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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 

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

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

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

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

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

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

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

 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. 

Keywords: Rorschach; Algerian society; Culture; Interpretation of response. 
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 مقدمة 

ن اال نسان كيان متطور يف فكره وثقافته واختبارها عرب   شكيلهاال فاكر املتوارثة اليت مت ت  والثقافة يه مجملوسلوكياته.  ا 

الثقافة مبثابة الروح  ومن مث ف فراد اجملمتع.العالقات بني أ  الفعل اال نسان و  نتجت عن منظومة ثقافية يه متثلو، التارخي

وال ميكن أ ن تدرك مبعزل عن ال شخاص لكوهنا املرياث الاجامتعي للك   ، ة اليت حتدد السلواكت اجلاعية والفرديةعياجل 

لفرد  خر للثقافة، فالتفاعل بني اترب الوجه ال  كام أ ن الشخصية يف حد ذاهتا تع  .ما صنعه اال نسان عرب الزمان واملاكن

 الشخصية اال نسانية. تشلكذكل أ ن الثقافة يه احلاضنة ل . وثقافته مؤرش عىل وجود عالقة وطيدة بيهنام 

ولكهنا ختضع لتأ ثري العامل   ،ىل عدة تقنيات واختبارات تتفاوت يف مصداقيهتاا  نسانية دراسة الشخصية اال   تستند

دراسات  أ شارت و . املتعلقة بطبيعة الثقافة اليت وجدت فهياال ختلو من التأ ثريات  ومارات النفس ية معوالاختبا. الثقايف

ومجمل نتاجئها تؤكد عىل رضورة توفري مقاييس واختبارات   ،ا ىل تأ ثري عامل الثقافة يف تطبيق الاختبارات النفس ية كثرية

 يك نمتكن من الاس تفادة مهنا.لذات طابع حميل 

ومن  ؛الطريقة املالمئة بصفة خاصة دلراسة سامت الشخصيةسقاطية اليت تعد الاختبارات اال   عىلثنا ب  قد انصبو 

يعد ال كرث اس تعامال يف حفص الشخصية وحتديد خصائصها,   اذلي  Test de Rorschach "اختبار الرورشاخ"بيهنا 

لهيا، وما حاولنا   لوحات يُطلب من الشخص أ ن يصف ما ميكن أ ن يتصوره من أ شاكل 10 هو يتضمنو  عندما ينظر ا 

ليه هو البحث يف تأ ثري البعد الثقايف يف الاس تجاابت اليت يقدهما ال فراد من خالل تطبيق اختبار الرورشاخ  الرتكزي ع 

،  علهيم. فالعديد من ادلراسات ومهنا اجلزائرية خاصة أ اثرت فكرة تأ ثري البعد الثقايف يف تفسري الاختبارات والروائز

حول اال نتاجية والاس تجاابت   (Simoussa & Benkhlifa, 2004) يس مويس وبن خليفةاليت قام هبا  دلراسةاك

ليه من نتاجئ بعيدة نوعا ما عن املعايري العاملية تؤكد عىل . الشائعة يف اختبار الرورشاخ دلى عينة جزائرية وما توصلت ا 

ت فضول ده ونوعية اس تجاابهتم. وهذه اخلالصة أ اثر أ ن اجملمتع مبعايريه وثقافته يؤثر عىل تصورات وختيالت أ فرا

وكيفية جتاوهبم مع املواقف املعروضة   ،جعلهتام هتامتن ابجلانب الثقايف ومدى حضوره يف اس تجاابت ال فرادو الباحثتني 

 علهيم. 

 / ا شاكلية ادلراسة: 1

ذ أ نه ، سقاطية اس تعامال دلراسة الشخصيةيعد اختبار الرورشاخ من أ كرث الاختبارات اال   أ داة يمت عن طريقها الوقوف ا 

أ بعادها العقلية والعاطفية  بللشخصية  فضليسمح بتعريف أ   دراسة املعطيات كام وكيفاو ومشاعر الفرد، قاطات سا  عىل 

هذه ال داة يف اجملمتع اجلزائري ُُسلت من قبل س تعامل أ ثناء ا ه. واملالحظ أ ن(28 ، ص.2005 سلامين، )مراد،

ابلنظر معها دامئا سهال ومبارشا، وهو أ مر طبيعي ومل يكن التجاوب  ،  خيص تقدمي املعطياتاملفحوصني حتفظات فامي

وليس مستبعدا، يف نظر  أ ن هذا الاختبار ُُصم يف بيئة ختتلف يف قميها وعاداهتا وتقاليدها عن اجملمتع اجلزائري. ا ىل

املقرتحة . فال شاكل وال لوان لعوامل الثقافيةته لمبحتوى الاختبار نفسه ومدى مراعا يرتبط، أ ن يوجد ا شاكل الباحثتني

ثقافة يف الاختبار، عىل سبيل املثال، قد ال تكون موضوع توافق ثقايف مما يرتتب عنه تنوع يف الاس تجاابت بسب 

ليه الفرد وال بد أ ن يصاحبه تنّوع يف التفسري والتأ ويل، وهو أ مر غري وارد يف بروتوكول اخ اجملمتع اذل تبار  ي ينمتي ا 

 شاخ: ر رو

العمل عىل تكييفه مع الثقافات   من الرضوريوهل  كون،رورشاخ حمتفظا ببعده الفا ىل أ ي حد يظل اختبار ال -

 ال خرى لتعممي الاس تفادة منه؟

 . الثقافة يه اليت حتدد تفكري واس تجاابت الفرد وردود أ فعاهل وسلواكتهف

ذا اكن هناك حضور لهذاتطبيق اختبار الرورشاخ ويف حيرض البعد الثقايففهل  - فهل ميكن أ ن  بعدال   تفسري نتاجئه؟ وا 

 نتحدث عن عدة روشاخات مرتبطة بعدة ثقافات؟



 . أ ثر البعد الثقايف يف الاس تجاابت الختبار الرورشاخ ويف تفسري نتاجئه 

 

ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 2, Issue 1, summer 2017. 105 

 

ينمتيان ا ىل نفس الثقافة، مفا طبيعة اس تجاابهتم لهذا الاختبار، هل يه وهام اجلنسني معا،  مبا أ ن عينتنا تضمو  -

 اختالفا يف الاس تجابة؟  اس تجابة واحدة تعكس انامتهئم لنفس الثقافة أ م أ ن هناك

عىل اس تجاابت  يؤثرن التساؤل العام التايل: هل اجلانب الثقايف االتساؤالت العديدة تطرح الباحثتوانطالقا من هذا 

 ه? ويف تفسري نتاجئ  الرورشاخ ختبار  الال فراد  

 / فرضيات ادلراسة: 2

 . الرورشاخ ار  اجلانب الثقايف يؤثر يف اس تجاابت ال فراد ويف تفسري نتاجئ اختب -1

 ضع خلصوصيات الثقافة. خت  الرورشاخ نتاجئ اختبار   -2

 بني اجلنسني.  الرورشاخختتلف اس تجاابت ال فراد يف اختبار   -3

 حسب التخصص املدروس.  الرورشاخختتلف اس تجاابت ال فراد يف اختبار   -4

 / أ هداف ادلراسة: 3

يف تفسري ثري البعد الثقايف يف تقدمي الاس تجاابت ون من خالل هذه ادلراسة أ ن تكشفا عن مدى تأ  احتاول الباحثت

دراج العنارص الثقافية ذنتاجئ اختبار الرورشاخ، و  أ فراد   بنيبعض السامت املشرتكة  من أ جل حتديدكل من خالل ا 

جممتعنا، ووضع معايري أ ساس ية لتحديد هذه السامت املشرتكة )يف اجملال النفيس( ل ن السامت يه أ ساس تنظمي 

 يف خ، ا ضافة ا ىل حماوةل تبين أ سلوب دقيق ومهنجية علميةتطبيق اختبار الرورشا ا ىلا ستناد، وهذا االشخصية

بنود الاختبار، ومعرفة سامت الشخصية ومدى تأ ثر اس تجاابت الرورشاخ ابملعايري  ل  الاس تجاابت حتليل مضمون

  ، ومن مث يف بيئات غربية مع نتاجئ دراستنا مقارنة نتاجئ هذا الاختبار حني طبق ا ضافة ا ىل نرثبولوجية.الثقافية ال  

 المتهيد لصياغة أ داة قياس خاصة ابجملمتع اجلزائري.

 / حتديد املصطلحات ال ساس ية: 4

ــ  الثقافة:  -1 ، الثقافة يه درجة التقدم اليت بلغها الفرد أ و اجلاعة  عاقل فاخر  حسب معجم مصطلحات عمل النفس ل

تنظمي الاجامتعي اذلي يدل عليه منو عي املنسق، وذكل بسبب التقدم املس متر لل يف املعارف العامة والسلوك الاجامت 

الثقافة يه اجملموعة املتاكمةل من ال عراف  ف ،(. مبعىن أ خر16، ص. 2005املعارف و تطور ال عراف )غياث، 

 .(30 ، ص.1977ل، والتقاليد وال فعال واملعتقدات والصيغ الاجامتعية اليت متارسها جامعة معينة أ و قبيةل )عاق

س تجابة مجموعة من املفاهمي اليت يقدهما الفرد مكدراكت ملا يالحظه، وهو معل تقوم به نعين ابالالاس تجابة:  -2

  العضوية اس تجابة ملؤثر من مثل القيام بفعل ما أ و قول يشء ما، وهو يش متل بصورة عامة عىل معل عضةل أ و غدة. 

ضاء احلس، نتيجة ملثري ، لك ما يرد به الاكئن احلي عىل تنبيه أ عوحسب معجم مصطلحات عمل الاجامتع تعين 

جيابية أ و سلبية، ويقال: اس تجابة ظاهرة وهو السلوك اذلي ميكن مالحظته بواسطة ا  معني. والاس تجابة قد تكون 

لهيا ال خرون )بدوي،   (.357 ، ص.1982ال خرين، واس تجابة مضمرة ويه اس تجابة غري ظاهرة ال يفطن ا 

 أ و احلرب بقع يف يراه مكدراكت ملا الفرد يقدهما اليت  املفاهمي عةهبا مجمو  نعين س تجابة الختبار الرورشاخ: الا  -3

 املوقع تشمل واليت  الاختبار، ملعايري وفقا حمددة سامت عىل اعامتدها ملدى تبعا تقيميها ويمت ،مهنا جزء

 زمن ا ىل ا ضافة التشكيل ومس توى وال صاةل ةواحملتوى والشهر  واللون والتظليل واحلركة والشلك واحملددات

 اخملتلفة.  اجلوانب بني النسبية والعالقات الرجع

هو املعيار اذلي يس تخدم ال ظهار الصواب أ و اخلطأ  طبقا لظروف مفرتضة )عباسة  الاختبار أ و الرائز:  -4

خرب وهو واحد ال خبار، ويعرف الاختبار يف قاموس اللغة العربية بأ نه:" السؤال عن اخلرب من ابب  (.2010،

وهو معرفة أ خبار أ و   ،ويقرتب هذا املعىن اللغوي مما نصدقه يف عمل النفس من ا جراء الاختباروخرب ال مر علمه" 
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ن الاختبار طريقة من طرق قياس السامت أ و ال بعاد ال ساس ية أ  معلومات معينة عن الشخصية. فميكن القول ب

 (.45 ، ص.1989)عبد اخلالق،  للشخصية وهو نوع من املقابةل املقننة

ال ول: يمتثل يف نظم املعلومات يف   ؛ورد يف معجم عمل النفس أ ن مصطلح" التفسري" يتضمن جانبني التفسري: -5

التفسري يف و (. 60 ، ص.1977منظومة، والثان:يشري ا ىل زايدة املعىن عىل املعلومات ال ولية أ و اخلربة )عاقل، 

كشف العوامل املؤثرة يف الظاهرة ب التعممي، وعن طريقه يس تطيع الباحث أ ن ي مناجه البحث هو رضب من رضو 

لهيا   املدروسة والعالقات اليت تربط بيهنا وبني غريها من الظواهر. وبدون التفسري تصبح احلقائق اليت توصل ا 

 (.146 ، ص.1982الباحث ال جدوى من وراءها )بدوي، 

 .L ورانس فرانكل واذلي يرجع ا ىل  Projectif Testا سقاطي  ا ن مصطلح اختبار سقاطي :الاختبار اال   -6

Frank (1939هو وصف عام )أ و املقاربة  ا( لبعض املباحث املدخليةAproche غري املبارشة يف دراسة )

ولقد الشخصية اليت هتدف ا ىل الوصول ابلفرد ا ىل أ ن يقدم تقيامي لصفاته دون أ ن ينتبه ا ىل أ نه يقوم بذكل. 

 واعامتدا ال فاكر املرفوضة، ضدصف أ لية ادلفاع لي Projectionاال سقاط  يف البداية مفهوم فرويد اس تخدم

 غري الوسائل ا ىل لال شارة القياس يف اال سقاط مفهوم اس تخدام النفيس علامء التحليل بدأ   املفهوم هذا عىل

سقاطية بأ نه العملية اليت ال  . وميكن حتديد معىن اال سقاط كام هو مس تخدم يف الاختبارات االغامضة أ و املبارشة

ن الكشف عن دوافع الفرد ورغباته ونزعاته وحاجاته ابس تخدام مثري غامض وغري متصل ا ىل حد بواسطهتا ميك

ما يقوم الفرد بتفسريه وتأ ويهل. وذلكل فاالختبار اال سقاطي وس يةل حتاول أ ن تكشف عن الشخصية يف جوانهبا 

 اخملتلفة ودراسة مكوانهتا وديناميهتا. 

النظرية التحليلية من أ مه النظرايت املعمتدة يف تفسري الاختبارات  تعترب  سقاطية: مدرسة ابريس للتقنيات اال  

سقاطية، أ شهر وأ قدم املدارس املهمتة بدراسة التقنيات اال  من املدرسة التحليلية الفرنس ية، و  ؛سقاطيةاال  

مله  ص مع العامل احمليط به وكيفية تس يريه لعاسقاطية تكشف عن الكيفية اليت يتعامل هبا املفحو والوضعية اال  

سقاطي تعطي فكرة عن أ مه انشغاالته، وأ ساليبه ادلفاعية، وتصوراته وعواطفه  ادلاخيل، ونتاجئ الاختبار اال  

  أ و  يس تكشف احملتوايت الاكمنة،سقاطي فاالختبار اال   .(Chabert, 1997, p. 29وعالقاته ابل خرين )

 ُسالت من الرصاع النفيس. اخملزنة يف ف امات والعواطهيحركية الاست 

"Comme dans la situation psychanalytique, la consigne qui laisse au sujet la plus 

grande liberté est en même  temps  pour lui une contrainte il est condamné à 

être libre, c'est –à dire à se révéler lui - même" (Anzieu , Chabert , 1992, p. 89)". 

لهيا ال ساليب اال  ال سس اليت تس  لهيا ال ساليب اال   سقاطية:تند ا   سقاطية يف:تمكن ال سس اليت تستند ا 

يطلق املفحوص العنان خلياهل   ؛ ا ذملفحوص عن فاكره وخواطره وأ ماهلاالاختبار فرصة تعبري هذا يتيح  -

لنظر ا ىل كيفية  تُقّوم عىل أ هنا حصيحة أ و خاطئة ولكن ابتداعي أ فاكره ومشاعره. واس تجاابت املفحوص الو 

الاجتاهات النفس ية والفكرية اليت تدفعه ا ىل اس تجابة معينة أ و مدرك و اس تجابته للامدة املعروضة أ مامه، أ  

 معني 

بتعدد وتنوع يتطلب الاختبار معال غري حمدد البناء بدرجات تتفاوت من اختبار ل خر، وبذكل يسمح  -

 جاابت.الاس ت

دراك الفرد وتفسريه مل - ادة الاختبار تعكس جوانب أ ساس ية من وظائف خشصيته، أ ي أ ن الفرد ا ن طريقة ا 

يُسقط عىل مادة الاختبار أ فاكره واجتاهاته وخماوفه وأ نواع الرصاع اليت يعان مهنا. حفني تعرض عىل املفحوص 

ر حولها، فا ن اس تجابته تكشف عن ويُطلب منه أ ن يتخيل قصة تدو  ،مثال صورة غامضة بعض اليشء
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دراكه لل  مثري عن طريق املعىن اذلي يضفيه عليه والطريقة اليت ينظمه هبا، ومن مت تكشف نظرته للعامل ا 

 . خرينتعامهل مع ال   ةوطريق

ال يعي املفحوص غالبا حقيقة الغرض من الاختبار، والطريقة اليت تفرس هبا اس تجاابته هل، وبذكل يقل  -

 يف أ و تشويه الاس تجابة. احامتل حتر 

ليب ا ىل احلصول عىل صورة لكية عن الشخصية، أ كرث مما تتجه ا ىل قياس سامت أ و هتدف هذه ال سا -

خصائص منفصةل. فهيي تس تخدم يف الكشف عن اخلصائص الانفعالية وامليول والاجتاهات والرغبات 

 (. اءحاةل الالسو مؤرشات عن عدم التوافق )أ يضا تقدم ؛ ويه ومس توى الكفاءة العقلية

سقاطية تعكس تأ ثري مفاهمي التحليل النفيس، وخاصة مفهويم اال سقاط والزنوات  ّن ال ساليب اال  ا  وعليه ف

الالواعية، ومدرسة اجلش تالت يف مفهوم وحدة الاكئن احلي ومعلية اال دراك اللكي، والنظر ا ىل الشخصية 

 تس تخدم يف دراسة اجلوانب اخملتلفة كلك. فلقد أ صبحت هذه الاختبارات من الوسائل الهامة اليت 

 و أ مهها من ولعلصية، ويف تشخيص احلاالت السوية واملرضية، ومعرفة ما يعانيه الفرد من مشالكت. للشخ 

 (.84 ، ص.1990)عباس،  الرورشاخ اختبار الغريب العامل يف اس تخداما أ كرثها

يف شلك  1920اختباره س نة Hermann Rorschach(1884 ) هرمان رورشاخ  وضعاختبار الرورشاخ:  -7

الراشد. ورمغ و املراهق، و لوحات، هدفه الوصول ا ىل تشخيص نفيس لشخصية الطفل،  10تكون من حرب، ت بقع 

ال أ ن اختبار  دقة الاختبار ترجع ف ، ال يزال يطبق يف ادلراسات النفس ية العيادية الرورشاخمرور فرتة من الزمن ا 

ماكنية اكتشاف السريورات  لهيا ابملالحظة أ و من النفس ية واملعرفية اليت ال يمتكن ال خصايئا ىل ا   النفيس التوصل ا 

. ويسمح الاختبار بتقدير دينامييك للجهاز النفيس للمفحوص ومعرفة  (Chabert , 1998)خالل املقابةل العيادية

ما للتشخيص أ و للعالج أ و للتنبؤ يف أ نه يساعد عىل دراسة  تمكن أ مهيته ،و نقاط العطب، وللفحص املعمق املوجه ا 

حيتوي الاختبار عىل عرش بطاقات مصنوعة من الورق .  العمليات العقلية والعاطفية والاجامتعيةعدة جوانب مهنا 

املقوى، عىل لك واحدة مهنا بقع من احلرب خمتلفة الشلك يمت تقدميها للمفحوص حسب ال رقام اليت حتملها حيث: 

شمل اللون ال سود و الرمادي  ت   III,IIاللوحة:  ؛ للون ال سود والرماديتشمل ا VII,VI,V,IV, Iاللوحة: 

 .10ا ىل  1ويه اكل يت مرتبة من  ،ال لوان ال خرى ضمنينعدم فهيا الرمادي وتت  X,IX,VIIIاللوحة:    ؛وال محر

 

 

 

 

 

 

 

 

 لبقع الفرد ا دراك يعكس حيث والشخصية، اال دراك بني العالقة افرتاض أ ساس عىل الرورشاخ  اختبار يقوم

 الفرد باجات مرتبطة الس تجاابت بغموضها البقع استثارة خالل من وذكل ية،الس يكولوج وظائفه طبيعة احلرب

 اجامتعيا مقننة موضوعات ليست البقع أ ن ذكل اخملتلفة، للمثريات لالس تجابة املعتادة وأ ساليبه السابقة وخرباته

 صالشخ سامت عن يكشف فاالختبار ال ساس هذا وعىل .ثقافيا مقبوةل أ و حمددة اس تجاابت تس توجب

 املتوقع السلوك بني الارتباط ضعف ا ىل يؤدي ذكل أ ن من وابلرمغ. املتعلمة غري والسلوكية الوجدانية
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 اال لكينيكية الاختبار  قمية  من يقلل ال نه ا  ف احلياتية، املواقف يف الفعيل والسلوك الرورشاخ  عىل اكس تجاابت

 قميته ؛ ولهذالكي بشلك الفرد ةخشصي وصف ا ىل بل جزئية بطريقة ابلسلوك بؤالتن ا ىل هيدف ال كونه

ويفيض  معقا، ال كرث الشخصية متس رضورية معلومات من للمعاجل يقدمه ملا املالحظ السلوك لفهم اال لكينيكية

. يقوم اختبار (45 ، ص.2003حصية )عبد الفتاح،  وأ كرث أ فضل تكيف حتقيق عىل الفرد مساعدة ا ىل

ماكهنا أ ن تعطي   ت العقلية املس تخدمة خالل معلية اال سقاط،أ ن العمليا وه أ ساسها فرضية لرورشاخ عىل ا اب 

 (.Chabert , 1998) صورة عن التوظيف النفيس للشخص يف ممزياته الشخصية واخلصوصية

وتشمل  ،ملفحوصا خشصية جوانب بعض ومس توى طبيعة حتديد عىل الرورشاخ يساعدان تطبيق اختبار

 انية الانفعالية وفاعلية ال ان.اجلوانب العقلية املعرفية واجلوانب الوجد

أ م مس توى القدرة العقلية وفاعليهتا: هل يه عالية، تمتثل يف الكشف عن  والعقلية:  املعرفية  اجلوانب  أ  . 

اليل أ م ، أ م ال، منطقي أ و غري منطقي، اس تديمنط املعاجلة: هل هو مهنج، بة؟ذبذمتوسطة، أ م ضعيفة، أ م مت

 هل ل املفحوص ا ىل مالحظة العموميات أ و اجلزئيات؟، أ صاةل التفكري:قوة املالحظة: هل ميي، اس تقرايئ؟

نتاجه هل ال، أ م منتج هو هل أ م واقعي؟، اال نتاجية: خيايل هو هل ابتاكري، هو هل قادر، هو  هل ثري، ا 

 يه هل ؟ثرية أ م سطحية يه هل قة،ضي أ م متسعة اهامتماته هل ت:بسهوةل؟، مدى اتساع الاهامتما ينتج

 حتزيا انفعاليا؟  تعكس خاصة اهامتمات هل هل جماالت، عدة يف أ م واحد جمال يف

  املفحوص  أ فعال ردود تتسم هل، تش متل عىل النغمة الانفعالية العامة الانفعالية: أ و  الوجدانية ب. اجلوانب 

 أ م ابية ا جي يه هل :العدوانية؟، املشاعر حنو اذلات الانسحابية، القلق، الاكتئابية، ابلتلقائية، الانفعالية

الاس تجابة للضغوط ، الاجامتعية؟ عالقته يف وانسحايب سلب  أ م ا جيايب هو هل التجاوب مع الناس:؟، سلبية

الضاغطة؟، ضبط الزنعات  املواقف مواهجة يف الاهنيار رسيع أ نه أ م املفحوص ابملواهجة يتسم هل الانفعالية:

 اال ش باع؟  تأ جيل عىل قدرته مدى وما عه،ودواف  نزعاته ضبط عىل املفحوص قدرة مدى ام  :الانفعالية

 مدى وما الواقع، اختبار عىل الفرد قدرة مدى ويمت فهيا الرتكزي عىل قوة ال ان: ما :ال ان  فاعلية  جوانب ج.  

 يعان اليت  الرصاعات بجوان وما طبيعة ما :هبا؟، جماالت الرصاع وثقته ذلاته تقديره مدى وما مدراكته وضوح

 مبفهوم أ م السلب، والتوالك ابالعامتدية أ م ابلسلطة، مرتبطة رصاعات جنس ية، رصاعات يه هل؟ الفرد مهنا

ناكر؟ )عبد الفتاح،  مقع، كبت، املفحوص؟ ينهتجها اليت  يةع ادلفا  ما يه ال ليات ت: اذلات وتأ كيدها؟، ادلفاعا ا 

 (.13 ، ص.2003

 شاخ: ر اختبار الرو معطيات  قيمي لتفسري  اخلاصة ابلت    اجملاالت 

  ايت احملتو اثلثا: ؛Les determinants احملددات اثنيا:  ؛Les modes d'application صيغ التطبيق : أ وال 

Les contenusالتشكيل مس توى: خامسا ؛  الاس تجاابت الشائعة رابعا:  ؛. 

 / ادلراسات السابقة: 5

اخ لبقع احلرب تبار الرورشخ ىل حتليل بروتوكول اا  ة خاصة ومهنا اجلزائري ،تطرقت بعض ادلراسات العربية

ونذكر عىل سبيل املثال دراسة  . يتناسب مع الثقافات ال خرى  واليت حاولت حتليل وتفسري مضامينه مبا

وبث يف   شاخ يف ادلراسات الس يكوسوماتيةر واذلي اس تخدم تقنية الرو سايم عيلاحمللل النفسان 

جديدة غري الالكس يكية  واس تحدث طريقة " ى املرىض الس يكوسوماتيون حقيقة التوظيف النفيس دل " 

اختبار الرورشاخ ابلنظر خلصوصية املريض، وحاول اخلروج عن قيود  بروتوكوالت للتعامل مع معطيات 

دخال مضن التفسري ما  التحليل الالكس ييك التقليدي خاصة يف شقه املرتبط ابلتحليالت الثقافية الغربية وا 

. تطرق كثري من احملللون النفسانيون اذلين (Sami, 2001)قق التالؤم مع املعايري الثقافية  ميكن أ ن حي
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التخمني يف طريقة مس تحدثة  وحاولوا  ا صاابت عضوية اتبعوا احلاةل النفس ية لعينة من احلاالت تعان من 

حددته النظرية   طرق تذهب ا ىل أ بعد ممامع احلاالت بوجديدة لتحليل بروتوكوالت اختبار الرورشاخ 

 ,Samiامات دلى املريض)هتيت تأ خذ مضن اعتباراهتا السريورات النفس ية، والاس ال التحليلية الالكس يكية،

2001). 

م ا ىل التفكري يف مقاربة هدفها البحث عن تناول حديث  هتدفع وهده احملاوالت اليت تعكس هجود الباحثني 

ذا اكنت التقنية ر لتقنية الرو خيص أ ن ينطلق سقاطية هدفها تشخييص فال بد لهذا التش اال  شاخ ابعتبار أ نه ا 

من تصور س يكوسومايت موحد، وال يكون فيه فصل بني اجلانب الس يكولويج للمريض وجوانبه اجلسمية 

 .(75، 73، ص.  2007خملوف ، )

طرقا  الذلان ت يس مويس وبن خليفةن ن اجلزائراياالباحث التحليل نلّمح ا ىل دراسة ويف نفس الس ياق من 

أ جروا دراس هتم  و ،شاخ دلى عينة جزائرية" ر الشائعة يف اختبار الرواال نتاجية والاس تجاابت  "ا ىل مفهوم 

( APAمجموعة من الباحثني يف ا طار مجعية عمل النفس للجزائر العاُصة ) قبلعىل امتداد مثان س نوات من 

حاةل،  808تكونت عينة بهثم من  ، -V -ابريس وذكل يف ا طار تعاون بني اجلامعة اجلزائرية وجامعة، 

أ غلب ال طفال ، و راشدا 279مراهقا و 233طفال و  296ن منطقة اجلزائر وضواحهيا. تضم العينة أ غلهبم م

ذ بلغ عددمهاكنوا من حضااي اال رهاب  ، كام أ توا من مناطق خمتلفة من الوطن خاصة والايت الوسط.  120 ا 

 طلبة الثانوايت ق خمتلفة. يف حني متثلت عينة املراهقني يفأ ما عينة الراشدين فشملت أ فرادا من مناط

خاصة من منطقة القبائل، مت مجع معطيات هذه ادلراسة من طرف تسعة ابحثني، ثالث رجال وس تة 

نساء اكن للك مهنم خربة واسعة يف تطبيق الاختبار واس تفاد من تكوين يف تطبيق الاختبار يف ا طار 

. تدين الزي اال ساليمات، واكن من بني الباحثني اال انث مخسة ير ( ملدة مخس س نو APAاجلعية )

الزي  يه من بني العوامل املهمة اليت ميكن أ ن تؤثر يف نتاجئ الاختبار  الباحثان  أ ن  وحسب ما أ شار هل

يعرب عن انامتء وتوجه عقائدي معني، ويرتبط مبجموعة من التصورات اليت قد تتدخل يف  واذلي  اال ساليم

ل خصايئ النفيس اجلزائري نفسه يف مواهجة ملثل هذه لتحويل، والتحويل املضاد. وعادة ما جيد امعلية ا

كذكل ال مر ابلنس بة الس تجاابت الرورشاخ قد ختتلف أ يضا، وتتباين عىل ،  الصعوابت يف الفحص النفيس

ري يبدو  هذا التأ ث و بن خليفة  يس موىسالباحثان حسب جنس الفاحص ونوعية لباسه أ يضا. وحسب 

حوص طفال من حضااي اال رهاب، وال خصايئ امرأ ة ترتدي احلجاب، مما  واحضا بصفة خاصة عندما يكون املف

اثرة بعض الصور الصادمة دلى هذا الطفل. يقاظ وا  ن يف نتاجئ دراس هتم ا ىل اتوصل الباحثو  قد يؤدي ا ىل ا 

الت، وعىل نوعية الاس تجاابت أ ن اجملمتع مبعايريه، وثقافته ميكنه أ ن يؤثر عىل التصورات والتخي

(Simoussa , Benkhalifa, 2004). 

 / اال جراءات املهنجية لدلراسة امليدانية: 6

 مهنج ادلراسة: -1

ىل لك  ا  وهام املهنج الوصفي واذلي استندات فيه  ،ن يف ا جراء هذه ادلراسة عىل مهنجني أ ساسنيااس تخدمت الباحثت

سقاطي اخلاص ببقع الختبار اال  ، مث املهنج التشخييص من خالل تطبيقهام لمن املقابةل العيادية واملالحظة العيادية

 حرب الرورشاخ. 

 ماكن ادلراسة ال ساس ية ومدهتا:   -2

واليت توزع  ، 1ادلراسة امليدانية يف عدة لكيات وجامعات مبدينة وهران ومتثلت يف: جامعة بلقايد وهران  أ جريت

 Université de( USTOللعلوم والتكنولوجيا بوهران )يسطو ا  جامعة و %،  27.5علهيا الطلبة بنس بة 
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Science et Technologie  لكية اللغات ال جنبيةو % من مجموع جحم الطلبة،  25توزع علهيا اليت (ILE )

Institut des Langues Étrangère  2جامعة ليجيامو وهران و %، 15توزع علهيا اليت (IGMO ) اليت

لكية العلوم الطبية و الطلبة،  مجموع% من  5 بنس بة جامعة السانيةو م الطلبة، % من مجموع جح  17.5وزع علهيا ت

(INESM )Institut National d'Enseignement en Sciences Medicales   من احلجم  10بنس بة %

مبدينة  2013 – 2012امتدت ادلراسة ال ساس ية حوايل ثالثة أ شهر من الس نة ادلراس ية و جاميل للطلبة. اال  

 . وهران

 جممتع و عينة ادلراسة ال ساس ية:   -3

طالبا جامعيا من   40يت ادلراسة امليدانية عىل عينة من الطلبة اجلامعيني من مدينة وهران واذلي قدر جحمهم أ جر 

 27س نة ا ىل  20% من جممتع ادلراسة كلك، ترتاوح أ عامرمه ما بني  50كور أ ي بنس بة من اذل 20اجلنسني بواقع 

يتوزع الطلبة و س نة.  24س نة ا ىل  18م ما بني %من جحم اجملمتع، يرتاوح س هن 50ث بوايل انمن اال   20، و س نة

طلبة  4و %،10س ياس ية بنس بة ال علوم الطلبة من اجلنسني يدرسون  4 أ ن بيثا، جامعي اختصص 12 عىل

 ان البط 2و جاميل للعينة،% من احلجم اال  7.5طلبة يدرسون جيولوجيا بنس بة  3و  %، 10حقوق بنس بة 

طلبة  3%،  5بنس بة  طلبة ابللغة وال دب العريب 2و %،7.5جتارية  علوم 3و %،5ابلهندسة املعامرية بنس بة 

 10 بنس بة طلبة يدرسون طب 4و %،7.5نس بة ب طلبة ابللغة الفرنس ية  3و  %، 7.5س بانية بنس بة ابللغة اال  

%،  10طلبة بعمل املكتبات بنس بة  4و  %،10 بنس بة طلبة ا عالم أ يل 4و %،10 بنس بة طلبة بيولوجيا 4و %،

ل ننا اخرتان من لك   ا اختيار العينة عشوائيا ومقصودا يف نفس الوقت، عشوائيواكن طالبا جامعيا.  40ع من مجمو 

 ختصص مجموعة من الطلبة، ومقصودا لكوننا قصدان فقط الطلبة اجلامعيني.

 أ دوات ادلراسة ال ساس ية:   -4

حيث اس تفادات من  ، سقاطي لبقع احلربال  ل دوات العيادية قبل تطبيقهام لالختبار ان مجموعة من اااس تخدمت الباحثت

وذكل  الثقة والتبادلتأ سيس عالقة مع لك طالب مبنية عىل  املقابالت العيادية نصف املوهجة واليت اكن الهدف مهنا

ىل املالحظة العيادية املبارشة قبل أ ن  نقوم بتطبيق الاختبار  أ ثناء تطبيقنا لالختبار الاسقاطي  اليت ساعدتنا ، وا 

وردود أ فعاهلم لالختبار املطبق علهيم من أ جل متابعة   متزيمهمالحظة اخلصائص والسلواكت اليت لبة يف عىل الط 

وال داة ال ساس ية اليت بنينا علهيا  سلواك هتم ورصد تغرياهتم للوصول ا ىل وصف هذا السلوك وحتليهل و تقوميه،

 . "الرورشاخ"اسقاطي وهو ختبار يقنا التطب  دراستنا متثلت يف 

 شاخ: ر اختبار الرو بأ داة ادلراسة  عريف  الت

هو اختبار ا سقاطي هيدف ا ىل دراسة الشخصية من خمتلف جوانهبا عىل أ ساس معلية ا سقاط الفرد  

شاخ عىل املرجعية ر ن يف حتليلهام ملعطيات الروااعمتدت الباحثت ل حاسيسه وخماوفه عىل مادة الاختبار.

مه معايري السري النفيس السوي، حسب معايري املدرسة الغربية تفسريية من وهجة نظر حتليلية واحملددة ل  ال 

ىل  الباحثتني   ضافة ا ىل استنادا   (Rausch,1998عامة واملدرسة الفرنس ية خاصة ) ا ىل ادلراسات السابقة وا 

ومن هجة أ خرى حاولت   عىل عينات من اجملمتع اجلزائري.الرورشاخ اختبار  حول خصوصيات تطبيق

لهيا أ فراد العينة املطبق علهيم الاختبار للوصول ا ىل التفسري الثقايف ن ربط املقااالباحثت ربة ابلثقافة اليت ينمتي ا 

 الاجامتعي لهذه ال داة.

 / نتاجئ ادلراس ية امليدانية وحتليلها ومناقشة الفرضيات: 7

 نتاجئ الفرضية ال وىل: 

 . شاخ ر اجئ اختبار الرو يؤثر يف اس تجاابت ال فراد ويف تفسري نتاجلانب الثقايفنص الفرضية: 
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ن يف معاجلة هذه الفرضية عىل حتليل مضمون اس تجاابت الطلبة عىل اختبار الرورشاخ لبقع  ات الباحثتعمتدا

بعد حتليل الباحثتني الس تجاابت  يف ال فاكر املشرتكة دلى الطلبة حول الاختبار.  اوحاولتا أ ن تبحث، احلرب

لثقايف يف الاس تجاابت اليت قدهما الطلبة الختبار الرورشاخ،  لطلبة عىل الاختبار الحظتا حضور اجلانب اا

وتشرتك يف نفس اال دراك والتفكري واملعتقد   ،فأ غلبية اس تجاابهتم اكنت متيل ا ىل نفس التصورات والتخيالت

س دلهيم كذكل نفو الواحدة والقمي والرتبية،هلم نفس العادات والتقاليد والهوية و فهم يتواجدون يف بيئة واحدة، 

ليه العديد مع ما توصل يتوافقاملعايري الاجامتعية ويس تجيبون عامة مضن أ طر ثقافية خيضعون لها، وهذا  ت ا 

بأ ن اجملمتع  من ادلراسات اليت تناولت اختبار الرورشاخ وطرق تطبيقه عىل البيئة الثقافية و اليت أ شارت

نوعية الاس تجاابت اليت يقدهما ال فراد  نه أ ن يؤثر عىل التصورات والتخيالت وعىل مبعايريه وثقافته ميك

 (.2007)خملوف، 

 نتاجئ الفرضية الثانية: 

 شاخ ختضع ا ىل خصوصيات الثقافة. ر نتاجئ اختبار الرو نص الفرضية:

الرورشاخ من   ىل اس تخدام مهنجية الس يكودراما الختبارا  ن يف معاجلة نص الفرضية الثانية ا جلأ ت الباحثت

لربوتوكول اختبار   اضع لها الاختبار واجلدول التايل يوحض نتاجئ الس يكودرامخالل معليات احلساب اليت خي

 الرورشاخ والنسب املئوية: 

 الرورشاخ   بقع حرب   : نتاجئ الس يكودراما لربوتوكول اختبار 1جدول رمق  

 مقررات الاس تجاابت  مضمون الاس تجاابت  موقع الاس تجاابت 

 =%.2824 % G 

 =%56.42% D 

 =%2.50% Dd 

 =%0.95% Dbl 

% 43.33=A%  

%16.31 =H  %  

7=Sex 

18.10% =Banalité 

73.23% = F+% 

39.86%=F-% 

55=C 

7.12%=IA 

تباين النسب املئوية لربوتكول الرورشاخ بني املوقع واملضامني واملقررات   1يتضح لنا من خالل اجلدول رمق 

يف  Gة عىل الشلك ال كرب د الطلبة بنس بة مرتفعقع الاس تجاابت اعامتحيث يظهر من اجلدول فامي خيص مو 

وبنس بة  Dة أ  %، كام مل يعمتد الطلبة عىل الاس تجاابت التفصيلية اجملز 24.28 اس تجاابهتم واليت قدرت ب

%، يف حني مل تظهر دلينا ا ال بنس بة 68-60ة اليت قدرت فهيا بنس بة جنبيمنخفضة عىل عكس ادلراسات ال  

 ا ال Dblوحىت الاس تجاابت يف ال جزاء البيضاء  Ddقيقة ، مل يعمتد الطلبة أ يضا عىل التفاصيل ادل56.42%

ليه  ادلراسات يف اجملمتعات الغربية، فقد اس تعملت  دلهيم  Ddيف بعض اللوحات، عىل عكس ما توصلت ا 

ضامني الاس تجاابت % دلى أ فراد العينة. ويف ما يتعلق مب2.50% يف حني مل تظهر ا ال بنس بة 10-6بنس بة 

، كام ظهر Hوالاس تجاابت اال نسانية  Aس تجاابت احليوانية الاقةل اس تخدام  1مق يظهر من خالل اجلدول ر

 ت عىلكديف اس تجاابهتم، عكس ما جنده يف الثقافات ال خرى كام أ   Sexقةل اس تخداهمم للمضامني اجلنس ية 

ملقررات أ ما ابلنس بة  دراك والتصور حسب الثقافات.، مما يدل عىل اختالف اال  السابقة نتاجئ ادلراسات ذكل

 -Fبكرثة وحىت ابلنس بة للمقرر  +Fفمل نالحظ اعامتد الطلبة عىل الاس تجاابت الشلكية اجليدة ، الاس تجاابت

%، ويف املقابل اعمتد الطلبة بكرثة عىل الاس تجاابت 39.86عليه كثريا حيث قدرت نسبته ب  يمت الاعامتد  مل

ال أ ن اعامتدها دلى ب  Cاملتابعات الغربية اليت تفرس ارتفاع عكس Cاللونية  عدم النضج العاطفي دلى الفرد، ا 

% نس بة IAبلغ كذكل مؤرش القلق و أ فراد العينة قد يعرب عن رغبة الفرد يف اال فصاح عن انشغاالته، 
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ضه ا ىل اختالف % ويه منخفضة عن النس بة املتعارف علهيا يف ادلراسات الغربية، وقد يعود اخنفا 7.12

 عية. الثقافات واملعايري الاجامت

فنتاجئ اختبار الرورشاخ حسب ما توصلنا هل انطالقا من معايريان وثقافتنا، ختتلف عن نتاجئ اختبار الرورشاخ  

لهيا يف ادلراسات الفرنس ية والغربية. وقد يرجع هذا الاختالف ا ىل العامل الثقايف اذلي يعد عنرصا  املتوصل ا 

صورة من صور الرورشاخ، حُتلل وتُفرس انطالقا من  دراك وتصور الاس تجاابت دلى ال فراد، ولك همام يف ا  

 خصوصيات الثقافة اليت يُطبق فهيا هذا الاختبار.

 نتاجئ الفرضية الثالثة: 

 ختتلف اس تجاابت ال فراد يف اختبار الرورشاخ بني اجلنسني.نص الفرضية:  

اابت أ فراد العينة وعىل حتليل مضمون اس تج ،ية عىل التكراراتن يف معاجلة نص الفرض ااعمتدت الباحثت

 والنتاجئ توحضها اجلداول ال تية: ، الرورشاخ بقع حرب الختبار

 : توزيع عدد الاس تجاابت الختبار الرورشاخ بني اذلكور واال انث: 2جدول رمق  

 الطلبة  عدد الاس تجاابت  التكرار 

 اذلكور  لوحات  10 عىل اس تجابة   20 565

 اال انث  لوحات  10 عىل اس تجابة  20 501

 اجملموع  وحات ل 10 عىل س تجابة ا 40 1066

أ ن مجموع اس تجاابت اذلكور يفوق مجموع اس تجاابت اال انث بيث أ ن الفارق بيهنم هو  2يتضح من اجلدول رمق 

 مع فئة اال انث. لوحات، وهذا مؤرش عىل سهوةل التعبري والتلقائية دلى فئة اذلكور مقارنة  10اس تجابة من  64

نتا3جدول رمق    جية يف اختبار الرورشاخ بني اذلكور واال انث: : توزيع اال 

نتاجية  عدد الاس تجاابت  التكرار  الطلبة   (R) اال 

 28 565 20 اذلكور 

 25 501 20 اال انث 

 27 1066 20 اجملموع 

عدل اال نتاجية مب قارنة م R=28يظهر أ ن معدل اال نتاجية جاء لصاحل اذلكور اذلي قدر ب  3من اجلدول رمق 

ولعل هذا الاختالف راجع ا ىل نس بة التحفظ الزائدة اليت متزي اال انث أ كرث من اذلكور  ، R=25دلى اال انث 

 يف تقدمي الاس تجاابت.

 : توزيع نوعية الاس تجاابت من خالل اختبار الرورشاخ بني اذلكور و اال انث: 4جدول رمق  

 نوعية الاس تجاابت  الطلبة 

 الاس تجاابت اخملتلفة  املشرتكة الاس تجاابت  

  اس تجاابت حيوانية مثل: خفاش  - اذلكور 

 . منر، فراشة ، 

اس تجاابت جزء من حيواانت   -

رجل خفاش، رأ س فراشة،   :مثل

 أ يدي حيوان أ سد. جنايح طائر، 

نسانية مثل: خشص،   - اس تجاابت ا 

اس تجاابت رمزية مثل: بقع حرب،   -

 لوحة. رمس، 

 مثل:غريب  اس تجاابت من نوع  -

،  ُسن، vampires مصاصو دماء

 . خوف

 س تجاابت من نوع: قطرات دما -
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 ن. برش، رجالن، امرأ اتن، طفال

نسان مثل:  -   اس تجاابت جزء من ا 

نسان، نسان، هيلك  رأ س ا  يدي ا 

نسان  . ا 

لطبيعة مثل: ق ابتتعلاس تجاابت  -

ورود، أ جشار، أ زهار، قوس قزح،  

 . جبال، ماء

ن يأ  اس تجاابت أ ش ياء مثل: ش   -

 . ، قطارةحلي  ن،متقابال

اس تجاابت ملونة مثل:   -

 زرق. ، أ  أ محر، أ صفر ،خرضأ  

 .  دم خشص ميت مثل:

ل ش ياء تتعلق اباس تجاابت  -

مثل: أ شاكل معكوسة، أ ش ياء 

 متكررة، أ لوان متدرجة. 

  : ، مثلاس تجاابت رمزية - اال انث 

 ، قلب، حب عاشقان

:  ، مثلاس تجاابت من نوع أ لبسة -

 .فس تان،  ربطة عنق، يصمق 

 :، مثلأ ش ياءتتعلق باس تجاابت  -

 امرأ ة.  ، عقدشارب ،نظاراتن

: ، مثلاس تجاابت جنس ية -

هجاز تناسيل، هجاز بويل، صدر  

 . امرأ ة

نفس البيئة،   يف تواجدمه ب هذا  فرسوقد ي ، وجود اس تجاابت مشرتكة بني اذلكور واال انث 4اجلدول رمق  يوحض

ور وك هنا  فبعض الاس تجاابت وجدانها فقط عند اذلك، اجلنسني متزيبعض اخلصوصيات اليت  الحظنايف حني 

، وهذا مؤرش عىل انثاس تجاابت خاصة هبم، ويف نفس الوقت هناك اس تجاابت ظهرت فقط دلى فئة اال  

 ها. و قد يعود ا ىل اختالف الرتبية اليت تلق  بني اجلنسنيوجود اختالف واحض 

ذلكور  ن فرقا بني اس تجاابت اا ت الباحثتالحظشاخ وبناء عىل الاس تجاابت اليت قدهما الطلبة الختبار الرور 

نتاجية  هو يفوق و  R =28س تجاابت املقدمة بلغ معدل اس تجاابت اذلكور الاواس تجاابت اال انث، مفن حيث ا 

قد وصل يف اال نتاجية بيهنام، و  مما يدل عىل أ ن هناك اختالفا R =25مل يتجاوز معدل اس تجاابت اال انث اذلي 

اس تجابة. وفامي خيص   501 بلغث اذلي يفوق عدد اس تجاابت اال انوهو اس تجابة  565 اس تجاابت اذلكورعدد 

شلك الاس تجابة ونوعيهتا بني اذلكور يف نوعية الاس تجاابت اليت قدهما الطلبة الحظنا بأ ن هناك اختالفا 

دراك  واال انث، ومن حيث هو  لوحات املقدمة، ذكل أ ن اس تجاابت اذلكور متيل ا ىل لك ما الاستيعاب وا 

اس تجاابت اال انث أ كرث ابل مور العاطفية واملتعلقة أ كرث   ارتبطت، يف حني مرتبط برمزية القوة وال ش ياء املرعبة

ا ىل املعايري الثقافية اليت   يعزىابلوضعيات اذلاتية. ولعل هذا الفرق الواحض بني اس تجاابت اذلكور واال انث 

ىل الاختالف يف الرت  لهيا أ فراد العينة، وا  اجلنسني واليت لها  زيمتىل اخلصوصيات اليت ا  ، و وهابية اليت تلقينمتي ا 

ذلكور واال انث، واليت ترتبط لوكذكل ا ىل احلدود الثقافية اليت ترمسها الثقافة  هيام.عالقة ابلتنش ئة الاجامتعية للك

فة واحدة ومعايري  اجلنسني، رمغ انامتءهام لبيئة واحدة ولثقا بنيبدرجة الاختالف يف اال دراك والتصور والتفكري 

 اس تجاابت اذلكور واال انث.  تأ كد من اختالفما ا ذاجامتعية مشرتكة. وه

 نتاجئ الفرضية الرابعة: 

 ختتلف اس تجاابت ال فراد يف اختبار الرورشاخ حسب التخصص املدروس. نص الفرضية:  

،  الرورشاخبقع حرب بار ىل مضمون اس تجاابت الطلبة عىل اخت ا  ن يف معاجلة نص الفرضية الرابعة ا ت الباحثتأ  جل

 :ذكل حضواجلدول التايل يو

 : يوحض اختالف اس تجاابت الطلبة حسب التخصص املدروس: 5جدول رمق  
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 التخصصات  الطلبة 

القانون والعلوم  

 الس ياس ية 

التخصصات   علوم ال رض  الطب 

 ال خرى 

نوعية  

 الاس تجاابت 

اس تجاابت  -

مثل: ُسون، 

 جشار، موىت،

ا ىل جانب  جرمية

ت اس تجااب

 . أ خرى

اس تجاابت  -

ترشحيية مثل:  

در،  ة، صئر 

هجاز بويل،  

هجاز تنفيس، 

ن، قلب، الكيت

رمح امرأ ة، ا ىل  

جانب 

اس تجاابت 

 . أ خرى

اس تجاابت  -

مرتبطة 

ابلطبيعة: ورود،  

أ جشار، جبال،  

براكن، ماء،  

انر، أ زهار،  

نبات، خصور، 

جحر(، ا ىل )

جانب 

اس تجاابت 

 . أ خرى

اس تجاابت  -

ن  عمتنوعة 

أ و   حيواانت

نسان.  ابال   تتعلق

دون أ ن تقدم  

ت اس تجااب

متعلقة  

ابلتخصص 

 املدروس.

رتبط بطبيعة التخصص املدروس يفرق واحض يف اس تجاابت الطلبة، واذلي  5يظهر من نتاجئ  اجلدول رمق 

ذ رمبا يلعبدلهيم دراك الطالب ويف تصوره، حيث أ ظهرت نتاجئ اجلدول أ ن  ، ا  التخصص دورا كبريا يف ا 

ا ىل حد كبري ابلترشحي،  تأ ثرتابلطب قدموا معطيات الطلبة اذلين يدرسون يف التخصص املرتبط  اس تجاابت

وتعايشهم مع املرىض واملسعفني. يف حني وجدان أ ن اس تجاابت ، ابجملال الطب  تأ ثرمه الكبريوهذا دليل عىل 

ا هل عالقة ابلطبيعة والنبااتت  بلك م ترتبطلهذا الاختبار   اس تجاابهتمعلوم ال رض اكنت  يدرسونالطلبة اذلين 

دراكهم واس تجاابهتم. وال رض، و  الحظنا واذلي يعود كذكل ا ىل تعايشهم وانامتءمه مليدان يؤثر يف تفكريمه ويف ا 

كذكل أ ن طلبة التخصص الس يايس والقانون أ عطوا اس تجاابت خمتلفة عن الاس تجاابت الشائعة اليت قدهما 

لك هذه املؤرشات و . فحوصيدرسه املا ىل حد كبري بطبيعة التخصص اذلي بقية أ فراد العينة، واليت ارتبطت 

اختبار الرورشاخ ختتلف حسب التخصص  عىلأ ن اس تجاابت ال فراد ا ىل تؤكد حصة الفرضية اليت تشري 

نتاجئ نسبية ، غري أ هنا املدروس، ال مر اذلي جيعلنا ال ننفي وجود أ ثر للتخصص يف اس تجاابت الطلبة لالختبار

 العموم. عىل 

واسطة مؤرشات وعالمات داةل، واليت تشري ا ىل رضورة ال خذ بعني  حصهتا ب  تبيّنتأ غلبية الفرضيات و 

امل اجلنس، خالل معلية حتليل بروتوكول الرورشاخ، مع عدم القدرة علمجمتع و الثقافية ل صوصيات اخلالاعتبار 

عىل عينة حمدودة،  اقترصتدراستنا  نل  يف نفس الوقت عىل تعممي هذه النتيجة، حيث تبقى نتيجة نسبية، 

توس يع وتنويع عينة ، ينبغي صول عىل املزيد من التأ كيدمن أ جل احلو  .يف ا طار زمان و ماكن معنييت أ جر و 

 ويف ظروف اجامتعية متباينة.  ،رشاحئ أ خرى من اجملمتع اجلزائريل ا ضافية  دراساتادلراسة والقيام ب

 / اخلالصة: 8

لك فئات البرش وخمتلف الفئات العمرية،   ل، وتشميف خمتلف جماالت احلياة حاليافس ية تس تخدم الاختبارات الن 

والفئات اخلاصة. فهيي تلعب دورا همام يف التشخيص والعالج والتوجيه واال رشاد،   وال سوايءال حصاء واملرىض، 

ليه نوهذا ما  عدادا و ا ىل ايف حاجة ماسة  نحن، فيف اجلزائرفتقر ا   تقنينا وتكييفا. ل دوات القياس ية ا 
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أ دوات القياس واملسامهة ابلبحث يف  ا ىل ادلراسة سّد ولو القليل من هذه احلاجة  ن يف هذهاوحاولت الباحثت

ماكنية توس يع دائرة اس تغالل اختبار الرورشاخ يف البيئة اجلزائرية، ابعتبار خصوصية هذه ال داة ذ ا  أ هنا تسمح ، ا 

ل يطرح مشالكت أ نه يف صورته املعروفة ظ  عىل الرمغ منة، لكشف عن خمتلف جوانب الشخصيابلل خصايئ 

ماكنية تكييفه وجعهل أ داة طيّعة ميكن  من مثو  .الثقايف للمجمتع بعدابل  تتعلقمعلية  جاءت هذه احملاوةل للتفكري يف ا 

لهيا يف ادل بشلك واحض، الباحثتني لتلمسالاس تفادة مهنا بصورة أ فضل نظرا  أ ثر  ،راسةعىل ضوء النتاجئ املتوصل ا 

الرورشاخ وتفسري نتاجئه، وهو ما يؤكد عىل   بقع حرب فراد من خالل تطبيق اختبارالبعد الثقايف يف اس تجاابت ال  

تأ خذ بعني الاعتبار خصوصية اجملمتع اجلزائري، نظرا ل ن  الاعتياديأ مهية الوصول ا ىل أ داة قياس موازية للرورشاخ 

التعرف عليه بعمق   عىلاعد وتس. النفس ية والعقلية واجلسمية ،اال نسانمبختلف نوايح مثل هذه الاختبارات هتمت 

سهامه يف تمنية جممتعه. أ كرب مما يسهم يف   حتسن تكيفه وا 
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