفة متكررة،

،او الهروب من محتوى اللوحات.األمثل  



 

 

 السياقات الفكرية:

شاملة  إجابةم فقد بدا االختبار بتقدي مقابل إجابتين شاملتين، ،لقد جاءت ثالث إجابات جزئية كبيرة

مما يدل على عدم رغبته في التورط و التوغل في العالقة. مألوفة،  

علقة اإلجابة الثانية الشاملة وجدناها في اللوحة الخامسة، و هي تعد مألوفة تنفي أي وجود مشاكل مت

 بالصورة الجسدية لديه.

بل ،املةمع عدم إدراك أشكال إنسانية ك ،بالنسبة لإلجابات الجزئية الكبيرة نجدها في اللوحة الثالثة  

إعطائها بصفة مجزئة.   

لغزالة"و حيث يعزل هذا الجزء عن الكل "قرون تاع ا اإلجابة الثانية الجزئية جاءت في اللوحة السابعة،

تبعث الى تصور قضيبي ذو سلطة و هيمنة تأتي كحماية. األمومية،كانت الصورة   

ق و كابتعاد عن يبادر إجابته بالرجوع الى مراجع شخصية متعلقة بالدراسة،كتعلي نجد في اللوحة الثامنة،

فيدرك جزء كبير عازال إياه عن باقي األجزاء. ثم يتحفظ محاولة منه من التحكم ، المادة،  

يرفض  ين،كنفي لما جاء قبل في اللوحتين األخيرت األول،المقترحة في  بعد ذلك يعود ليكررا إلجابة

اعثة فاللوحة التاسعة الب دون إفادتنا عن سواء عدم مقدرته او نقد المادة، بعد صمت مهم، إجابةإعطاء 

نها على و عدم وجود المعنى المراد م ،الى إشكالية قديمة قد يعبر رفضه لها عن عدم إمكانيته للنكوص

توى الداخلي حتى يتمكن من إسقاطه عليها.المس  

إعطاء  رغم انه في التحقيق استطاع من فاالنفصال احدث كف برفضه لها، أما في اللوحة العاشرة ،

.إجابة  

التناول الشامل ذو  نجد أنكان من المنتظر  أينبالنسبة لالختيار بدا بالسلبي الذي وقع على اللوحة الثالثة 

التي أعطى  و ،كما نجد اللوحة الثانية الباعثة الى الفراغ فلقد اخفق في ذلك، محتوى إنساني عالئقي ،

فقد تكون العالقة تبعث الى الفراغ لديه. لها في التحقيق رمز العالقة ،  

لم يلمح الى  أينة فقد أتى على اللوحة الثامنة المتعلقة بالعالقات االجتماعي بالنسبة لالختيار االيجابي،

ث نجد حي أضف الى انه اختار اللوحة العاشرة، لمام بها كصورة في إطار تحمل القلق ،ذلك بل أراد اإل

تمسكه  تقريبا نفس اإلجابة أي رغبة منه من التخلص من العالقة المقامة رغم انه بين أثناء التقديم

 ائهباللوحات في اغلب األحيان و كأنه نسي وجود الفاحص ،الذي كان مضطرا الى التدخل قبل إعط

جابة او رفضها.إلل  



 

 

 فاختياره االيجابي أتى اثر تأثره باأللوان الفاتحة التي من الظاهر مست وجداناته.

 الصراعات:

ز متين بل ظهر تمسك و تصلب بالواقع مؤديا الى تكوين حاج ،لم تظهر الصراعات في البروتوكول

الرقابة. تخفي كل النزوات ،رغم وجود بعض االدراكات الخاطئة التي تترجم إخفاق  

فهو يأخذ  ،مرتبطة بالواقع بنجاح إجابةيبدأ في اللوحة األولى بعد ذهاب و إياب ،قلب للوحة في إعطاء 

يعطي تفصيل  ففي التحقيق يكون غير ذلك، أنانه يمكن أي  "،تخايلتو الحذر و االبتعاد "انا شفت"،"انا

 ية كبيرة،مألوفة بعد معاناة داخل إجابة ينجح في إعطاء باللون األسود، يبرر إجابته ،ثم يظهر اصطدامه

عالقة ما في البداية. إقامةقد تبعث الى طريقة تعامله مع الموضوع ألول مرة و صعوبة   

 األحمراللون ف في اللوحة الثانية يظهر استيائه إزاء المادة بنقدها و تشبيهها باللوحة األولى هروبا منها،

ات بعد ذ إجابةلكن في التحقيق نجده بعد سؤال للمختص تمكن من إعطاء  ،إجابةاثر فيه بعدم إعطاء 

 صورةذهب الى انتقاد ال اإلشكاليةعالئقي لم يظهر مضمونه سواء عدواني او جنسي ،فلتجنب تلك 

لبالغ فهذا قد يدل على األهمية و االستثمار ا فكان الرأس هو الذي يحدد الجنس، "راسو ما هوش يبان"،

قل في فهمه لألشياء المحيطة به.للرأس او الع  

أي عالقة  فهو ينفي و ذلك بفعل النفي و العزل ، الذي قد يشكل خطرا، األحمريظهر عدم معرفته للون 

فيعد دخيل. ،األحمراو صلة باللون   

ى خاصة المحتوى اإلنساني الوحيد،و هذا ما يدل عل ،فالصراع يظهر ألول و آخر مرة في هذه اللوحة

، و الذي تأكد في اختياره السلبي لها.ةالصلب دفاعاته ا زعزعت انه  

ددة عند و التي تصبح مه قد تبعث الى قرب المحارم أي األم، عالقة، إقامةفكأنه يحس باالضطهاد عند 

 تدخل األب)متوفى(.

ا إذا م ،مع إدراك أجزاء مبهمة ال يمكن الجزم إدراك خاطئ،رغم نجد بعد ذلك حركة في اللوحة الثالثة 

م بزمام فاللوحة السابقة أفقدته التحك فاألجدر مما فهمناه هو اقرب إلنسان ، كانت إلنسان او لحيوان،

هذه اللوحة تبعث الى العالقات. أناألمور خاصة و   

 

 



 

 

لب متكرر و تخوف من االنزالق أكثر برفض اللوحة بعد ق أيننفس الشيء تواصل في اللوحة الرابعة ،

ورة األبوية مبينا رفضه للص ذلك في التحقيق يعترف بعدم القدرة من ثم نقد المادة،بعد  بعد صمت،

الذي جاء في اللوحة الثانية. األحمرو ربما كخطر يمكن تشبيهه باللون  ،كسلطة  

ون مألوفة لكن مبهمة أي د إجابةيعطي  في اللوحة الخامسة يظهر ارتياحا نوعا ما،رغم حذر و تحفظ،

 ي داخله،نتوغل ف أنوضعية غير مفهومة خفية منه من  أمامفهو يجعلنا  ئن الطائر"،تعريف هوية "الكا

بتعد قدر ي أنيريد  قدم في اللوحة الثانية جانبا من الصراع القائم و الذي كلفه سوء إدراك، أنفبعد 

 اإلمكان حتى ال يتورط.

 عل النفي"تبانفهمه و عدم فهمه بفبعد ذلك في اللوحة السادسة الباعثة الى الجنسية يأتي بمناورات بين 

قة في فبعد تجربته الساب هناك صدى داخلي إلشكالية اللوحة، أنهذا ما يدل على  امبعد ما تشبهش"،

حقيق.في الت إجابةو يؤكد على عدم قدرته في إعطاء  يتورط مرة ثانية، أنتالشي الرقابة،ال يريد   

عث الى القوة و الموضوع في جزء فقط جزء حيواني يب في اللوحة السابعة يبقى متمسكا بالواقع و يدرك

الذي يمثل القوة أكثر من "قرون الكبش". غزالة" يربطه بمحتوى أنثوي"قرون السلطة،  

رحلة كأنه ما زال في م  قد يدل ذلك عن صورة امومية متسلطة التي ال تسمح بادراك الصورة األبوية،

الطرف  ي مستوى من االنفصال و إدخالألالفائقة كابحة  تتسم بالقدرة األموميةالصورة  أين التحام،

خاصة مع فقدان لألب لألبد)متوفى(،فال نجد هنا مفهوم حاوي/محتوى. الثالث،  

ها بالظهور و ال تسمح ل الرقابة تطغى عليها، أنفي اللوحة الثامنة تظهر الوجدانات بصفة ثانوية حيث 

،تأتي كتعبير  عل لأللوان،او متابعة لنفس نمط التناولبصفة صريحة و تأتي اإلجابة التشريحية كرد ف

ثم يغير مجرى  عن قلق خاصة عندما يركز على جزء الرئة كادراك خاطئ لجزء مركزي للبقعة،

ام على أساس كان العالقة تق أي أكثر بدائية متعلقة بالفمية، مضمون اإلجابة منتقال الى "الجهاز المعوي"

المرحلة الفمية.تفضيلي مثالي تعود الى   

ة من مما قد يدل على صعوبات نكوصية الى مراحل قديم ،إجابةفي اللوحة التاسعة يعجز عن إعطاء 

رغم محاولته المتكررة من إيجاد وضعية أفضل تساعده على اإلنتاج. تطوره،  

 ات في "لوجدانلكن في التحقيق يتمكن من غلق و تجميد ا بنفس الشيء يتعامل أيمن مع اللوحة العاشرة،

ون خطر العالقة التي يريدها مغلقة د إقامةباعثا الى طريقة  المستثارة من قبل الصورة، " لوحة فنية

 دخول عناصر دخيلة.

 



 

 

 المحاضرة الثانية عشر: رائز تفهم الموضوع أليمن 

 تقديم و تحليل بروتوكول تفهم الموضوع:

 اللوحة 1:

و هديا.طابلة ا يدير و ال؟)ايه(..هدا طفل او شاد القيطارة" شغل من هديا شغل نقلك هدايا واش او 3..

..بالك  نشوف داير يديه على راسو او أنيأغنية )او يخمم؟( او يخمم باش يألف أغنية  يألفيخمم باش 

«96خالص و ال نغمة جديدة.. أغنية يألفباش   

 دينامكية السياقات:

و بعد صمت يربط الطفل باآللة  ،(CC2)بطرح سؤال للفاحص (A2-3) بعد صمت قصير يتحفظ

من ثم (A2-6)يركز على جزء غير مدمج  ،(E4)مع إخفاق في اإلدراك "شاد" ،( B2-3) الموسيقية

افت مما و هذا بصوت خ(CN1)مع وصف لوضعية الطفل(A2-17)يشير الى صراع ضمن نفسي

 ،(CP1)مت مع ص ،(CF1)و يعود الى الوصف الظاهري للصورة (CP5)يضطر الفاحص الى التأكيد

،الميل الى (A2-6)مع تردد في االقتراحات(A2-8)،يكرر ما صرح به(A2-3)ثم يتحفظ 

 . (CP2)االختصار

 :اإلشكالية

ضمن  على مستوى اإلشكاليةأيمن أدرك  أننجد  عدم النضج و القدرة على استعمال آلة الراشدين، أمام

 أمام "نغمة جديدة" أي انه لم يبدي أي نقص او ضعف لكن بإبداء أحاسيس القدرة الفائقة  ،نفسي

بل بإدراكه الخاطئ ذهب الى التحكم به "شاد". الموضوع،  

 اللوحة 2:

اين قدم قرية هنا جبال.و هنا ب " هد الصورة تمثل شغل بالك عصر قديم في التاريخ هكا..قرية )أم؟(0..

في الحرث و ال ما  يستعملوااو  راهو مع الحصان ديالو تاع بكري..هدا الراجل ما عالباليش

"91عالباليش..  

 دينامكية السياقات:

بعد  ،(A2-4)مع االبتعاد في المكان و الزمان(A2-3)، ليتحفظ(CF1)بعد وقت قصير بالتمسك بالصورة

يعود الى  ،(CP5)صمت يؤكد على ذلك لكن بصوت خافت غير مسموع ،مما أدى الى استفسار الفاحص



 

 

يدرك الرجل دون (CP1)و بعد صمت  ،(CC3)مع نقد للصورة  (CF1) وصف ظاهري

كل هذا في تجنب و كف A2-6)،يعدد االقتراحات و التردد)(B2-3)مع ربطه مع الحصان (E3)اآلخرين

 .(CP4)ألي صراع

 :اإلشكالية

مكان ليدرك فقد حاول أيمن تجنب ذلك بربح الوقت قدر اإل االوديبية بكل ممثليها، اإلشكاليةلم تدرك 

 أخيرا الرجل فقط في حالة نشاط ،لكن في مضمون مبتذل.

 فكانت المرأتين في حالة سكون )استكانة(،مما جعله ال يذكرهما او ال يدركهما تماما.

96 

 

 :3BMاللوحة

ماعالباليش بالك او  "يمثل شخص هدايا مداري هكا قاعد مداير راسو داير يدو فوق راسو6..

 يبكي..)يبتسم( ايه بالك 

"93ايه.. وال ضربوه  ش حاجة؟(اش حاجة بالك ضارب مع واحد..)بالك غادتو كاكغادتو   

 دينامكية السياقات:

، ليعبر (CN4)مع وصف لوضعيته (CP3)بعد وقت قصير جدا يدرك شخص دون إعطاء أي هوية له

 ، ليقدم إحساس ذاتي للطفل(A2-3) يتحفظ ،(CC1)يضحك(CP1) و بعد صمت(B2-4)عن وجدان

(CN1)د اقتراحاته،فيعد (A2-6)كل هذا في وقت قصير و وجيز ، (CP2). 

 :اإلشكالية

مزي ليس من خالل التركيز على الظاهر،و ارتبطت بفقدان ر األوللقد أدركت الوضعية االكتئابية من 

 فعلي او واقعي تعلق بالظلم،الذي قد يبعث الى العدوانية للعالم الخارجي.

 

 

 



 

 

 اللوحة 4:

 ")يصدر صوت عبر األنف( هدا الصورة بالك تمثل راجل مع الزوجة تاعو.بالك بالك او رايح3..

تقلو  بالك كاين حوار بيناتهم ما تفاهموش.و هو بالك او غضبان شغل خارج هكايا و الزوجة ديالو أي

"95نتفاهمو ..استنى   

 دينامكية السياقات:

 يتحفظ مرة أخرى ،(B2-3)بط الشخصينيتحفظ بر ،(CF1)بعد وقت وجيز يتمسك بالصورة 

(A2-3)مع تكرار،(A2-8)مع وصف حالة الرجل(B2-12) الى جانب توضيح وضعيتين متناقضتين،

و يعود ليؤكد  ،(A2-3)يتحفظ ،(B2-4)بعد ذلك يدرج وجدان متعلق بالرجل ،(B2-6)عند الشخصين

، االختصار و (A2-7)دفاع مع حوار يجري بين الشخصين بين رغبة و(B2-12)على ما يفعله الرجل

 .(CP4)عدم ذكر صيغة الصراع

 اإلشكالية:

فقد  ال أي فقدان،و كانت على شكل انفص لقد أدركت إشكالية اللوحة المتعلقة بالعالقة الشبقية في الزوج،

يتخلى  أنعه لمحنا الذهاب و اإلياب بين الرغبة و الدفاع بين الرجل الذي يمثل القطب النشيط الذي بوس

ة للتنازل و ،مع فرص شريكته و بين المرأة التي تمثل قطب االستكانة التي تتوسل الرجل البقاءعن 

 االستجابة الى رغبته.

 اللوحة 9:

الك أي من برا أي تطل على الغرفة ب  ")يتنهد(هدا المرا أي فاتحة الباب بالك أي تطل على الغرفة5..

"94طل برك على الغرفة..تعيط على واحد ما هوش ابان..هنا بالك راهي أي ت  

 دينامكية السياقات:

، إدراك شخص (A2-6)، تردد في االقتراحات (A2-3)يدرك مع تحفظ(CC1)ال يستغرق وقت ليتنهد

.ليلغي ما ذكره (A2-3) يتحفظ (CP1)، و بعد صمت (B2-3)بربطهم  (B1-2)غير موجود في الصورة

 .(CP4)مع الميل الى التجنب و االختصار(A2-9)سابقا

 

 



 

 

 : اإلشكالية

ل هذا في ليختصر ك الممنوع أدرك تدريجيا و بتردد و تخوف فبدا بالمراقبة، فالبحث عن شخص، إن

سلطة فالمهم هو يصرح ب دون اإلعالن عن هدف تلك العمليات، عملية الفضول عن طريق النظر فقط،

  .تلك المرأة

 : 6BMاللوحة

 األنف(.هدا الصورة أي تمثل بالك هدا الراجل")يصدر صوت عبر األنف(..)يصدر صوت عبر 0..

ي مع يماه.شغل الراجل بالك راه مشغول بالك.او نادم بالك على حاجة دارها و خايف ال تعاقبو..و هد

"91ش حاجة دارها أي تنصح فيه..هدا ما كان ااألم أي تنصح فيه توبخ فيه..بالك ك  

 دينامكية السياقات:

يربط (A2-3).ليتحفظ(CF1)كالعادة يتمسك بالمثير(CC1)جدا مع  قصير بعد وقت اللجوء الى الفعل

 .، يدرج الضوء على الرجل أوال بالتركيز على معاشه الذاتي(A2-3)، ويتحفظ دائما (B2-3) الشخصين

(CN1)و بتكرار التحفظ(A2-8)ج وجدان يربطه بفعل، يدر(B2-4) هذا كله في صراع ضمن،.

-A2)،يتحفظ(B2-12)تنصح االبن أينفي وضعية  ل الى األم،ينتق(CP1)،و بعد صمت (A2-17)نفسي

 .(CP4)و الكف(A2-8)مع التكرار (CM1)مع التأكيد على عنصر السند(3

 :اإلشكالية

انت لقد تمكن من إدراك إشكالية تقرب المحارم، فقد صرح بتلك الرغبات من طرف االبن، لكن ك

عاطفي و سندي. مكبوحة من طرف األم ليس على شكل عدواني بل على شكل  

 :7BMاللوحة 

 "هدا الصورة كاين )اح( هدا راجل كبير و هدا ما نعرف الى صاحبو و ال وليدو..يبان وليدو.او99..

ضبان ش حاجة مثال على حساب الصفات تاع وجهو يبان غاباين غضبان )أم؟(او باين غضبان و ال ك

 بلي المشكلة هدي شغل أقلوكان والو بلي ما  أقلواو يحاول شغل يخفف األمور ..)أم؟(  ..باباه 

"13تفرا..  

 

 



 

 

 دينامكية السياقات:

يدرك الرجل معلقا على  ،(CF1)ليتمسك بالصورة ،(CP1)نجد هنا انه يستغرق وقت اكبر مما سبق

 يتحفظ(CP1)بعد صمت  ،(A2-6)مع تردد في هويته  ،(B2-3)ثم يربطه بالشخص الثاني ،(CN2)عمره

(A2-3)،  و يتحفظ أخيرا األولليلغي االقتراحA2-9).(، ( يربطه بوجدانB1-4،بصوت خافت )  مما

و  ،(CN1)مركزا على مالمح الرجل ،((A2-6)مع تردد في وضعية الرجل ،(CP5)يجعل الباحث يتأكد

مركزا على ما  ،(CP5)يستفسر الباحث دائما بصوت خافت، ،(B2-3)يربطه باألب (CP1بعد صمت

لم يرد تسمية نوع  ،(CM1)الى جانب السند  ،(B2-6)مع موقفين مختلفين (B2-12)يقوم به األب 

 (.(CP4الصراع

 اإلشكالية:

 على أدركهارغم انه في البداية  قد أدركت من طرف أيمن، إشكالية قرب المحارم )نفس الجنس( إن

لكن  فاع،لم يبررها سواء أكانت بالرغبة او الد فهو يدرج حالة الغضب لالبن التي شكل عالقة مثلية،

األب كان حاضرا ليسنده و يقلل من ثقل الوضعية. أننجد   

   :8BM  اللوحة 

يعتدو  هدا الصورة هدا الراجل او باين ميت و ال..هدو زوج رجال شغل ما عالباليش "94..

هدا الراجل واقيل عليه..)يصدر صوت عبر األنف( كاين سالح ..هدا الزوج أم يعتدو على 

"11بالسكين..  

 دينامكية السياقات:

، مع (E9)، يقدم تصور ذو عالقة مع الموت (CF1)بعد وقت كمون قصير نوعا ما ، يتمسك بالصورة

بربطهم  ، (CN9)،و نقد للذات  (A2-3)ثم يدرك الرجلين في نفس المستوى مع تحفظ  ،A2-6)تردد)

 (CC1)و اللجوء الى الفعل(CP1)و بعد صمت ،) ،(E6)ية في عالقة عدوان (B2-3)األول مع الشخص 

 (CP1)و بعد صمت  ، (E1) األول،دون إدراك الشخص في المستوى (CF1)يتمسك بأجزاء الصورة (

،كل هذا في جو يسوده الكف و تجنب  (E2)،مع إدراك نادر  (A2-8)،يكرر فكرته المتعلقة بالعدوان 

 . (CP4)الصراع و اإلعالن عن نوعيته 

 

 



 

 

 :اإلشكالية

و هذا بصفة صريحة جعلته ينزلق الى  المتعلقة بالنزوات العدوانية، اإلشكاليةبسهولة أيمن  أدركلقد 

شخص يتلقى عدوانا من طرف  أيندون تطوير ما ذكره ما عدا عنصر الظلم  السياقات األولية،

 لم يتمكن من استعمال وسائل اإلخراج من تلك الوضعية. شخصين،

 :11اللوحة 

" )يقلب اللوحة(...هدي تمثل صورة ما نعرف الى في وقت الثورة و ال ..تمثل صاروخ و ال 5..

نايات نعرف.بناية مخربة مكسرة حجر..تبان حرب هكدا..شغل حرائق حرب هكدا.شغل بنايات شغل ب

"16شغل مخربة مكسرة..)شغل حرائق؟( ايه   

 دينامكية السياقات:

مع تردد حول هوية شخص (E4)مع إدراك خاطئ (B2-3)خصينبعد وقت قصير جدا،يبدأ بربط الش

و يدرج (CM1) ليوضح وضعية سندية لهما (CP5)بصوت خافت يجعل الباحث يستفسر(B2-11)منهم

 يبرر ما تقدم به ،(A2-3)،يتحفظ مرة أخرى (CP1)و بعد صمت  (A2-3)يتحفظ ،(A2-18)وجدانا

(A2-1)، ليكرر الوضعية السندية(A2-8)ميل الى االختصار ،كل هذا في(CP2). 

 اإلشكالية:

فقد أدركها على  ،في العالقة الشبقية بين شخصين مختلفين في الجنس اإلشكاليةلم يستطع أيمن إدراك 

ن تلك ،ثم حاول التحقيق ماألولشكل تقرب محارم من نفس الجنس فقد صرح بالرغبة الموجودة في 

دية تكون متقبلة.النزوات الجنسية المحارمية بجعلها مبتذلة و عا  

 اللوحة 11:

" )يقلب اللوحة(..هدي تمثل صورة ما نعرف الى في وقت ثورة ال..تمثل صاروخ و ال ما 95..

خربة نعرف.بناية مخربة مكسرة حجر..تبان حرب هكدا ..شغل حرائق حرب هكدا .شغل بنايات شغل م

"16مكسرة..)شغل حرائق؟( ايه    

 دينامكية السياقات:

يتمسك  (CC1)يقلب اللوحة (CP1)قت كمون في هذه اللوحة بالنسبة لكل لوحات االختباريستغرق اكبر و

  (.ليدرج مضمونا يبعث الى الكارثةA2-3، يتحفظ)(CN9)، ينتقد نفسه(CF1)بالصورة كالعادة 



 

 

((B2-13، و بعد صمت(CP1)يلغي ذلك بإجابة تبين إخفاق في اإلدراك،(E4) مع نقد للنفس.(CN9) و،

"حرب" بصفة  األوليعود الى االقتراح  ،(CP1)،و بعد صمت(E6)يلمح أجزاء باعثة الى الدمارمن ثم 

 .(CP4)،مع تجنب إظهار الصراع المتواجد (A2-8)تكرارية

 اإلشكالية:

ات األولية،دون البدائية للوحة بشكل تهويلي حتى االنزالق الى الدفاع اإلشكاليةلقد تمكن أيمن من إدراك 

 التمكن من إيجاد حل ممكن لتلك األزمة.

 :13MFاللوحة 

دة راجل و مرا المرا هدي أي مستلقية في الفراش أي راق اهد ا")يصدر صوت عبر األنف(تمثل هد1..

 معاها بالك كي مريضة..بالك هد الراجلشغل سهر معاها ريح  مريضة و ال..هنا بالك راجل.)راجل؟(

"19او حاب يرقد.. كبزاف دو يعني سهر معاها  

 دينامكية السياقات:

مظهرا اضطرابا أحدثته  ،(CF1)متمسكا كالعادة بالصورة ،(CC1)بعد صمت قصير يلجا الى االماءات

و يذهب   ،(CP3)دون إعطاء هوية لهم ،(B2-3)يربط الشخصين بهفوة في الكالم، (E17) اللوحة عليه

و (A2-6)،الى جانب تعدد االقتراحات (E6)مع إدراك المرض  (CN1)في وصف وضعية المرأة 

 .(A2-10)تكوين عكسي آليةصورة الرجل مع إعطاء  أمام (A2-3)يتحفظ (CP1)تردد،بعد صمت

 ،(CM2)مع مثلنة له ،(CM1)ليركز على عملية سند الرجل للمرأة (A2-3)يتحفظ (CP1)و بعد صمت

 .(CP2)،مع االختصار (CN1)مع اإلشارة الى معاشه الذاتي

 اإلشكالية:

تذل تلك لكن سرعان ما الم بزمام األمور و يب في البداية أحدثت تأثيرا ظاهرا على أيمن شوهت حديثه،

 الوضعية ليجردها من النزوات الكامنة لها،و يجعل النزوات العدوانية الى نزوات واجب و سند.

 :13Bاللوحة 

فقير  " تمثل هدا طفل ما نعرف الى كان في حرب و ال..تبان ..الحالة ديالو شغل مزرية طفل يبان5..

ديالو  نزلفي أسرة فقيرة..مستوى معيشي بالك منخفض..بالك فاقد األسرة ديالو باباه و ال يماه..الم



 

 

فقير ما  لوضع شغلا أنالحالة بلي فقير ما عندوش ..)أم؟(ايه يبين  أنمصنوع من خشب قديم ..يبين 

"19عندوش ..  

 دينامكية السياقات:

، و كأنه يربطه باللوحة (CN9)، يدرك الطفل، منتقدا نفسه(CF1)بعد وقت وجيز، متقيدا بالصورة 

، ثم يسلط الضوء على حالة ظاهرية (B2-6)، مع تردد(B2-13)السابقة "حرب" أي مضمون كارثة 

و من ثم يقدم تفاصيل متعلقة بالفقدان و انه  ،(A2-3)ظمع تحف(A2-8) بصفة تكرارية  ،(CM2)للطفل

،و (CM2) ليذهب في وصف البيت بصفة سلبية ،(CP1)،و بعد صمت (A2-6)مع التردد(CM1)وحيد

و هذا بصوت خافت مما  (A2-8)،(CM1)، ليكرر تفاصيل مرتبطة بالفقر و الحرمان (CP1)بعد صمت

سبق،دون إظهار وجدانات متعلقة بتلك الوضعية تحت  ،فيؤكد ما(CN5)يؤدي بالباحث الى االستفسار 

 .(CP2)وطأة الكف و االختصار

 اإلشكالية:

و   حد األولياء،تخلي اثر فقر أرجعه الى فقدان ا لقد أدرك أيمن إشكالية التخلي التي تبعث إليها اللوحة،

يصر على حالتهم  أينهذا ما يذكره و يصرح به لنا خالل المقابلة  كان الحرمان مرتبط بذلك،

ر حسبه.فالجانب المادي هو الذي انجر عن فقدانه دون أي شيء آخ االقتصادية التي يربطها بموت أبيه،  

 اللوحة 15:

هدي بالك تمثل بالك منزل..بالك الثلوج أي مغطية..الرياح  " )يصدر صوت عبر األنف(3..

 "96بارد..رياح.طقس يعني راهو  في السطح.األرض..تجيmême )مغطية؟(

 دينامكية السياقات:

يتمسك بالمحتوى الظاهري  (A2-3)و بتحفظ تام  ،(CC1)لم يستغرق وقتا كبيرا ليلجا الى الفعل 

(CF1)و بعد صمت،(CP1) يتحفظ مرة أخرى ليدرك مثيرا حسيا(CN5)،  مع الميل الى التلميح الى

كل  ،(CN5)اإلحساس الحسي  ليعطي عنصرا يبعث الى ،(B2-13)مع التهويل  ،(CM1)عنصر السند

 .(CP2)هذا في اختصار وجيز

 اإلشكالية:

الكف لقد تمكن أيمن من إدراك مواضيع غائبة، على شكل نرجسي، كل هذا ممزوج في اغلب األحيان ب

 و التجنب.



 

 

 اللوحة 11:

")يصدر صوت عبر األنف()يأكل أظافره(..يعني من هدوك الورق )لجات من الورقة 3..

الواحد اللي فقد  surtoutوجهه تتغير(تسمى الدنيا هدي فيها مشاكل بزاف صعاب. هديا(..)مالمح

ش اخاصة اللي قتلولو باباه و اليماه.. حاجة ربي اإلنسان ما عندو ما يدير ..شغل باش يدير ك...والديه

حاجة باش يحل المشاكل تاعو..)في ظنك واش من الحاجة انك قادر تديرها باش تحل مشاكلك ؟( نقرا 

 القراية هي اللي تحقق

يب بصح المستقبل تحقق مهنة شريفة..)عندك مهنة حاب تديرها؟(المهم نقرا مليح..حاب يعني نكون طب

"01المهم مهنة شريفة.  

 دينامكية السياقات:

،و بعد صمت (CC2)ليطرح سؤال ليستفسر عن التعليمة  ،(CC1)بعد إعادة التعليمة يلجا الى الفعل 

(CP1)غيرمالمح وجهه تت (CC1)  ليعطي تصورا متعلقا بالعقلنة(A2-13) و يركز على عامل الفقدان و،

 ،و بعد (E9)يدرج تصور متعلق بالموت(CP1)،و بعد صمت (CM1)من ثم استثمار السند

   و يتحفظ(CP1)يصمت في نفس السياق يعطي تصورا مرتبطا بعدم القدرة، ، (CP1)صمت آخر 

(A2-3) ليركز على ما قد يفعله لحل المشاكل ،(CF3)من ثم صمت،(CP1)  يتدخل الباحث،

(CP5)ليصل الى حل بعد عرض المشكل كحل سحري،ومتعلق بالعقلنة و الميل الى االختصار،(CP2). 

 اإلشكالية:

ليجد  ،فقد تمكن من إسقاط معاشه الشخصي استطاع أيمن استحضار مواضيع مع غيابها في الواقع،

مرارية.ا لمشاكله بالعقلنة و الترميز،مسقطا ذلك في المستقبل،باعثا الى التفاؤل و االستمخرج  

 خالصة السياقات:

 Aالسياقات Bالسياقات السياقاتE Cالسياقات

E1=2 

E2=1 

E4=3 

E6=3 

CP1=26 

CP2=6 

CP3=2 

CP4=7 

 

 

 

 

B2-3=10 

A1=0  

                      A1=1 

 

A2-1=1 



 

 

E9=2 

E17=1 

                     E=12 

CP5=6 

CP=47 

CN=6 

CN2=1 

CN4=1 

CN5=3 

CN9=4 

                   CN=15 

 

CM1=8 

CM2=3 

                     CM=11 

 

CC1=8 

CC2=2 

CC3=1 

                     CC=11 

CF1=11 

CF3=1 

                    CF=12 

B2-4=4 

B2-6=2 

B2-11=1 

B2-12=4 

B2-13=3 

                       B2=24 

A2-3=23 

A2-4=1 

A2-6=9 

A2-7=1 

A2-8=8 

A2-9=2 

A2-10=1 

A2-13=1 

A2-16=1 

A2-17=2 

A2-18=1 

                     A2=53 

 

 تحليل السياقات العامة:

الى د نج مما يدل على كبح للهوامات و الوجدانات، الى الرقابة، إضافةنجد سياقات الكف و التجنب 

يط الحياة كامنة لتحرير الصراع و تنش إمكانيةقد يبعث الى وجود  جانب ذلك عدد من السياقات المرنة،

 الهوامية.



 

 

 (A2=53)/سياقات الرقابة:1

-A2)،االجترار  (A2-6=9)،التردد (A2-3=23)استعماال  األكثرنجد سياقات من النمط الهجاسي هي 

   -A2)باألجزاء،الى جانب الوصف  (A2-17=2)سي ،الصراع الضمن نف(A2-9=2)اإللغاء، (8=8

 بين الرغبة و الدفاع  اإلياب،الذهاب و  (A2-4=1)،االبتعاد في المكان و الزمان  (1=1

(A2-7=1)  التكوين العكسي(A2-10=1) ،العقلنة (A2-13=1) جزء مذكور  إدماج،عدم 

(A2-16=1) نو العاطفة المصغرة(A2-18=1)  و هذا يخدم عدم البوح بالصراع و عزل التصور عن،

 العاطفة،مع كبتها.

 (CP=47)/السياقات الرهابية:2

في حلقة يخيم عليها  إبقائهاالتي تساهم في تضييق مجال الهوامات و  (CP1=26)هناك توقفات كالمية 

الى االختصار و التجنب و  إضافةالعالم الداخلي و االحتفاظ به كسر داخلي، إخفاءالصمت الذي يمثل 

 . (CP3,CP4,CP2)االبتذال 

 .إليهاالتي تعرض  أالزمةاللجوء الى توريط الباحث او البحث عن السند في حل  أيضانجد 

 .13MF, 13B, 11, 7BM ,16اللوحات التي كان استعمال هذه السياقات في 

(،و اللوحات التي تعكس  أبوهفقد الى انه  اإلشارة)مع  باألب متعلقة بالفقدان ،العالقة أنهاحيث 

 فهناك رغبة في بناء قصص لكن التخوف طغى على المقال. ،األوليةاالستدخال الجيد للمواضيع 

 (B2=24)/سياقات الهراء:3

 لالبتعاد عن الصراع الضمن النفسي الذي قد يكون ثقيال، (B2-3=10) اآلخرسياق هو العالقات مع  أهم

 فيف.من شانه التخ اآلخر فإدخال

،تصورات ,(B2-13=3) (B2-4=4); (B2-12=4)نجد كذلك وجدانات قوية و تضخيم الوضعيات 

الوضعيات  أمام،و هذا قد يشهد على عجز  (B2-11=1)،عدم استقرار في التقمصات(B2-6=2) مضادة

 (.94،99،99الصراعية في اللوحة )

 (CN=15)/السياقات النرجسية:4



 

 

،فكانت هذه السياقات على شكل (19,13MF,13B,11,8BM,7BM,6Bm,3,1)و هذا في اللوحة 

تجنب ،انسحاب من الصراع العالئقي أكثر من كونها استثمار للذات،إذ تهيمن االنطباعات الذاتية و نقد 

مع تفاصيل  مع التأكيد على المميزات الحسية ،و شبه انعدام الوضعية الباعثة للوجدانات، الذات،

 نرجسية.

 (CC=11),(CF=12)ياقات الواقعية و السلوكية:/الس3

 كمحاولة لسلخ(CF1,CF2)بالنسبة للسياقات العملية فقد برزت من خالل التركيز على األحداث اليومية

 القصص من الطابع الهوامي ،الى جانب السياقات السلوكية التي تعمل في نفس االتجاه.

 (E=12)/السياقات األولية:1

،كدليل على تالشي الرقابة و  (13MF,11,8BM,2,1)ياقات األولية في اللوحات كان االنزالق في الس

مع اإلنكار و  و إدراك أعضاء مجزئة، و هذا على شكل ادراكات خاطئة، المتعلقة بالعدوانية و الجنسية،

 إدراك مواضيع عدم القدرة و الموت.

 (CM=11)/السياقات الهوسية:7

، البحث عن سند اآلخر عندما يتعلق بالفقدان و االنفصال، و (13B, 10, 6BM ,16)نجدها في اللوحات

 .(13B, 10, 6BM ,16)هذا خاصة في اللوحات 

 العامة: اإلشكالية

 أمامرغم تجنبه لها  االوديبية، اإلشكاليةأيمن يتموضع في السجل العصابي أي  أنبعد التحليل نجد 

مع االنفصال و  ضيله للعالقات القرب محارمية،و تف الضغط الواضح لديه لإلشكاليات الجنسية خاصة،

نجد لديه استحضار مواضيع غائبة قد تدل على حركية لحياته الداخلية،مع اللجوء الى العقل و  الفقدان،

 الرمزية ،مع مراعاة إمكانية اللجوء الى الفعل. 

 خالصة حالة أيمن:المسؤولية و الثبات.

بادر إليه، ال لتخمين و التفكير قبل الكالم، فهو يغربل كل ما يتبدا أيمن من البداية هادئا، يأخذ وقت ل

عرفي كطريقة يترك العنان اللفظي و ال الخيالي."فهناك أطفال لديهم توظيف الفكر المنطقي في سجل م  

(Baily.L, 1997, p144) أفكار مرتبطة بالحدث الصدمي". لتجنب   

 



 

 

 

قدان أبيه و كان ف ائجه جيدة منذ البداية الى حد اآلن،ظهرت نت للدراسة كأفضل استثمار له، أهميةيولي 

يء آخر.و التأثر وقع أكثر على المستوى المادي أكثر من أي ش في سن الرابعة لم يؤثر سلبا عليه،  

حس بتفوق فقد تحققت في الواقع الرغبة الالشعورية في القضاء على أبيه كمنافس أول المه،و كأنما ي

فال نلمح أحاسيس الذنب الشعورية بصفة جلية. بالقدرة الفائقة،يعطيه الشعور  داخلي،  

لحداد ا إرصانقد تبعث الى مظاهر  حادثة وفاة أبيه سمعها من أبيه الذي يروي تفاصيل ، أنو يذكر 

 لديه.

الحداد هو وقت مميز من  أنيذهب الى كونه يشبه أباه شكال و خلقا بكل اعتزاز ،هذا ما يبعثنا الى "

 ن غنى هذا العمل هو تنشيط السياقات التقمصية و إمكانيات اإلعالء".الحياة،وم

(Hanus.M, 1995, p81) 

 يتقاسم معنا الحديث عنها،و يحبب التقارب المحارمي أنحتى انه ال يريد  نجده متعلق جدا بأمه،

 الشعوريا.

دما يصبح كبيرا و هذا يريد الخروج من سيطرتهم عن و حتى أخواله الذين تولوا رعايتهم بعد وفاة أبيه،

الى جانب انه يقول انه المفضل نظرا لكونه مسؤول  ليحقق االستحواذ على أمه كلية، بفضل المادة،

 تشاوره أمه في اغلب القضايا أكثر من أخواته. يمزح ، ،هادئ،

لكن  و السياقات المعرفية ترمي الى اثارات نزوية)كالعقلنة و دفاعات األنا(، "فالمزاح عامل حماية،

 (De Tychey.C, 2001, p148)عالج الواقع على شكل فرضيات ،تسبيق،تنبؤ،من اجل حل تكيفي".

'(،فقد كان 39،رغم طول الوقت الذي استغرقه ) (R=6)قليل جدا  اإلجاباتفي الرورشاخ كان عدد 

كمحرك )الباحث(،و كان علينا التدخل في كل مرة  إجابةهناك من ينتظر  أنيتشبث باللوحات متناسيا 

 النطالق اإلنتاج.

 تكون تورط. أنكان التناول الجزئي هو الغالب،كمحاولة لعزل األجزاء عن بعضها أكثر من 

يمثل وسيلة للحماية من وجدانات عدم اللذة إلخراجها و تفضيل  أن"فالفكر هو نوع من العزل،يمكنه 

 (Ibid)عالم األفكار و المنطق". 

على عدم وجود مشاكل وكتأكيد خاصة كتخوف من التورط في البداية،تأتي (G=2)نجد تناوالت شاملة 

 متعلقة بالصورة الجسدية في اللوحة الخامسة.



 

 

النفس،و  للمادة،انتقاد سواء على شكل أسئلة للباحث،انتقاد اللوحات، أمامالى جانب ذلك وجدنا االرتباك 

فيما بينها لتبعثنا الى المرحلة التي على شكل غرابة مقلقة بإدخال أجزاء إنسانية مبهمة،غير مرتبطة 

 مقطوع،يد مفككة من المرفق،أرجل ترقص لوحدها،تحملرأس يدرك فيها الطفل أعضاء منفصلة،

 (Freud.S, 1985)و هذا يأتي في حدود عقدة الخصاء. الشعور بالغرابة المقلقة،

الى الصالبة و التحكم،و باعثا  ال نجد الحركة في البروتوكول مقارنة بالشكل الذي طغى بصفة كلية،

 فالعزل يخدم ذلك بتفادي العالقة. عدم الكشف عن عالمه الداخلي،

رغم انه  و اللوحة السادسة، برفضه للوحة الرابعة، الى جانب ظهور صورة األم المتسلطة و الغالبة،

اسبة بالفشل في إيجاد تصورات من األمريشير الى وجود صدى داخلي كشيء شاهده من قبل ينتهي به 

 لها.

 اما في اختبار تفهم الموضوع فكانت سياقات الرقابة هي المهيمنة،رغم تقربها مع السياقات 

 الرهابية،كدليل على تجنب و كف للصراعات.

يلة تكيف هناك سياقات أخرى تمتزج معها،تعكس قدرته على تنويع الدفاعات كلما اختلف المنبه،كوس

 لديه.

،رغم عدم إعالنه ألي صراع كان إال في  96،99،3ئبة في اللوحة استطاع أيمن استحضار مواضيع غا

تعلق بالظلم و الفقر الذي ارتبط بمعاشه الشخصي،فالرمزية حضرت. أين 96اللوحة   

لجنس كان معاودة العالقة مع أشخاص من نفس ا يفضل كالحاالت السابقة العالقات القرب المحارمية،

ال.تؤدي به الى معايشة الفقدان و االنفص  

لكيف نجد كذلك اللجوء الى العقل و الرمزية دون الخيال الصريح،و الذي ظهرت بوادر فقط من حيث ا

خرى.جوء الى دفاعات سلوكية كامنة لديه بالمقارنة مع الحاالت األلو تعزز ذلك الكبح بال ال الكم،  

 اه"."فاللجوء الى الفعل عند المراهق تساعده على إعادة إحياء نرجسيته و تؤسس أن

(Terrier.G, 2001, p172) 

 

 

 



 

 

(:2111منصور غنية )  

 إرهاب. االرجاعية لدى مراهقين متمدرسين فقدوا األولياء في الطفولة اثر حوادث

 و اختبار تفهم الموضوع( )دراسة عيادية من خالل المقابلة،الرورشاخ

 2جامعة الجزائر ماجستير.رسالة 

 


