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دراسة ميدانية  :  ه أ ثر البعد الثقايف يف الاس تجاابت الختبار الرورشاخ ويف تفسري نتاجئ 

مع املقارنة يف التحليل بني القراءة    -اجلزائر -ات مبدينة وهران جامع  6من  ل ربعني طالبا  

 . الغربية وقراءة جزائرية مقرتحة 

 11بدان ك خدجية و    10منصوري نفيسة 
 ملخص 

اجلامعيني عىل اختبار   تأ ثري البعد الثقايف يف اس تجاابت عينة من الطلبة الوصفية التحليلية يف هذه ادلراسةتناولنا 

سقاطي وهو اختبا ،الرورشاخ ويربز اجلانب الثقايف يف تفسري   ،ال نسانايكشف عن أ بعاد خشصية ميكن أ ن ر ا 

براز أ ثر البعد الثقايفوعليه يمكن  .نتاجئه حماوةل و شاخ، ر يف الاس تجاابت الختبار الرو الهدف من هذه ادلراسة يف ا 

جياد بعض السامت املشرتكة  قد أ جريت و  .ابجملمتع اجلزائري اخلروج بأ داة قياس خاصةمن أ جل راد جممتعنا أ فبني ا 

 12)طالبا يدرسون يف ختصصات خمتلفة  40تتشلك من ت مبدينة وهران عىل عينة لكيا 6يف ست ادلراسة 

ىل اوتوصلت الباحثت .، واس تخدم اختبار الرورشاخ ا(ختصص قدهما  أ ثر للبعد الثقايف يف الاس تجاابت اليتوجود ن ا 

  . ة لنتاجئ الفرنس ية بصفة خاصة والغربية بصفة عامابيتناسب مع ثقافتنا مقارنة  اختالف نتاجئ الرورشاخ مبا، و الطلبة

ىل أ ن هناك فروقا  ضافة ا  اس تجاابت الطلبة كام تباينت  جنس ية واختالفات واحضة يف اس تجاابت اذلكور واال انث.ا 

 بناء عىل التخصص املدروس. 

 الثقافة.  ؛فسري الاس تجابةت  ؛حتليل الاس تجابة ؛الاختبار اال سقاطي  :ية اللكامت املفتاح 

The effect of the cultural dimension on the responses to the Rorschach 

test and the interpretation of its results: Field study of 40 students from 6 

uiversities in Oran -Algeria- with comparitive analysis of Western and 

Algerian interpretations 

Nafissa Mansouri & Khadija Kebdani 
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. 
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