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افتتاحية العدد
يتبني من مقالت العدد الثالث للمجةل العربية لعمل النفس التوجه العام يف عمل النفس – العريب -
اإىل اعامتد التجريب كداة رئيسة مجلع املعطيات عن الظواهر اذلهنية ،وحفص تأثر النظرايت
الس يكولوجية ابخلصوصيات الثقافية احمللية .اإذ أن حضور عمل النفس يف اجملمتع يرتبط أساسا بقدرته
عىل أن يوفر خدمات نفس ية متنوعة للك فئات اجملمتع .ويظهر أيضا أنه بتوايل العداد يتعزز
التواصل والتبادل بني علامء النفس يف العامل العريب .وتتضح أيضا التحولت اليت حتصل يف
ادلراسات الس يكولوجية ،وخباصة نوع الحباث اليت تس تحوذ عىل اهامتم عامل النفس العريب .ومن
مث ،فاجملةل العربية لعمل النفس ل تريم فقط اإىل نرش الحباث النفس ية ،بل هتدف أيضا اإىل رمس
صورة واحضة للموضوعات اليت تشغل ابل الباحثني العرب يف حقل عمل النفس .ولكام مجعنا
معطيات عن اهامتمات عامل النفس العريب ،اتضحت خطوط البحث الساس ية اليت جيري
اس تكشافها .ورمبا يفيض هذا مس تقبال اإىل رمس خريطة للحباث النفس ية يف العامل العريب،
والنظرايت الس يكولوجية السائدة يف لك بدل عريب ،واجتاهات ادلراسات النفس ية هباته البدلان.
وإاىل جانب ذكل س يحصل تفاعل بني الباحثني يف عمل النفس يؤدي اإىل بلورة تصور مشرتك
للحباث اليت حيتاهجا اجملمتع العريب .فعلمية عمل النفس تتحقق من خالل انكباب الباحثني يف عمل
النفس عىل فهم الظواهر اذلهنية والسلوكية ،والتدخل املناسب لعالج أو تصحيح الاضطراابت
اليت قد تلحقها.
ويبدو أن علامء النفس العرب يسريون يف هذا الاجتاه ،اإذ صار هناك ميل واحض اإىل حفص وعالج
الاختاللت اليت تظهر يف اجملمتع .فعمل النفس ينبغي أن يس تجيب بفعالية حلاجيات اجملمتع اذلي
ينمتي اإليه .ذلكل ،يقاس تطور عمل النفس مبدى اهامتمه بوضع الاسرتاجيات املناس بة وبلورة
الدوات الفعاةل اليت تساعد الفراد وامجلاعات عىل جتاوز الصعوابت التكيفية .وقد اقرتن تطور عمل
النفس يف اجملمتعات الخرى بفعالية تدخهل يف الوضعيات الاجامتعية اخملتلفة .ومن مث فالرهان
السايس لعمل النفس يف العامل العريب يمتثل يف توس يع حضور عمل النفس يف خمتلف جوانب حياة
الإنسان العريب .ذلكل س تظل رساةل اجملةل العربية لعمل النفس يه أن تغذي حقل عمل النفس العريب
ابلحباث الهادفة ،وتطمح اإىل أن تصري واهجة للبحث الس يكولويج امللزتم مبشالك الإنسان العريب.
وليعين هذا عزل عمل النفس يف العامل العريب عن عمل النفس الكوين ،فالول جزء ل يتجزأ من
الثاين ،بل يشري اإىل اختالف درجة تفيش بعض الظواهر السلبية يف اجملمتع العريب مقارنة ابجملمتعات
الخرى ،وهذا يس تدعي اهامتما أكرب من قبل عامل النفس العريب من أجل اقرتاح حلول مالمئة
لتجاوزها.
ويتضمن هذا العدد مجموعة من ادلراسات (ابلعربية والفرنس ية) اليت تناولت ظواهر نفس ية خمتلفة،
كس يكولوجية الإرشاد والكفاءة الاجامتعية وقلق املس تقبل والعالج الرسي للمدمنني عىل
5
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اخملدرات ،والفروق يف تقدير اذلات دلى املعاقني ذهنيا ،والبعاد الثقافية يف الاس تجاابت لختبار
الرورشاخ ،وتأثري الساليب التفسريية عىل الداء الراييض ،والصور المنطية الفوقية دلى املسمل
التونيس ،والرصع من منظور اختبار الرورشاخ.
رئيس التحرير.
الرتبية املعرفية وس يكولوجية الإرشاد يف العامل العريب.
الغايل أحرشاو1

ملخص
نسعى يف هذه الورقة اإىل تدعمي فكرة قابلية الكفاءات املعرفية للرتبية والإرشاد والعالج ،وابلتايل
التأكيد عىل أن هممة الس يكولوجيا املعارصة أصبحت تتجسد يف اإجياد حلول فعلية ملشالك
الاكتساب والتعمل ،والتكيف والاندماج يف احلياة اليومية .مفسلمة ليونة قدرات الإنسان املعرفية
وقابليهتا للرتبية عرب التدخل والإرشاد ،أحضت من المور املؤكدة حاليا .وما الربامج واملناجه املتعددة
املتوفرة حىت الآن هبذا اخلصوص اإل دليل واحض عىل ذكل .فال يكفي أن يمتتع الشخص بكفاءات
معرفية وقدرات ذهنية عالية ليك ينجح يف حتقيق خمتلف املهام والاكتساابت بسهوةل وجناعة ،بل
املفروض أن ينجح أيضا يف التوظيف اجليد لتكل الكفاءات يف ش ىت جمالت احلياة .وهنا تمكن
أمهية وفعالية طرق التشخيص املعريف وبرامج الرتبية املعرفية وخاصة عىل مس توى تقومي كفاءات
الإنسان املعرفية وتطويرها مث توعيته بفعالية تعمل الاسرتاتيجيات الالزمة لتحسني تعلامته وإاغناء
أداءاته عرب التأكيد عىل أن سبب أي فشل حممتل ل يرتبط ابلنقص يف القدرة والكفاءة بل ابلعجز
يف الاش تغال املعريف واجملهود الشخيص الضعيف أو الإحساس ابلعجز املكتسب.
اللكامت املفتاحية :الرتبية املعرفية؛ الإرشاد الكفاءات؛ التشخيص املعريف؛ برامج الرتبية املعرفية.
Abstract
This work aims to provide evidence to back up the belief that cognitive
competences are likely to be improved and analyzed, assuming, hence,
that modern psychology’s task is to find feasible solutions for issues such
as acquisition, learning, adaptation and integration in everyday life. It is
now proven that human cognitive capacity is flexible and predisposed to
improve by counseling and intervention. This reality is confirmed by the
the available Programs and methods used to enhance cognitive
flexibility. It is not sufficient to have high cognitive abilities in order to
 1شعبة عمل النفس ،لكية الآداب والعلوم الإنسانية -ظهر املهراز ،-جامعة س يدي محمد بن عبد هللا ،فاس ،املغرب.
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success in achieving different tasks easily and efficiently, but it is
necessary also to use these capacities in different situations. This fact
highlights the importance of cognitive diagnostic and programs of
cognitive education especially in the evaluation of cognitive competences
and its development. It contributes also to making aware of the
efficiency of strategy learning in improving learning and enhancing
performance. This can be done by asserting that the cause of any failure
does not depend on competence deficiency but it could be related to a
deficit in cognitive functioning and personal weak effort or acquired
feeling of deficiency.
Keywords: Cognitive education; Counseling; Competences; Cognitive
diagnostic; Cognitive educational programs.
الكفاية الاجامتعية وعالقهتا بفاعلية اذلات دلى طلبة اجلامعة.
عيل عبد الرحمي صاحل 2و حسام محمد منشد3
ملخص
هتدف ادلراسة اإىل تعرف الكفاية الاجامتعية وعالقهتـا بفاعليـة اذلات دلى طلبـة اجلامعـة ،ولجـل
حتقيق هذا الهدف قام الباحثان ابختيـار  100طالـب وطالبـة ابلسـلوب العشـوايئ .ولقيـاس هـذا
الهدف مت بناء مقياس الكفايـة الاجامتعيـة واذلي تكـون يف صـيغته الاائيـة مـن ( )10فقـرة ،وقـام
الباحثان كذكل ببناء مقياس فاعليـة اذلات واذلي تكـون يف صـيغته الاائيـة مـن ( )11فقـرة ،وقـد
اس تخرج الباحثان للداتني رشوط الصدق والثبات .وتشري أمه نتاجئ ادلراسة اإىل أن طلبة اجلامعة
يتســمون ابلكفايــة الاجامتعيــة وفاعليــة اذلات ،ول يوجــد فــرق بــني اذلكــور وا إلانث عــىل مقيــاس
الكفاية الاجامتعية وفاعلية اذلات ،ووجود عالقة ارتباطية موجبة بـني الكفايـة الاجامتعيـة وفاعليـة
اذلات ،واختمت الباحثان ادلراسة جبمةل من التوصيات واملقرتحات املهمة.
اللكامت املفتاحية :الكفاية الاجامتعية؛ املهارات الاجامتعية؛ فاعلية اذلات.
Abstract
This study aims at defining social competence and its relation to selfefficacy in university students. The sample of this research consisted of
 2قسم عمل النفس ،لكية الآداب ،جامعة القادس ية ،العراق.
 3قسم عمل النفس ،لكية الآداب ،جامعة القادس ية ،العراق.
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(200) university students of both sexes chosen randomly. In order to
achieve these aims, we built two tests, one of social competence (20
items), and the other of self-efficacy (22 items). We used different
procedures to analyze the tests, such as Reliability and Validity. After
subjects had been tested, we found that students of high social
competence, have self-efficacy. So we concluded that there was a strong
correlation between Social Competence and self-efficacy in university
students.
Keywords: Social Competence; Social skills; Self-efficacy.
الفروق يف مس توى قلق املس تقبل دلى عينة من طالب التعلمي الثانوي واجلامعي والتكوين املهين.
زقاوة أمحد4
ملخص
هدفت ادلراسة اإىل تعرف الفروق يف مس توى قلق املس تقبل دلى عينة من طالب املرحةل
ادلراس ية :الثانوية ،اجلامعية ،والتكوين املهين ،وفقا ملتغري اجلنس (ذكور ،اإانث) واملس توى التعلميي
(اثنوي ،جامعي ،تكوين همين) .ولتحقيق ذكل طور الباحث اس تبياان لقلق املس تقبل تضمن ()30
فقرة ،طبقت عىل عينة من ( )2100طالب وطالبة ينمتون اإىل املراحل ادلراس ية الثالثة .اتبع
الباحث املاج الوصفي املقارن .وأظهرت النتاجئ وجود مس توى متوسط من قلق املس تقبل دلى
الطالب عينة ادلراسة بلغ ( )%16.63( ،)%60.06قلق منخفض ،و ( )%22.06قلق مرتفع.
كام وجدت فروق داةل يف مس توى قلق املس تقبل بني اذلكور والإانث لصاحل ا إلانث ،ووجدت
فروق داةل يف قلق املس تقبل تعزى إاىل املرحةل ادلراس ية لصاحل التعلمي الثانوي والتكوين املهين.
وعىل ضوء هذه النتاجئ طرح الباحث عددا من التوصيات ذات الصةل مبوضوع ادلراسة.
اللكامت املفتاحية :قلق املس تقبل؛ الطالب؛ التعلمي الثانوي؛ التعلمي اجلامعي؛ التكوين املهين.
Abstract
The main purpose of this study was to investigate differences in the level
of Future Anxiety among a sample of secondary, university and
vocational training students, according to gender and educational level.
The researcher developed a questionnaire about future anxiety consisted
of (30) items, which was distributed on (1200) students who belong to
 4معهد العلوم الاجامتعية والإنسانية املركز اجلامعي أمحد زابنة ،غلزيان ،اجلزائر.
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three groups: secondary, university and vocational training students
using a comparative explorative method. The results revealed that there
was moderate level of future anxiety among the students (60.08%), low
level of anxiety (28.83%), and high level of anxiety (11.08). There were
also statistically significant differences at the level of future anxiety
among males and females in favor of females. There were also
statistically significant differences in the level of future anxiety attributed
to Educational Level in favor of secondary school and vocational training
students. Some recommendations and suggestions were listed.
;Keywords: Future anxiety; Students; Secondary school; Higher education
Vocational training.
إاسهام العالج الرسي البنايئ يف التكفل ابملدمن عىل اخملدرات (دراسة عيادية مبدينة وهران.
كبداين خدجية5
ملخص
إان التيارات الولية للعالج الرسي أثبتت أن الرسة يه كيان قابل للتغري ،وما العراض اليت
يظهرها أحد أفرادها اإل تعبريا عن طريقة تفاعلها ،واش تغالها وتنظميها النفيس والاجامتعي .فالرسة
إاذن يه جوهر الهوية اليت تسمح للك فرد من أفرادها بتحقيق متزيه وتفرده مع احلفاظ طبعا عىل
الشعور ابلنامتء .وبذكل فالرسة يه مصفوفة الهوية ،وأي خلل أو أي اضطراب ميسها سينعكس
بدون شك عىل أفرادها ،وغالبا ما حيمل أحد أفرادها أعراضها حني تظهر دليه سلواكت غري
تكيفية.
جم
وما الآفات الاجامتعية املنترشة حاليا يف متعنا اإل انعاكس لهذا اخللل ،ذلا ابت من الرضوري
الاعتناء ابلرسة كنظام اكمل ومتاكمل .ومن مث تمتثل أمهية هذه ادلراسة يف تسليط الضوء عىل
ظاهرة ا إلدمان عىل اخملدرات دلى املراهقني ،وذكل من خالل تطبيق تقنية عالجية تنمتي اإىل
العالج الرسي ،ويه العالج الرسي البنايئ ،وابلتحديد تقنية مينوشني .S.Minuchin
اللكامت املفتاحية :الرسة؛ ا إلدمان عىل اخملدرات؛ العالج الرسي البنايئ.
Abstract
The early streams of family therapy showed that family is an entity
subject to changes, hence the manifested symptoms of one of its
 5قسم عمل النفس والرطفونيا ،جامعة وهران  ،1اجلزائر.
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members is the expression of its interaction and functioning and its
psychological and social organization. Thus, the family is the identity
matrix that permits to its members achieving their individuality while
conserving the feeling of belonging. In this sens, the family is considered
as a system in which each alteration affecting it could have direct impact
on its members. Generally the individual carry the symptoms of the
family when he shows maladaptive behaviors. The social calamities
spreaded in our society reflect these alterations, so it’s important to take
care of the family as a whole structure. Therefore the importance of this
study consists in sheding light on the phenomen of toxicomania in
adolescent using structural family therapy (SFT) of Salvador Minuchin.
Keywords: Family; Toxicomania; Structural family therapy.
الفروق يف تقدير اذلات دلى الشخاص املعاقني ذهنيا امللتحقني مبركز التدريب املهين ومركز التأهيل
الاجامتعي بدوةل قطر
مرمي عيىس الشرياوي6
ملخص
هدفت ادلراسة اإىل تعرف الفروق يف تقدير اذلات دلى الشخاص املعاقني ذهنيا امللتحقني مبركز
الشفلح للطفال ذوي الاحتياجات اخلاصة بدوةل قطر ،كام هدفت ادلراسة أيضا اإىل معرفة
الفروق بني اذلكور والإانث يف تقدير اذلات دلى مجموعيت ادلراسة املوزعتني عىل الفئتني العمريتني
 26-26س نة يف برانمج التأهيل الاجامتعي و  10-26س نة يف برانمج التدريب املهين .وتكونت
عينه ادلراسة من  27خشصا من املعاقني ذهنيا بدرجة بس يطة ،بيام  16من اذلكور و  12من
الإانث امللتحقني بربانمج التأهيل الاجامتعي والتدريب املهين ،ومت اس تخدام مقياس تقدير اذلات
اخلايل من أثر الثقافة ) .(Battle, 2003وأظهرت النتاجئ وجود فروق بني متوسطات مجموعيت
التدريب املهين والتأهيل الاجامتعي لصاحل مجموعة التدريب املهين ،كام أشارت النتاجئ اإىل وجود
فروق داةل اإحصائيا لصاحل الفئة العمرية أكرب من  21س نة .أما ابلنس بة للفروق بني اجلنسني
فاكنت لصاحل اذلكور يف مجيع أبعاد املقياس ،ابس تثناء بعد تقدير "اذلات الاجامتعي" ،اإذ مل تكن
هناك فروق بني اجلنسني وبني الفئات العمرية.
اللكامت املفتاحية :تقدير اذلات؛ املعاقون ذهنيا؛ برانمج التدريب املهين؛ التأهيل الاجامتعي.
Abstract
 6لكية ادلراسات العليا ،جامعة اخلليج العريب ،البحرين.

10

ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Issue 3, summer 2017

1027  صيف،3  العدد،اجملةل العربية لعمل النفس

This study aimed at identifying differences in self-esteem among subjects
with intellectual disability attending Al Shafalah Training Center for the
mentally disabled in the State of Qatar. This study also aimed to compare
self-esteem among subjects of both sexes aged between 16-18 years in the
vocational program, and 18-29 years in the employment training program.
The sample consists of 47 subjects with mild intellectual disability; 26 of
them were males and 21 females. We evaluated self-esteem by "Culturefree self-steem inventories Scale (Battle, 2003)". The results showed
differences between the two groups; so those attending the "Employment
Training Program" have high self-esteem than those attending the
"Vocational Program". Furthermore, the study also revealed that selfesteem tends to increase with age. Also, we noted that males have higher
self-esteem than females, but we found no differences in social self-esteem
between males and females and age groups.
Keywords: Self-esteem; Mentally disabled; Vocational Program; Social
rehabilitation.
.أثر البعد الثقايف يف الاس تجاابت لختبار الرورشاخ ويف تفسري نتاجئه
 مع املقارنة يف التحليل بني القراءة- اجلزائر- لكيات مبدينة وهران6 "دراسة ميدانية لربعني طالبا من
"الغربية وقراءة جزائرية مقرتحة
8 و كبداين خدجية7منصوري نفيسة
ملخص
تناولنا يف هذه ادلراسة الوصفية التحليلية تأثري البعد الثقايف يف اس تجاابت عينة من الطلبة
 وهو اختبار اإسقاطي ميكن أن يكشف عن أبعاد خشصية،اجلامعيني عىل اختبار الرورشاخ
 وعليه يمكن الهدف من هذه ادلراسة يف اإبراز أثر. ويربز اجلانب الثقايف يف تفسري نتاجئه،الإنسان
 وحماوةل اإجياد بعض السامت املشرتكة بني أفراد،البعد الثقايف يف الاس تجاابت لختبار الرورشاخ
.جممتعنا من أجل اخلروج بأداة قياس خاصة ابجملمتع اجلزائري

. اجلزائر،1  جامعة وهران، قسم عمل النفس والرطفونيا7
. اجلزائر،1  جامعة وهران، قسم عمل النفس والرطفونيا8
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وقد أجريت ادلراسة يف ست  6لكيات مبدينة وهران عىل عينة تتشلك من  20طالبا يدرسون يف
ختصصات خمتلفة ( 21ختصصا) ،واس تخدم اختبار الرورشاخ .وتوصلت الباحثتان اإىل وجود أثر
للبعد الثقايف يف الاس تجاابت اليت قدهما الطلبة ،واختالف نتاجئ الرورشاخ مبا يتناسب مع ثقافتنا
مقارنة ابلنتاجئ الفرنس ية بصفة خاصة والغربية بصفة عامة .اإضافة اإىل أن هناك فروقا جنس ية
واختالفات واحضة يف اس تجاابت اذلكور والإانث .كام تباينت اس تجاابت الطلبة بناء عىل
التخصص املدروس.
اللكامت املفتاحية :الاختبار الإسقاطي؛ حتليل الاس تجابة؛ تفسري الاس تجابة؛ الثقافة.
Abstract
This descriptive and analytic study aims at evaluating the effect of cultural
factors on responses to "Rorschach" in a sample of university students.
This projective test can uncover the personal aspects of the individual and
show the effect of culture on the explanation of results. Therefore, the goal
"of this study was to determine the impact of culture on "Rorschach
responses and to build a specific measure for the algerian society.
The study took place in 6 faculties of Oran and was conducted on 40
students from different specialities. The results show the impact of culture
on "Rorschach" responses and were differents from French results. We
observe also differences du to the speciality of the participants.
Keywords: Rorschach; Algerian society; Culture; Interpretation of
response.
يف احلاجة اإىل ادلمع النفيس لرس الطفال التوحديني
عبد العزيز

عليوي9

ملخص
ه
عديدة يه الحباث العلمية اليت ا متت ابملصاب ابملتوحد سواء من حيث التشخيص أو التصنيف
أو التدخل العاليج والرتبوي .غري أن الحباث اليت اهمتت بأرس الشخاص يف وضعية التوحد تبقى
قليةل ،ابلرمغ من أن الاعتقاد أخذ يرتخس اليوم شيئا فشيئا حول أمهية املصاحبة الاجامتعية وادلمع
النفيس لهؤلء الرس ،لن ذكل يشلك رشطا جوهراي لنجاح التدخل العاليج أو الرتبوي عىل
الشخص املتوحد ،ما دامت الرسة يه الفاعل الساس يف بناء وتنفيذ أي خمطط عاليج أو
 9شعبة عمل النفس ،لكية الآداب والعلوم الإنسانية ،ظهر املهراز ،جامعة س يدي محمد بن عبد هللا ،فاس ،املغرب.
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 وهيدف هذا املقال اإىل تسليط الضوء عىل أمهية ادلمع النفيس واملصاحبة النفس ية.تربوي أو تأهييل
 وذكل من خالل اس تحضار مبادئ هذا ادلمع وموجباته ورشوطه وجمالته وبعض،لرس املتوحدين
.مناذجه
. التوحد؛ الرسة؛ ادلمع النفيس:اللكامت املفتاحية
Abstract
The majority of scientific studies in the field of autism focused on the
autistic person in terms of diagnostic, classification and therapeutic and
educational intervention. So, there are few interventions oriented to the
families of the autistic persons, although the importance of the family as
a principal actor in the global support of the autistic person. It is
therefore essential that family members are integrated in the educational
and therapeutic device for autistic persons. It's about giving back place
to the family as a basic actor in building and implementing any plan of
reeducation and readaptation. This work aims at highlighting the
importance of providing psychological support for the families of
children with autism, while evoking the principles of this support
through some practical models.
Keywords: Autism; Family; Psychological support.
Modes Explicatifs et Prédiction de la Performance Sportive Chez des
enfants âgés de 8 à 12 ans.
10
Marei Salama-Younes
Résumé
Les objectifs essentiels de ce travail se résument à (i) la validation et
l’adaptation d’un outil de mesure évaluant les modes explicatifs chez les
enfants (CASQ); (ii) tester l’effet à la fois du mode explicatif
contextualisé et général sur la prédiction des performances sportives
10

* Department of Psychology, Sociology and Evaluation, Helwan University, Cairo, Egypt.
* Laboratoire Cognitions Humaine et Artificielle (Chart‐UPON, EA 4004), Université Paris Nanterre,
Paris & LP3C et CREAD, Universite de Rennes 2, Rennes, France.
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d’enfants et des préadolescents; (iii) tester l’effet des modes explicatifs
(optimiste versus neutre bas versus neutre haut versus pessimiste) sur
ces performances. Pour la validation transculturelle, nous avons d’abord
adopté la méthodologie proposée par Vallerand et Hess (2000). Ensuite,
une version a été contextualisée dans le domaine sportif. Enfin, nous
avons testé quatre hypothèses principales. Les resultats ont montré que
(i) le mode explicatif a un effet sur les résultats sportifs, mais cet effet est
médiatisé par les attentes de réussite;(ii) seuls le mode explicatif
contextualisé et les attentes de réussite sont des variables médiatrices de
l’effet de la compétence perçue sur les résultats sportifs; (iii) les enfants
ayant un mode explicatif optimiste (O) obtiennent des résultats sportifs
meilleurs que ceux ayant un mode neutre (i.e., OP et PO) et pessimiste
(O).
Mots-clés: Mode explicatif; Performance sportive; Enfants.
Abstract
In this work we intend to validate and adapt a tool to evaluate the
explanatory modes in children (CASQ); we aimed also to test the effect
of contextualized explanatory mode on the prediction of sport
performance of children and pre-teens. Finally, we tested the effect of
explanatory modes (optimist versus low neutral versus high neutral
versus pessimist) on those performances. For the transcultural
validation, we first adopted the method proposed by Vallerand and Hess
(2000). Then, a version was contextualized in sport domain. We tested
in this study four principal hypothesis. The results show that the
explanatory mode have an effect on the sport performance, but this
effect was mediatized by the expectancy of success. We found also that
only the contextualized explanatory mode and the expectancy of success
are the variables that mediatized the effect of the perceived competence
on the sport performance, the results uncover that children with
optimist explanatory mode (O) reach better sport performance than
those who have a neutral or pessimist mode.
ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Issue 3, summer 2017
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Keywords: Explanatory mode; Sport performance; Children.
ملخص
تتلخص الهداف الرئيسة لهذا العمل يف (أول) التحقق من مواءمة وتكيف أداة قياس وتقيمي
الساليب التفسريية (الرايضية)؛ (اثنيا) اختبار تأثري لك من الساليب التفسريية العامة والساليب
 (اثلثا) اختبار تأثري الساليب.التفسريية املرتبطة ابملواقف عىل التنبؤ ابلداء الراييض للطفال
 عايل ادلرجة مقابل متشامئ) عىل، منخفض ادلرجة مقابل حمايد،الربعة ال آتية (متفائل مقابل حمايد
 وVallerand  التحقق من حصة الداة البحثية من خالل ماجية فالريان: املاجية.الداء الرايىض
 اختربان أربع، وأخريا. اعمتدان اثنيا عىل أداة موامئة للمواقف الرايضية.)1001( Hess هيس
 وبينت النتاجئ أن (أ) أسلوب التفسري هل تأثري تنبيئ عىل نتاجئ املبارايت.فرضيات رئيس ية للبحث
 ولكن من خالل توقعات النجاح مكتغري وس يط لهذه العالقة؛ (ب) فقط أسلوب،الرايضية
التفسري الرايىض (وليس العام) وتوقعات النجاح متغريات وس يطة لتأثري الكفاءة املدركة عىل النتاجئ
 (ج) الطفال ذوي السلوب التفاؤيل يتفوقون رايضيا عىل الطفال من ذوي الساليب.الرايضية
.الثالثة الخرى
. السلوب التفسريى؛ الداء الراييض؛ الطفال:اللكامت املفتاحية
Les méta-stéréotypes du Musulman tunisien, schèmes étranges et
stratégies individuelles de restauration identitaire
Kaouther Souissi11
Résumé
Cette étude résume une partie de ma thèse de doctorat, dont l’étude de
terrain a eu lieu avant la révolution tunisienne, lors de la gouvernance
répressive de Ben Ali sur les jeunes musulmans tunisiens. L’objectif était
de connaître la répercussion de cette politique sur la face sociale de
l’identité musulmane. Autrement dit, suite à la politique de sanction et
de contrôle sur les religieux, quels jugements les musulmans d’Orient
émettaient à l’égard des musulmans tunisiens, jusqu’à quel point les
jeunes tunisiens étaient influencés par ces jugements dans leur
représentation de soi Musulman et comment ils réagissaient à ces
11

Laboratoire Religions et Doctrines Comparées, Centre de Recherches et d’Etudes pour le Dialogue
des Civilisations et des Religions Comparées, Tunis, Tunisia.
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jugements. Nous avons travaillé sur des associations verbales libres et
leurs valences de 219 étudiants tunisiens, pratiquants et non pratiquants,
des deux sexes, se prononçant, d'abord, sur le Musulman, en leur nom
propre puis sur le Musulman Tunisien, au nom du Musulman d’Orient.
Dans cette perspective, deux études comparatives inter et intra-sujets ont
été menées, la première a visé à repérer les représentations endogroupes
et le degré d'affirmation des jeunes de leur identité musulmane selon les
traits prototypiques voire idéales du musulman, la seconde, les
représentations intergroupes et l'incidence des méta-stéréotypes du
Musulman Tunisien (jugements intériorisés) sur l'identité endogroupe.
Les résultats étaient discutés en référence à la théorie des représentations
sociales et aux théories de l'identité et de catégorisation sociale. Dans
l'ensemble, ils ont montré un grand décalage entre les traits du
Musulman en général et les traits du Musulman Tunisien. L’analyse en
termes de schèmes étranges a mis en évidence la présence des stratégies
individuelles de restauration identitaire adoptées par certains sujets afin
de rationaliser leur contradiction et réduire l’état d’anxiété que leur ont
causé les jugements négatifs.
Mots-clés: Méta-stéréotypes; Musulman tunisien; Représentations
sociales; Jugements négatifs.
Abstract
This study summed up a part of my doctoral thesis that I carried out its
field study before tunisian revolution during the repression of muslim
brothers by Ben Ali government. The goal of this work was to uncover
the effect of this policy on the social face of the muslim identity. In
others words, following the policy of sanction and control over religious,
what judgments the Muslims of the East emitted against the Tunisian
Muslims, and to what extent young Tunisians were influenced by these
judgments in their Muslim self-image and how they responded to these
judgments. We analysed free verbal associations and their valence in 219
practicing and non-practicing Tunisian students of both sex. They talk

ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Issue 3, summer 2017

16

1027  صيف،3  العدد،اجملةل العربية لعمل النفس

first about their conception of the Muslim, and then about how the
Muslim of the East views the Tunisian Muslim. In this perspective, two
inter and intra-subject comparative studies were carried out, the first
aimed at identifying the in-group representations and the level of
affirmation of the young adults of their Muslim identity according to the
prototypical or even ideal traits of the Muslim, the second concerned the
intergroup representations and the impact of Tunisian Muslim metastereotypes (internalized judgments) on ingroup identity. The results
were discussed with reference to the theory of social representations and
theories of identity and social categorization. On the whole, they showed
a big gap between the traits of the Muslim in general and the features of
the Tunisian Muslim. The analysis in terms of strange patterns has
highlighted the presence of individual strategies of identity restoration
adopted by some subjects to rationalize their contradiction and reduce
the state of anxiety that produced their negative judgments.
Keywords: Meta-stereotypes; Tunisian Muslim; Social representations;
Negative judgments.
ملخص
 يف س ياق،تلخص هذه ادلراسة جزءا من أطروحة أجنزت دراس هتا امليدانية قبل الثورة التونس ية
 ومتثل هدف هذا العمل يف معرفة تأثري هذه.س يايس عرف مقع حكومة بن عيل ل إالخوان املسلمني
 مايه، اإذ بعد س ياسة مقع احلرايت ادلينية.الس ياسة عىل متثل الش بان التونس يني ذلواهتم مكسلمني
 وإاىل أية درجة تأثر الش بان التونس يون،الحاكم اليت أصدرها مسلمو الرشق عىل مسلمي تونس
 واعمتدان عىل.هبذه الحاكم يف متثلهم لهويهتم الإسالمية وكيف اكنت ردودمه عىل هذه الحاكم
 طالب وطالبة مسلمني متدينني121 الرتابطات اللفظية احلرة ومؤرشها القطيب لعينة تتكون من
 وقد ُطلب.وغري متدينني من الك اجلنسني ومن خمتلف التخصصات والصول اجلغرافية التونس ية
 مث بعد ذكل عن املسمل التونيس عىل لسان املسمل،مام يف البداية التحدث تلقائيا عن املسمل
 ويف هذا الس ياق مقنا بدراس تني ومبقارانت داخل وبني مجموعات من الش بان؛ وهدفت.الرشيق
ادلراسة الوىل إاىل الكشف عن متثالت امجلاعة ادلاخلية ومدى تأكيد الش بان لهويهتم ا إلسالمية
 بيامن هدفت ادلراسة الثانية إاىل تقيص متثالت ما. أي املثالية للمسمل،وذكل حسب السامت المنطية
بني اجملموعات ومدى تأثري الصور المنطية الفوقية للمسمل التونيس أي الحاكم السلبية عىل متثالهتم
 واعمتدان يف مناقشة وحتليل النتاجئ عىل نظرية المتثالت الاجامتعية ونظرايت.مجلاعهتم ادلاخلية
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 وقد أظهرت يف مجملها وجود اختالف كبري بني صفات املسمل املثايل،الهوية والتصنيف الاجامتعي
 كام أظهر التحليل يف مس توى المناط الغريبة وجود اسرتاتيجيات فردية.وصفات املسمل التونيس
انهتجها بعض الش بان لعقلنة التناقض يف هويهتم وللتخفيف من حاةل القلق اليت ودلهتا الحاكم
.السلبية
ل
ل
. الصور ا منطية الفوقية؛ املسمل التونيس؛ ا متثالت الاجامتعية؛ الحاكم السلبية:اللكامت املفتاحية
La problématique de l’enfant épileptique à la lumière du Rorschach
Zioui Abla12
Résumé
Le présent travail a pour objectif de démontrer l'importance de
l’application du test de Rorschach dans le domaine de la Neurologie, et
plus particulièrement dans l’étude psychologique de l’épilepsie, dans la
mesure où il permet d’appréhender la relation entre les mécanismes
physiologiques et psychologiques. En effet, L'épilepsie est une maladie
qui touche particulièrement la pensée, puisque les crises apparaissent
d’une manière brutale et soudaine, ce qui engendre l’interruption de la
continuité psychologique et physique. Nous allons exposer les résultats
de l'étude clinique, qui a été menée sur un groupe de cinq enfants
souffrant d'épilepsie en utilisant le test de Rorschach. Nous supposons
que l'épilepsie est en lien avec la fragilité narcissique en termes d'image
corporelle constamment menacée, ainsi que le sentiment de perte (perte
de conscience, perte de contrôle, perte de relation, ...). S’ajoute à cela, la
dispersion de la pensée, sous forme d’inhibition, de blocage ou de
répétition arbitraire comme défenses contre les menaces qui affectent
l'image et la continuité de soi.
Mots-clés: Epilepsie; Test de Rorschach; Fragilité narcissique; Image
corporelle.
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The present work analysed the importance of using the Rorschach test
in the field of Neurology, and more particularly in the psychological
study of epilepsy, insofar as it allows to understand the relationship
between physiological and psychological mechanisms. Indeed, epilepsy is
a disease that particularly affects thought, since the crises occur abruptly
and suddenly, which causes the interruption of psychological and
physical continuity. We will expose the results of the clinical study,
which was conducted on a group of five children with epilepsy using the
Rorschach test. We assume that epilepsy could be related to narcissistic
fragility in terms of constantly threatened body image, as well as the
feeling of loss (loss of consciousness, loss of control, loss of
relationship, ...), in addition to the dispersion of thought which is
manifested in inhibition, blockage or arbitrary repetition as defenses
against the threats that affect the image and the continuity of oneself.
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ملخص
 حيث يسمح مثال،تطمح هذه الورقة اإىل تبيان أمهية تطبيق الرورشاخ يف جمال عمل العصاب
 ويعترب.بفهم العالقة بني املياكنزيمات الفزييولوجية والسريورات اذلهنية دلى املصاب مبرض الرصع
 وميكن أن يؤدي اإىل ظهور حراكت نفس،الرصع مرضا معيقا للتفكري وذكل بصورة مباغتة وجفائية
 س نعرض نتاجئ، ذلكل.وجدانية انجتة عن تقطعات متكررة وغري منتظرة للوحدة النفس جسدية
 أطفال يعانون من مرض الرصع عىل ضوء5 تتكون من
ّ ادلراسة العيادية اليت أجريت عىل مجموعة
.اختبار الرورشاخ
س
 والشعور،وقد افرتضنا أن مرض الرصع حييي هشاشة نرجس ية هتدد صورة اجلسد اب مترار
 والكف، فقد يظهر تشتت الإدراك، وهبذا.) فقدان العالقة، فقدان الرقابة،ابلفقدان (فقدان الوعي
،أو التكرار الاعتباطي كدفاعات ضد هذه الهتديدات اليت تؤثر عىل صورة ودميومة استامثر اذلات
 مع أان غري قادر عىل احتواء التدفق الزنوي اذلي يأخذ،حيث يامتىش غياب أو فشل الرتابط
.طابعا صداميا أمام الزنوات التدمريية
. الرصع؛ اختبار الرورشاخ؛ الهشاشة الرنجس ية؛ صورة اجلسد:اللكامت املفتاحية
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