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جامتعية؟ للطفل ماذا عن اخلصوص   ة يف عمل النفس املريض مسامه   يات الثقافية والإ

 1زيوي عبل 

 ملخص 

ىل تسليط الضوء عىل عمل النفس املريض للطفل من خالل معطيات املقابل  تطمح هذه املسامهة اإ

 قيتاليت اس ت  الثقافية والاجامتعية عواملىل الاإ  . وقد استندان يف ذكلالعيادية واختبار الرورشاخ

 .مرحل المكونيف طفل  100ت عىل مجموعة تتكّون من العيادية اليت أ جريمن نتاجئ ادلراسة 

ىل رضورة الرجوع دلينامية التوظيف النفيس، عىل أ مهية الاعتناء  وتؤكّد الباحثة ابلإضافة اإ

 ابخلصوصيات الثقافية والاجامتعية يف فهم ال عراض النفس املرضية دلى أ طفال مجموعة البحث.

 ؛ املقابل العيادية؛ اختبار الرورشاخ. النفس املريض للطفلملع :ية فتاح اللكامت امل 

Contribution to child psychopathology, what about cultural and social 

specificities? 

Abla Zioui 

Abstract 

The aim of this contribution is to shed light on child psychopathology 

through the clinical interview data and the Rorschach test. The 

emphasis was made on the cultural and social parameters based on the 

results extracted from the clinical study that we carried out on 100 

children in latency phase. In addition to the necessity to consider back 

the dynamic of psychic operation, the researcher underline the 

importance of the cultural and social parameters in understanding the 

psychopathological symptoms in children of the considered study group. 

Keywords: Psychopathology of the child; Clinical interview; Rorschach 

test. 

 

 
 . 2، جامعة اجلزائر ، لكية العلوم الإنسانيةقسم عمل النفس 1
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 مقدمة 

يعترب الطفل يف لك اجملمتعات نتاج ثالث تنظاميت أ ل ويه التنظمي التكويين ابملنظور البيولويج، 

ذكل من خالل التواصل مع لشخصية و كذا التنظمي الثقايف، و التنظمي الوادلي بفضل العالقات ا

 الثقافيةامتعية و فة من خالل ال نظمة الإجاالوادلين و احمليط، حيث تتداخل لك من العائل و الثق

(Marcelli ،2009.) 

ليه بناين )و  ل أ ن تظاهراته ميكن أ ن تظهر 2002كام أ شار اإ (، فبالرمغ من كون الاّلشعور عامليا، اإ

 (.Ntsele Onanga ،2008) عىل صور خمتلفة حسب تنوع الثقافات

ه، خيضع توظيف النفيس، رمغ عامليتيف نفس الس ياق، أ كدت لك من م. مورو و ل. طرازي أ ن ال 

ىل الرتمزي الثقايف لطرق التفكري، كيفية  ذ يندراك العامل فهم املرض و اإ اإ ّظم التفاعل مع احمليط عالجه، اإ

يبين خشصية لك فرد كام بينته لك من أ عامل س. فرويد حول 'زان احملارم' و 'قلق يف الثقايف و 

 (.Ntsele Onanga ،2008) 'الشخصية القاعدية' كذا أ عامل اكرديرن و لينتون حولقافة' و الث

ىل أ ن تقيمي و فهم سلوك فرد ما يتطلّب ال خذ بعني الا عتبار احمليط ذلكل، يبدو من املهم الإشارة اإ

لهيا. اذلي يتواجد فيه و   كذا الثقافة اليت ينمتي اإ

ليه هذه املسامهة يف عمل النفس املريض للطفل، من خالل  دية  العيااملقابلمعطيات هذا ما تطمح اإ

ىل مرحل المكون مكحاوةل لفتح أ فاق  ونطفل ينمت 100ر الرورشاخ دلى مجموعة تتكون من اختباو  اإ

 مس تقبلية دلراسة معيارية للرورشاخ دلى الطفل اجلزائري.

 الإشاكلية 

عادة ما تستند ادلراسات اليت تس تعمل اختبار الرورشاخ عىل مرجعني أ ساس يني ذوي قمية عاملية 

ل مريكية اليت ترتكز عىل الوصف تيار ال ول يف املدرسة املعرفية اب الباحثني، حيث يمتثل ال حس

 التمكمي أ ما التيار الثاين فريتبط ابملدرسة الفرنس ية اليت هتمت ابجلانب ادلينايم يف حتليل الشخصية. و 

دها عىل املعايري امت عمرضية اليت اس تعملت اختبار الرورشاخ يف اجلزائر اب -تمتزي ادلراسات النفسو 

الثقايف اجلزائري نظرا لغياب املعايري اجلزائرية خملتلف  -تطبيقها عىل اجملال الاجامتعينبية و ال ج 

 عوامل الرورشاخ.

أ ما يف البدلان ال جنبية، تبقى ادلراسات املعيارية حول الرورشاخ دلى ال طفال قليل، أ مهها 

مراهق ليس هلم أ ية ل و طف 168( عىل 1958) Loosli- Usteriادلراسة املقارنة اليت قامت هبا 

 س نة(. 19 -7ابت عاطفية و طبعية )ذوي اضطرا 307س نة( و  19 -10معاانة )

طفل ليس هلم أ ي  360( معطيات معيارية جملموعة تتكون من 1961) Beizmannكام قّدمت 

جه الاختالف مجموعات حسب السن هبدف اخلروج بأ و  9س نوات( متوزعني عىل  10 -3معاانة )

 طفل و تفكري الراشد.بني تفكري ال
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بلجييك  460( بدراسة تكوينية لعوامل الرورشاخ حول بروتوكولت 1998) Blomartلقد قامت 

مجموعات حسب السن، بدون مشالك عاطفية  4س نة( موزعني عىل  16 -8الفرنس ية )ذو اللّهجة 

 خطرية.

خ جملموعة أ فراد ورشادف جتديد معايري الر ( هب 2007و مساعدهيا ) Azoulayنذكر أ يضا دراسة 

تنقيط ال شاكل يف  س نة( و اليت جند نتاجئها ال ولية منشورة يف 'دليل 85 -13فرنس يني )

، Baumann) (، اليت ل تعترب مكرجع مبارش للرورشاخ دلى الطفل.2012الرورشاخ' )

Quartier  وAntonietti ،2012) 

وى البدلان ذات اللّغة الفرنس ية و عيارية غري اكفية عىل مس تهبذا، تبقى مصداقية ادلراسات امل و 

يف هذا الإطار، فلقد أ كّدت س. بن ونيش يف أ طروحة  وغائبة يف البدلان ذات اللّغة العربية. 

ن ال طفال السلواكت الرتبوية. دراسة مقارنة جملموعتني مدلكتوراه حول ''التنظمي العقيل و ا

( عىل خطورة تسطري 1974) 'Kohsات ل مكعباجلزائريني ابس تعامال طفال املهاجرين الفرنس يني و 

، Ionescu)'عمل النفس السليب' عند اس تعامل وسائل قياس غري مكيّفة عىل اجملمتع املطبّق عليه 

Jourdan- Ionescu  وToselli- Toschi ،1984 ) كام أ شارBoucebci (1990 ىل أ ن ( اإ

يت هتمّت ابملظاهر العيادية  الل السالملخاّصة اس تعاماملريض، و  تعّدد القياسات يف عمل النفس

اخملتلفة، دليل عىل أ ن الاهامتم احلايل مرتبط بصورة مكثفة ابلعاملية الرسيعة للتبادلت العلمية يف 

 الطب العقيل.

ىل جممتع مغاير، فغياب روائز و  شاكلية نقلها اإ تطرح حدود تطبيق الساللمي عىل نفس احمليط الثقايف اإ

ذ تطرح من البعد الثقايف جيعل ا خالية ملشلك أ كرث تعقيدا يف جمال عمل النفس املريض، اإ

الاختبارات الإسقاطية عّدة مشالك مهنجية، ممّا جيعل البدلان النامية جتهل أ و ترفض اس تعامل 

 الاختبارات بسبب اخلصوصيات الثقافية و عدم تكييفها لها مّما يؤثر سلبا عىل املامرسة العيادية.

طاء املهنجية، أ ّولها خيّص النسخة 'اخلروف' لختبار 'القدم السوداء' بوسبيس مثالني عن ال خ كريذ

(Patte Noire)  اليت مّت بناؤها جلعل الطفل يتفادى صورة اخلزنير اذلي املس تعمل يف املغرب و

ا، هامّ  دينياماّدة جتهل متاما عنرصا ثقافيا و يعترب حيوان جنس ابلنس بة للمسلمني، مما أ عطى 

براهمي تس تحّق فتضحية أ ب العائل احلذر عىل صعيد التحليل  للخروف نس بة لتضحية النيب اإ

 الهوايم.

، مثل رائز تفهم املوضوع للكونغو اذلي (T.A.T)اثنهيام، يتعلّق مبختلف طبعات رائز تفهّم املوضوع 

 (Boucebci ،2007) ل يأ خذ بعني الاعتبار بعض الثقافات الكونغولية

عىل النساء  (T.A.T)انز فانون بنقد تطبيق رائز تفهّم املوضوع ذا الإطار، فلقد قام فر ه يفو

اللوحات تتطلّب هوامات  ذكل نظرا ل ن الوضعية املقّدمة يفسلامت، كونه اختبارا أ مريكيا، و امل 

 الثقافة الغربية غري املأ لوفة دلهين.تامتىش و 
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رائز تفهّم  تباريل طرح نفسه عىل مس توى اخ أ ما ابلنس بة ل روابرت ابرتوليي، فنفس الإشاك

 (.Berthelier ،2006)اختبار القدم السوداء املوضوع دلى الطفل و 

ذلكل، فلقد أ ّكد بعض الباحثني اجلزائريني عىل أ مهية متغري الثقافة يف الاختبارات النفس ية، نذكر 

بيوض و ز. بوعبد ، اذلي قامت بتكييفه لك من ن. Brunet- Lézineعىل سبيل املثال سمل 

 (.Bouabdallah ،1994و  Bioud)( عىل أ طفال اجملمتع اجلزائري 1994هللا )

طار الندوة ادلولية اليت نظمهتا امجلعية اجلزائرية للبحث يف  بينّا يف الورشة اليت مقنا بتنش يطها يف اإ

أ دوات عمل النفس حول 'أ فاكر حول املامرسات العيادية. وهجات نظر عياديني' حتت عنوان '

( أ ن الاس تقصاء النفيس 2010لنفس العيادي. الفوائد، احلدود والتجاوزات' )الاس تقصاء يف عمل ا

طار دقيق، حيث يقوم ال خعية مكثّفة تكون معزّزة بأ دوات و وض  صايئ النفساين من خالهل اإ

حتليل املعطيات اليت يتحّصل علهيا ابلستناد عىل مراجع معيارية هبدف الإحاطة بتطبيق و 

ىل جامعة، جممتع و اعده يف فهم الفر لعنارص الرضورية اليت تساب ، Zioui)ثقافة معينة د اذلي ينمتي اإ

2010.) 

ورمغ غياب املراجع املعيارية املتعلقة بعوامل الرورشاخ دلى الطفل يف اجلزائر، جيدر ذكر اجملهودات 

متع بة املبتذةل واليت ختص اجمل اليت قام هبا ع. يس مويس و م. بن خليفة ابلعمل عىل وضع قامئة ال جو 

 .(2004وأ خرون،  Simoussi ،Benkhelifa)اجلزائري يف انتظار طبعهتا الهنائية 

ىل دراسة بلقامس خالل الاختبارات بكوش حول التقيمي المكّي للعالقة مع الواقع من  -ابلإضافة اإ

فس ية تشارة ن دون اس  تلميذا يف املتوسط 40رورشاخ دلى الاسقاطية مبا فهيا اختبار ال

(Bekkouche- Belkacem ،2008.) 

ّن لك هذه املعطيات جتعلنا نطرح التساؤلت التالية   :اإ

يف ممارس ته العيادية بتدّخل وأ مهية البعد الاجامتعي والثقايف؟ ما هو  هل ال خصايئ العيادي واع

أ صبحت حاليا  عديد من ال حباثاملعىن اذلي يأ خذه اس تعامل الاختبارات املس توردة، علام أ ن ال

سات املعيارية وتكييف الاختبارات؟ هل تسمح هذه الاختبارات ابحلصول عىل  ابدلرامتهت

 معطيات موثوقة ووفية؟ 

ثراء هذا اجلدال، مقنا مبناقشة املعطيات النظرية املرتبطة ابلعرضية النفس املرضية إ  للمسامهة يف 

ىل مرحل المكون 100دلى مجموعة تتكون من  قابل العيادية و ابلعامتد عىل معطيات امل طفل ينمتي اإ

الثقافية والاجامتعية ودورها يف رشح وفهم اختبار الرورشاخ للوقوف عىل أ ثر اخلصوصيات 

 ال عراض النفس مرضية.

 تأ ثري اخلصوصيات الثقافية والاجامتعية 

 يف املقابل العيادية  .1

 من انحية اجلنس 
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(  %58تفاع نس بة اذلكور )بحث حسب متغرّي اجلنس، ار لقد بنّي الرمس البياين لتوزيع مجموعة ال 

(، حيث تمتثل العرضية النفس املرضية دلى معظم الفتيات يف  %42مقارنة بنس بة الإانث )

 الاضطراابت الس يكوسوماتية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع مجموعة البحث حسب متغرّي اجلنس. :بياين  رمس 

طراابت الإفراط احلريك، الالكم، اضراابت اللّغة و خل معظمها مضن اضطأ ما ابلنس بة لذلكور، فتد

رادي.و التبول والتغ ري حيث و كون العائالت مبنية عىل أ ساس ذكبميكن رشح ذكل و  ط الالاإ

 le)تويل اهامتما أ كرب لذلكر اذلي يكون مؤهال ليك يصبح مسؤول عن البيت 

phallocentrisme social) (Foughali ،1984.) 

متع اجلزائري، اذلي يمتزّي ابلمتثيل ال بوي  اجمل يف هذا الإطار، أ ن يفوتكتب م. ج. فوغايل 

(patriarcal)ابملقابل، يظهر شلك من المتثيل ال مويم كل اذلكر السلطة ولكية القدرة، و، مي

ل أ ن املرأ ة يه اليت حتمك. (matriarcat affectif)العاطفي  ، ورمغ أ ن الرجل هو اذلي يسود، اإ

(Foughali ،1984.) 

ولكن بطلب من ال همات  ،الل ارتفاع عدد الاستشارة دلى اذلكورحيث يظهر ذكل مضنيا من خ

ىل اهامتهمن بشؤون البيت، ومراقبهتن الصارمة خاصة  اللوايت أ شارت من خالل املقابالت العيادية اإ

 للمسار ادلرايس ل بناهئا.
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ىل العامل الاجامت  ذن، فارتفاع نس بة اذلكور ميكن فهمه ابلرجوع اإ وادلين الثقايف، حيث أ ن ال -عياإ

أ مام صعوابت الطفل أ كرث من تكل اليت تعاين مهنا الفتاة، خاصة الصعوابت  نغالبا ما يقلقا

  نس بة دلافع الاستشارة النفس ية.املدرس ية اليت متثّل أ كرب

 من انحية الّسن 

ليه لك من ف. للج و ل. ابتس أ مس، يلعب السن وك الطفل، دورا هاما يف فهم سل  كام تشري اإ

ىل هذكل ويتدخل يف  ىل تدخل ذين العاملني، يبدو من امل اجلانب الفردي، وابلإضافة اإ هم الإشارة اإ

لهيا. هوعامل أ خر و   احمليط اذلي يتواجد فيه الطفل وكذا الثقافة اليت ينمتي اإ

% و  38س نة بنس بة  12 -10س نوات و  10 – 8يرتفع عدد ال طفال اذلين يرتاوح س هنم ما بني 

 29س نوات بنس بة  8 -6م ما بني ال طفال اذلين يرتاوح س هن  %، لينخفض بذكل نسبيا عدد39

.% 

أ ما فامي خيص التوزيع حسب اجلنس، فرتتفع نس بة اذلكور مقارنة ابلإانث ابلنس بة للك الفئات 

س نة، حيث يامتىش ذكل مع  12 -10العمرية خاّصة ابلنس بة لل طفال اذلين يرتاوح س هنم ما بني 

يوافق هذا الّسن املرحل يف مشالك يف التعمّل وصعوابت الرتكزي و  ة املمتثلستشارة النفس يسبب الا

ىل يف ادلراسة مما يؤدي ابلوادلين  العمرية الانتقالية اللّجوء لطلب املساعدة النفس ية خوفا من اإ

ىل صعوبة الوادلين يف تس يري الوظيفة الوادلية نظرا ملا الفشل املدريس، و  حتييه مشالك يشري ذكل اإ

 .لطفل من نقائص نرجس يةالتعمل دلى ا

 زاد مرضية اخنفاض عدد ال طفال لكام -كام تبنّي خصائص مجموعة البحث حسب العرضية النفس

نوات فامي خيص اضطراابت اللّغة س   10 -8ارتفاعه يف السن ما بني السن يف الإفراط احلريك، و 

رادي اذلي يرتفع مع السو  طار ات اظن )رضورة نزع احلفّاالالكم، التبول الالاإ ذلي يدخل يف اإ

 الرتبية عىل اكتساب النظافة(.

 من انحية دافع الاستشارة النفس ية 

ىل  8 فامي خّيص خصائص مجموعة البحث حسب العرضية النفس مرضية، فيتوّزع ال طفال اإ

 .(1نظر اجلدول رمق ا  مجموعات )

ىل  اجملموعةت العيادية، أ ما اذلي يوافق الفئاو  I تدخل س بعة مجموعات مضن احملور ال وىل فتنمتي اإ

ظروف احمليط ثل يف العوامل العضوية، عوامل و اذلي يرتبط ابلعوامل الس ببية واملمت و  II احملور

طار هذه العوامل حميط اجامتعي اذلي يعّرف كوضعيات تعترب عائيل خاص و  -حيث يدخل يف اإ

ا الطفل املتبين، اندرة من بيهن عية خاّصة ورة، جتعل الفرد يف وض كعوامل خطر، حبيث تكون مس مت

 (.Misès ،2012)الطفل ذو الوادلين املطلقني، الطفل اذلي يكون حتت رعاية أ جداده 

حالت متبنيني  8عائيل خاص،  -يحالت أ طفال ذوي حميط اجامتع 10تتكّون مجموعة حبثنا من 

 .حالتني يعيشان حتت رعاية أ جدادهامو 
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تتكّون مجموعة حبثنا زّيون ابضطراب الإفراط احلريك، و يمت فرتتبط ابل طفال اذلينأ ما اجملموعة الثانية 

 احلريك. -حاةل تعاين من الإفراط احلريك، اذلي يوافق عدم الاس تقرار النفيس  15من 

الالكم حيث تنمتي هذه ين يمتزّيون ابضطراابت اللّغة و تمتثّل اجملموعة الثالثة يف ال طفال اذل

ىل  .الوظائف ال دائية الاضطراابت اخلاّصة بمنو الاضطراابت اإ

الالكم، فتمتثّل يف اضطراابت اكتساب اللّغة اليت تمتزّي ابلختالل أ و وفامي خيص اضطراابت اللّغة و 

صابة عصبية، ترشحيية أ و يف ن المنو التأ خر منذ املراحل ال وىل م اضطراب اجلهاز غياب أ ي اإ

 .أ يضا تأ خر عقيلالنطقي أ و احليس و 

الالكم، الاضطراابت املعرفية الالكم لك من اضطراابت اللّغة و مضن اضطراابت اللّغة و  خليد

 (.Misès ،2012)اضطراب الاكتساابت املدرس ية و 

 9تتكّون مجموعة حبثنا من ثالث مجموعات فرعية تمتثّل يف: ال طفال اذلين يمتزّيون بتأ خر اللّغة )

 حالت(. 3ب النطق )حالت( واضطرا 8حالت(، اضطراب التأ تأ ة )

السادسة فيدخل مضهنا ال طفال اذلين يعانون من ص اجملموعات الرابعة، اخلامسة و خي فامي و 

حاةل تعاين من  54الاضطراابت ذات التعبري اجلسدي حيث تتكّون مجموعة حبثنا من 

ىل  تبّول ة تمتثّل يف: ال مجموعات فرعي 3الاضطراابت ذات التعبري اجلسدي، تتوّزع يه ال خرى اإ

حاةل( واضطراب الرصع  17حاةل(، الاضطراابت الس يكوسوماتية ) 32رادي )ط الالاإ و غو/ أ و الت

 حالت(.  5)

ىل اجملموعة السابعة ال طفال اذلين يعانون من صدمة نفس ية حيث تدخل هذه اجملموعة مضن  ينمتي اإ

ابية، تناذر الضغط م الاكتئاب الاس تجايب، التظاهرات الاس تجض الاضطراابت الاس تجابية اليت ت

 (.Misès ،2012)الصدمة  ما بعد

اليت ختتلف حسب طبيعة احلدث من صدمة نفس ية و  ونيعان طفال 18تتكّون مجموعة حبثنا من 

 .جنيس( اعتداءالصديم )اكرثة طبيعية، حادث خطري، عنف جسدي و 

ضية ظاهرة، حيث معاانة نفس ية بدون عرضية نفس مر  دلهبمحتتوي اجملموعة الثامنة عىل ال طفال 

ىل بطابع  تمتزيحالت  8معاانة نفس ية غالبا ما تكون طبعية ) دلهيمطفل  23هذه اجملموعة  ينمتي اإ

( أ و العصبيةبسلواكت املعارضة و  متزيحالت  3بطابع فصايم(، عالئقية ) تمتزيانطوايئ، حاةل واحدة 

 (.النس يانيف التعمّل، صعوابت يف الرتكزي و : مشالك معرفية )أ مهها

طارها مجموعة ال عراض أ و حيث توافق هذه الاضطرا ابت متغرّيات العادي اليت تدخل يف اإ

لكن بدون أ ن تأ خذ طابعا مرضيا مثل بعض الصعوابت لترّصفات اليت ميكن أ ن تتواصل، و ا

ذه الاضطراابت ترصفات املدرس ية املرتبطة ابلتوجيه، ابلتأ طري أ و البيداغوجيا. ويدخل مضن ه

 .(Misès ،2012) فات العزةلرص تاملعارضة و 

 التوزيع حسب السنالتوزيع حسب  عدد احلالت  العرضية النفس املرضية
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 اجلنس 

  8 -6 أ نىث ذكر

 س نة

  12 -10 س نة  10 -8

 س نة

 اجملموعة ال وىل

 الطفل املهجور 

10 5 5 3 3 4 

 اجملموعة الثانية

ضطراب الإفراط   اإ

 احلريك 

15 10 5 7 7 1 

 اجملموعة الثالثة

طراابت اللّغة و  ضاإ 

 الالكم 

20 15 5 6 12 2 

 اجملموعة الرابعة

رادي   التبول الالاإ

32 23 9 7 13 12 

 اجملموعة اخلامسة

 الإضطراابت اجلسدية 

17 8 9 1 11 5 

 اجملموعة السادسة

 الرصع 

5 3 2 1 4 0 

 اجملموعة السابعة

 الصدمة النفس ية 

18 11 7 5 7 6 

 اجملموعة الثامنة

 ية املعاانة النفس  

23 13 10 8 6 9 

 ، السن و العرضية النفس املرضية.جدول توزيع مجموعة البحث حسب اجلنس :1رمق  جدول  

خاصة ( 2نظر اجلدول رمق ا  لبحث )طفال من مجموعة ا 19تتداخل العرضية النفس مرضية دلى و 

رادي، حيث متثّلفامي خيص اضطراابت اللّغة والالكم، الإفراط احلريك و  هذه العرضية  التبّول الالاإ

بذكل طريق اجلسد، احلركة أ و اللّغة و  طريقة نكوصية للتعامل مع الرصاعات عن النفس مرضية

ىل ال من  فهيي تّدل عىل وجود خلل يف استامثر املواضيع، حيث يمتزّي هؤلء ال طفال ابحلاجة اإ

 عدم النضج العاطفي.و 

 .العرضية النفس مرضية اجلنس  السن الرمز

فراط حريك، تأ   التعملمشالك يف ذكر 8 1  . خر يف الالكم، اإ

ضطراب يف النطق أ نىث 7 2 فراط حريك، اإ  . مشالك يف التعمل، اإ

رادي اللييل ذكر 8 3 فراط حريك، تأ تأ ة، التبول الالاإ  صعوابت يف الرتكزي، اإ

فراط حريك، ميول لإيذاء اذلات عن طريق التشويه   ذكر 9 4 صعوابت يف الرتكزي، اإ

را اجلدلي، التأ تأ ة ،  . دي اللييلالبدانة، التبول الالاإ
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رادي اللييل ذكر 8 5  . تأ تأ ة ، التبول الالاإ

رادي اللييل، مرض الربو  ذكر 10 6  . التبول الالاإ

رادي اللييل ذكر 9 7  . تأ تأ ة ، التبول الالاإ

رادي اللييل، تأ تأ ة، طابع هويس ذكر 7 8 منذ معايشة حلرق ال ب و هو يف   التبول الالاإ

دمان   . للمزنل حاةل اإ

كتساب النظافة، صعوابت يف النوم، مشالك يف التعمل، أ ب ذو طابع  تأ خر يف  ذكر 11 9  اإ

 . ابرانويدي، مرض احلساس ية

كتسا ذكر 11 10  . ب النظافة، كذب، رسقة، مرض الربو تأ خر يف اإ

فراط حريك ذكر 9 11 رادي اللييل، اإ  . سلواكت عدوانية، مشالك يف التعمل، التبول الالاإ

ارضة، مرض الربو، ميول لإيذاء اذلات عن طريق التشويه  سلواكت عدوانية، املع ذكر 11 12

رادي اللييل  .اجلدلي، التبول الالاإ

لهتاب السحااي، تأ خر يف  ذكر 9 13 مشالك يف التعمل، صعوابت يف الرتكزي، نس يان،اإ

 .الالكم

رادي اللييل و الهناري أ نىث 7 14  . مرض الربو، التبول الالاإ

ضطراب يف النطقمشالك يف التعمل، صعو ىثنأ   6 15 فراط حريك، اإ  . ابت يف الرتكزي، اإ

رادي اللييل أ نىث 6 16 فراط حريك، حساس ية ملواد غذائية، التبول الالاإ  . اإ

رادي ذكر 8 17  .اللييل، الرصع التبول الالاإ

رادي الهناري و  أ نىث 8 18 فراط حريك، فطرايت عىل مس توى امل التبول الالاإ نطقة اللييل، اإ

 . اجلنس ية

فراط حريك، مرض الإكزميا،  ذكر 8 19 رادي اللييلصعوابت يف الرتكزي، اإ  .التبول الالاإ

  بتداخل العرضية النفس املرضية.مجموعة البحث اليت تمتزّي  :2جدول رمق  

ي يدخل مضن حالت( اختالل التناسق التطوري، اذل 10كام توافق دلى بعض احلالت )

 واضطراابت الشخصية.الاضطراابت احلدية 

ىل النقائص املرتبطة ابحمليط، مثال كن تفسري صعوابت التعمّل و حيث مي الفشل املدريس ابلرجوع اإ

ىل وجود  ابلنس بة حلاةل تعاين من صعوابت مدرس ية حيث أ شارت معطيات املقابل العيادية اإ

غياب قر و السكري، الف داءغالف عائيل غري مس تقر )تعاطي ال ب للمخدرات، مرض ال م ب

ابلنس بة لهذه احلاةل، جتدر مبزاوةل ادلراسة بطريقة سلمية. و( اليت تسمح للطفل املراجع الثابتة

ىل أ ن حصص املتابعة النفس ية اب عتبار البعد ادلينايم للشخصية وتداخلها مع احمليط الإشارة اإ

أ صبح  ه يف الفهم، حيث الاجامتعي، قد مسحت للطفل بتجاوز البعض من صعوابتالعائيل و

حاجته ملرجع ليه حزّيا يعرّب فيه عن خماوفه و طار العاليج اذلي مثّل ابلنس بة اإ بفضل الإ و تدرجييا، 

ملعرفية اليت متزّيت اثبت أ ن يتقّمص موضوع مس تقّر بقدر الكفاية للسامح بتنظمي القدرات ا

 الرتكزي.التذكرية اليت تسمح هل ابحلفظ و  كذا بتوظيف منتظم لقدراتهابلتشويش، و 
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من أ طفال   %50قة ابلعرضية النفس مرضية ظهور مشالك التعمّل دلى تبنّي املعطيات املتعلّ و 

ىل يعانون   %20من ال طفال يعانون من صعوابت يف الرتكزي و   %20 مجموعة البحث، ابلإضافة اإ

من النس يان، حيث متثل هذه املشالك املرتبطة بتوظيف القدرات املعرفية أ كرب نس بة دلافع 

شاكلية مرتبطة ابملواقف الوادلية من هجة، خاّصة ال م اليت تشارة النفس ية، غري أ هنا الاس  ختفي اإ

ك نه ميثل امتدادا نرجس يا ذو وظيفة ترمميية ، و (enfant dépendant) جتعل من الطفل تبعيا

ىل وجود هشاشة نرجس ية دلى الطفل ترتبط بنقائص عىل  لها. كام يشري من هجة أ خرى، اإ

ت الناجتة عن الوضعية مراجع تسمح مبواهجة املشالك ضيع املس تدخل اليت متثّلمس توى املوا

 ادلراس ية.

ختبار الرورشاخ  -2  يف اإ

، حيث يظهر لقد تبنّي من خالل بروتوكولت الرورشاخ خصوصيات مرتبطة ابلثقافة اجلزائرية

 زائرية.ت اليت متزّي الثقافة اجلكذا تكرار حمتوى بعض الإجاابذكل من خالل اخلطاب و 

 من انحية اخلطاب 

% من أ طفال مجموعة البحث قد اس تعملوا اللّغة العربية لكغة  61يظهر من خالل اخلطاب أ ن 

ىل اس تعامل اللّغتني )العربية و % قد جلؤوا  39وحيدة للتعبري، يف حني، جند البقية أ ي  الفرنس ية( اإ

سقاط احملتوايت ' ’parce que’خاصة يف التعاليق مثل  ، 'papillon' و 'chauve- sourisأ و اإ

حيث يّدل ذكل عىل تأ ثّر اجلانب اللّغوي ابلثقافة الفرنس ية اليت احتك هبا الفرد اجلزائري نتيجة 

ىل عائالت ل تستمثر اللّغة الفرنس ية سواء  الاس تعامر الفرنيس، رمغ أ ن معظم ال طفال ينمتون اإ

ى اذلكور م الهشاشة الرنجس ية، أ و دلبسبب الرغبة يف احلفاظ عىل الهوية الثقافية كدفاع أ ما

بسبب ربط اللّغة الفرنس ية ابلقطب ال نثوي، حيث ميثّل املوضوع ال مويم خطرا خصائيا عىل 

 رية اليت متثّلها اللّغة العربية.و الهوية اذلك

ىل أ نه عىل الرمغ من أ ن ، حيث جتدر الإ يظهر من خالل الربوتوكولت اس تعامل العاميةكام  شارة اإ

عربية ال دبية أ و القرأ نية، يه أ قدم لغة حيث تمتتع بدرجة اللغة الرمسية، العربية املعروفة ابمس الاللغة 

غري أ ن العامية يه ال كرث اس تخداما يف اجملمتع اجلزائري، نظرا لكوهنا اللغة ال م يف التنش ئة 

 الاجامتعية.

 من انحية احملتوايت 

ىل الطابع الثقايف اجلزاابلنس بة للمحتوايت، تشري بعض الربوتوكولت و ئري اذلي تكتس يه اإ

، و أ يضا 'قّزانة' أ و 'بورورو' اذلي يذكران مبصطلحات حملتوايت مثل 'هيدورة'، 'املسجد'، 'خامر'ا

ابلنس بة لهذا ال خري تتلكّم س. فاردرال يف  أ خرى مثل بوبّراك أ و بومحرون. و نفس مرضية ثقافية

صبة ك حد ال مراض غرب' أ ن احل مراض دلى ال طفال يف امل'تأ ثري النظرايت العرقية يف فهم بعض ال  

ا خطريا يف شامل بساطة يف اجملمتعات الغربية قد اعتربت قبل الاس تقالل مرضال كرث ش يوعا و 
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بعض مناطق اجلزائر، ذكل نظرا ملا ميثهّل هذا املرض يف املعتقدات، حيث تربطه هذه افريقيا و 

 (.Verdrel ،2011)اجملمتعات ابجلّن ال محر )بومحرون(.

 Tour' و 'Sapinحتاكك مبرجعية الثقافة ال جنبية مثل ' عض ال خر، فيظهر دلهيم أ اثر الإ أ ما الب

Eiffel' و 'Batman' أ و أ يضا 'Speaderman، ' 'Indiens' و 'Vampire.' 

 كام جند عند البعض من هؤلء ال طفال عالقة موضوعية بدائية يغلهبا قلق التفكك مثل ابلنس بة

عالمات العنف عىل وهجه 'خيت أ ثناء اختبار الرورشاخ ابلصمت و  ل حد احلالت اذلي متزّي 

أ جوبة ترشحيية ''هاذي ادّلقات يك تّدق القلب، يك جتري  IIخبشتين'، حيث أ عطى منذ اللوحة 

ي اذلي يعمل لصاحل ( تتضمن نزوات احلياة رمغ التكرار الاعتباطIIIتّدق، هاوليك أ محر' اللوحة 

ي يف اللوحات املوالية 'جسم'، شلك تكرار نفس احملتوى الترشحياذلي ظهر عىل وات املوت و نز 

تل الإبن( كذا ظهور احملتوى احليواين 'كبش' اذلي حييي هوامات مرتبطة بقلق اخلصاء احلاد )مق و 

 يف الثقافة الإسالمية.

 من انحية ال جوبة املبتذةل 

ل طفال اذلين يرتاوح س هنم ما تذةل، حيث عادة ما يقدم ارمغ أ ن للّسن تأ ثري يف عدد ال جوبة املب 

جاابت( ابملقارنة مع ال طفال اذلين يرتاوح س هنم ما بني  2أ قل نسبيا ) اس نوات عدد 10و  8بني  اإ

ل أ ن النتاجئ بينت معوما وجود  3س نة ) 12و  10 جاابت(، اإ %  60بتذةل دلى امل جوبة ال   بعضاإ

)خفاش(،  V)فراشة(، اللوحة  III)خفاش، فراشة(، اللوحة  Iمن ال طفال أ غلهبم خّيص اللوحة 

اليت تتوافق مع تكل اليت وضعهتا ج. بلومار )عنكبوت( و  Xأ خريا اللوحة )حيوان( و  VIIIاللوحة 

(Blomart ،1970). 

 أ فاق 

لنفساين بدراسة احلاةل النفس ية يعترب الاختبار النفيس أ حد الوسائل الهاّمة اليت تسمح لل خصايئ ا

ذه ال خرية بفضل ادّلمع ي يأ يت لطلب مساعدته، حيث تسامه هالتوظيف النفيس للفرد اذلو 

ىل دينامية وموضوعية الوضعية اإ التطبيقي يف بناء السريورة العالجية املناس بة ابلستناد النظري و 

 العالئقية.

يث يثري انتباه يعد اختبار الرورشاخ من أ مه الاختبارات املس تعمل يف جمال التطبيق العيادي، ح و 

معق، كام يسمح  للقيام ابختبار الشخصية بّدقة و   النفسانيني، ابعتباره وس يل هممةال خصائيني

نشاء حزي لقاء حمبذ يف العيادة الطفول  ذ ية، كونه أ داة وس يطة بني الطفل و ابإ ال خصايئ النفساين اإ

 تساعد هذا ال خري عىل الفهم الشامل لشخصيته.

ليه لك من و  ، يبدو من املهم التعمق يف . ف. أ ونتونيييت و ج ن. بومان، ف. اكرتييهكام أ شار اإ

ىل املظاهر التطورية مثال و البحث يف اجملال املعياري ابلرجو  ال خذ بعني الاعتبار الاختالفات ع اإ

 (.Antionietti ،2012و  Baumann ،Quartier) الاجامتعية و الثقافية
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وضع معايري جزائرية لختبار  عىل 2س العيادي و القيايسنعمل حاليا مع فرقة حبث مبخرب عمل النف

النفساين اجلزائري و أ يضا الرورشاخ دلى الراشدين، حيث متثّل هذه ال خرية مرجع لل خّصايئ 

 (.Samai- Haddadi ،2013 ،2015 ،2016) العريب

ري دلى ال طفال ذكل ابلهامتم بتحديد معايية املتبعة لتوس يع جمال البحث، و سوف نعمتد عىل املهنج 

 ا.مهن ، مما سيسمح لنا مس تقبال ابس تعامل وسائل قياس موثوق اجلزائريني

 

 
2 Laboratoire de Psychologie Clinique et Métrique (LAPCM) de l’Université d’Alger 2, équipe 

dirigée par le Pr Dalila Samai- Haddadi : https://sites.google.com/site/labolapcm/ 
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