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 :إشػػكػالية مقدمػػػة*  

 تحتؿ التي ك ، حاليا  المعاصرة االضطرابات مف السرطاف داء يعتبر                
 بعد المكت إلى المؤدم  الثاني الداء يعتبر حيث ، العالـ في سريعا ك    كاسعا انتشارا
 .الداخمية  الخمية أجزاء إلى يمتد االيدز،

 النمك أنو«   عمىOMS (2006) [92] العالمية الصحة منظمة حسب يعرؼ فيك
 تخضع ال خبيثة، خبليا تكاثر ك الجسـ،  داخؿ عادية غير  لخبليا المستمر الفكضكم
  في المراقبة أجيزة عمى لتتمرد الخمكم، االنقساـ في تتحكـ التي ، الفيزيكلكجية لمقكانيف
 حيث مكضعي، غير أك مكضعيا يككف قد ك النمك، في يستمر نسيج مف كتمة فيي ، الجسـ
        مستعمرات بذلؾ مككنة األنسجة، في التغمغؿ عمى بقدرتيا السرطانية الخبليا ىذه تتميز

 (Bindefeld Y, 2007, p. 203»  ) سرطانية

    خطكرتو بسب النفسية، النكاحي مف خاصة أبحاثو، في كبيرا تطكرا الداء ىذا يشيد حاليا
 في بالمختصيف أدل الذم معيا، متزامنة فترات في ظيكره ك النفسية، األكضاع تصادـ ك

 عبلقة عف البحث ىي ك ذلؾ، مف أبعد نقاط إلى يذىبكا  أف  السيككسكماتية االضطرابات
 حيث المجاؿ ىذا في األبحاث مف العديد فأجريت االضطراب، ىذا تفسر جسدية -نفس
 الداء ىذا لتسمية كبيرة معارضة تكجد أآلف، حد إلى لكف سيككسكماتيا، داءا الداء ىذا أعتبر
 النظريات أكبر أف رغـ النفس، عمماء لدل أك الطبية األكساط في سكاء سيككسكماتيا، داءا
 Pierre ؿ السيككسكماتي االقتصاد نظرية خاصة ذلؾ، تبرز السيككسكماتي الحقؿ في

Marty ىؤالء  أف أبرز كما  سيككسكماتي، داء يعتبر جسدم مرض كؿ أف يؤكد الذم 
 .خاص عقمي تنظيـ لدييـ

 

 كما التسميـ ك معقدة، جد إشكالية سيككسكماتي داء السرطاف داء اعتبار إف                
 باألمر  ليس سيككسكماتية  اءةقر  لديو  جسدم مرض  كؿ  أف   Pierre Marty ذكر



 سيككسكماتي، كداء السرطاف داء إشكالية المكضكع ىذا حكؿ دراستنا تنصب لذلؾ الييف،
 النفسية   العكامؿ  ناحية مف الداء  ىذا تدرس  عديدة  دراسات  جاءت أنو المعمـك فمف

              المؤدية

 لكف  المرضى ىؤالء لدل الشخصي البركفيؿ عف البحث إلى ذىبت أخرل دراسات ك إليو، 
 ليس  السرطاف خاصة ك سيككسكماتي داء يعتبر جسدم مرض كؿ أف مباشرة التسميـ

 قد الطبية ك البيكلكجية خاصة العممية األكساط بعض ففي ، الجكانب كؿ مف عميو مبرىف 
 بنسبية  األمريكية ك األكركبية الدكؿ في األمر بيذا سمـ إذا ثـ النفسي، الطرح ىذا نفت

 القكؿ فمجرد الطرح، ليذا كبير معارضة نجد الجزائر خاصة ك العربية الدكؿ ففي متفاكتة،
    معارضة في ليس كأخصائييف أنفسنا نجد نفسية، قراءة لو أعطي ك السرطاف درس أنو

 .لنا فعبل حدث ما ىذا ك ، المستشفى خارج الطرد إلى يصؿ قد شجار في لكف ك فقط،

 عمـ في كمختصيف أيضا فنحف ، النفسية األكساط في أيضا قائما الصراع ىذا نجد كما
 ظيكر في تساعد أك تفجر أك تؤدم نفسية عكامؿ ىناؾ أف مباشرة التسميـ أف نجد النفس،

          الميداف إلى الذىاب خبلؿ مف ذلؾ ك منو، التأكد ك استقصاؤه يجب أمر السرطاف،
 المجتمع أف مف انطبلقا ىذا ك دراسية، عينات خبلؿ مف بو، صرح ما كؿ مف التحقؽ ك

 ك   تقاليدنا ك عاداتنا أف ثـ األبحاث، ىذه فييا تمت التي الدراسي المجتمع عف مختمؼ
 التصديؽ تـ ما فيؿ المجتمعات، تمؾ عف تختمؼ تركبنا التي اجتماعية -النفسك التنظيمة

  أخرل؟ مجتمعات في يعمـ أف يمكف مجتمع في عميو

 أىـ مف التأكد يجب أكال سيككسكماتي، كداء الداء ىذا إشكالية يدرس بحثنا جاء لذلؾ
 يتبادر ذلؾ، مف األىـ ثـ الحاالت، عمى تطابقيا مدل ك  الداء ليذا أعطيت التي القراءات

 نفس لديو أنو يعني فيذا سيككسكماتي داء السرطاف داء أف سممنا إذا انو أذىاننا في
       سيككسكماتية اضطرابات مف يعاني شخص أم لدل تظير التي التنظيمية الخصائص

       العقمي  النشاط  جانب ىك ك أال إليو يتطرؽ لـ أخر جانب دراسة خصصنا بالضبط ك



 قبؿ السرطاف مريض عاشو الذم  االكتئاب نكع  في  البحث  خاصة  بطريقة  يككف ك
 .المرض حدكث

 قبؿ يعيشكف Pierre Marty حسب السيككسكماتية االضطرابات مرضى أف نعرؼ نحف 
 ينتمكف الذم األشخاص عند يكجد ال خاص، عقمي نشاط التاريخي سجميـ في أم المرض،

         مراحؿ في يصؿ النشاط ىذا أف المعركؼ مف ك التعقيؿ، جيدة األعصبة إلى
 . األساسي باالكتئاب تسمى انتقالية مرحمة عميو فيظير متقدمة،

 أيضا جاء المريض، عاشو الذم االكتئاب نكع عف البحث في يتمثؿ الذم اإلشكاؿ ىذا إف
          مرضى مع التعامؿ ك االحتكاؾ ك المستشفى، في 2006 منذ التربص نتيجة

 حياتيـ استقصاء حاكلنا إذا خاصة معيـ، التعامؿ في صعكبة كجدنا حيث المككيمياء،
 في لكف ، العاطفية أك الشخصية بحياتيـ تتعمؽ معمكمات بأم يزكدكنؾ ال فيـ ، النفسية
 دكف بأحداث يزكدكنؾ فتجدىـ اليكمية، الحياة أك العمؿ أمكر عف سألناىـ إذا المقابؿ،
 .لممقاببلت تكجييا نتخذ حتى انقطاع،

     نفسية صدمة قصيرة بفترات المرض حدكث قبؿ عاش قد المريض أف نكتشؼ عندما ثـ 
 نبلحظ كما عكاطفو، أك انفعاالتو عف التعبير يستطيع ال فيك عنيا، يحكي أف منو نطمب ك
 . لمحدث سطحي كصؼ سكل بشحناتو، العاطفي المكقؼ استحضار يستطيع ال أنو

       الجنازة  إلى حضركا الذيف األشخاص عدد أمو، أك أبيو مكت المريض لؾ يصؼ قد 
 تحمؿ نفسية، تظاىرة أم مف خالية بطريقة أمامو جالس كاف مف ك الميت، كضع أيف أك

 .حركي-نفسك تكتر أك بكاء أك حزف

 فترات تنتابكـ ىؿ نفسي أك مادم فقداف أك  خسارة إلى تعرضتـ إذا ىؿ نسأليـ عندما ك 
 .ذلؾ تنفي الحاالت تمؾ أغمب أف نجد اكتئاب، أك حزف



 ىؤالء يككف أف يمكف ك جيد، تعقيؿ لدييـ ىؤالء أف نسمـ األكلى، لمكىمة المعطيات ىذه أماـ
 المحددات كؿ عنو تغيب األمر ىذا أف نكتشؼ ما سرعاف لكف ك الجمد، ميكانيـز يستعممكف

 .عميو تدؿ التي

 

  النفسانييف المختصيف ك األطباء يجتمع أنو الحاالت، أغمب في انتباىنا شد مشكؿ أىـ لكف
 تتعمؽ جسدية -نفس تظاىرات يعيشكف المختصيف تجد المرض، عف اإلعبلف يـك يقرركف ك

 اإلعبلف أماـ حزف أك صراخ أم يبدم ال المريض أف الحظناه ما لكف اإلعبلف، بكيفية
 .سيؿ جد المرض عف اإلعبلف أصبح حيث

 

         سبعة الحاالت بعض لدل تصؿ قد اإلعبلف، مف فترة بعدة الحاالت نتابع عندما
  الجسدم بالجانب االىتماـ ك التركيز سكل االكتئاب أك الحزف أعراض غياب نبلحظ أشير

 

 تناذرات عميو تظير السرطاف مف يعاني مريض كؿ أف تؤكد الدراسات كؿ إف رغـ لممرض،
 .اكتئابية

 يعني اكتئابية، تناذرات عميو تظير السرطاف مف يعاني مريض كؿ أف  الطرح بيذا سممنا إذا
 ال السيككسكماتية االضطرابات مرضى ألف سيككسكماتي، داء السرطاف داء اعتبار يمكف ال

 كداء السرطاف نفي بالتالي ك تناقض، يعد فيذا الكبلسيكي االكتئاب عمييـ يظير
 .الجانب ىذا مف Pierre Marty نظرية نفي ك  سيككسكماتي

 

 العقمي التفكير ىذا ىؿ نتساءؿ أف دفعنا  الحاالت، ىؤالء لدل ظير الذم النمط ىذا إف
         اإلسبلمي مجتمعنا في السائدة اإليمانية العقائدية التركيبة إلى بالصمة يمت



 قدر ك قضاء المرض ككف اإلسبلمية؟، اإليمانية القناعات إرساء في تتمثؿ التي ك الجزائرم،
 اإلليي القدر ك القضاء عف المريض  سخط عمى يدؿ االكتئاب ك الحزف إظيار بالتالي ك

 باف اإليماف  أك القدر، ك بالقضاء الرضي اإليماف شركط مف ك مؤمف؟، ليس فيك بالتالي
   يصبر أف يجب بالتالي ك سيمكت انو يعرؼ المريض أف أك لمذنكب؟، تكفير ىك مرض كؿ
 الكصكؿ اجؿ مف فرصة فيك النار، إلى يذىب ك يقنط أف بدؿ ، صحيح؟ حؿ إلى يمجا ك

 عميو؟ ككارثة السرطاف يعتبر ال ك نفسيا مستقر المريض يككف بالتالي ك لمجنة؟،

 

 يعرؼ الذم المقنع أك األساسي باالكتئاب يسمى ما إلى العقمي النشاط ىذا يرجع ىؿ أك
        العقمي النشاط أساس أنوSmadja C [74»  ]  كتاب فيMarty (1966 ) حسب

  كالحياة الحممية، الحياة إلغاء ك الكبلسيكي االكتئاب أعراض  بغياب يتميز ، السيككسكماتي

        بالتمثيبلت خاص ىذا ك بعممو، القياـ عدـ ك الشعكر قبؿ ما إفبلس بمعنى اليكامية،
 أساس عمى أما لمكاقع، كمي استثمار نحك مكجو يككف االنصباب بالتالي ك العاطفة، ك

          غير تصبح التي الدفاع ميكانيزمات غياب  إلى راجع يككف قد النفسي الجياز
         عائـ بقمؽ سابقا يككف قد الذم العممي، بالتفكير يسمى ما محميا فيحؿ  فعالة

 يحدث قد بالتالي ك  ربطيا أك الطاقة تصريؼ عدـ طاقكم أساس عمى فيظير منتشر،
 (     Smadja C, 1998, p.73. )»التجسدف

 

  Leshanدراسة ىي ك أال كاحدة ةدراس إال ذلؾ تثبت عديدة دراسات تكجد ال حاليا          
 سنة  le parcours existentiel du cancerاسمو مقاؿ خبلؿ مف   Bahnsonك
 سقكط ك الحياة، معنى فقداف ك االنفعالية، العبلقات إلى أشارا حيث[         88) ]2007(

 قد كما حالي، ك دائـ قيرم نشاط إلى  يرجع الذم ليا، كبير  باستثمار   الحياتية القكل



 غياب أعراض ب األعراض ىذه  سميا حيث األمكمية، العبلقات إلى امتداد ذك يككف
 . the lose dépression.االكتئاب

 األكؿ إسقاطييف اختباريف تطبيؽ خبلؿ مف المكضكع ىذا حكؿ تتمحكر دراستيما فكانت
 ىذا خصائص عف البحث أجؿ مف ،TATالمكضكع تفيـ اختبار الثاني ك الركشاخ، اختبار

 .السرطاف مرضى لدل االكتئاب

 نفسية صدمات إلى تعرضف السرطاف، مف تعاني امرأة 200 مف تتككف عينة اختارا حيث 
 كضعا كما التشخيص، تحديد مكعد عند الحاالت رافقا الشريؾ، فقداف في أكثرىف تتمثؿ
 عمى فتحصبل الفحص، بعد ك عند ك قبؿ السمكؾ قياس ك مبلحظة في تتمثؿ مبلحظة شبكة
         انفعاالت أم يبديف ال نفسية صدمات إلى تعرضف المكاتي النساء أف: التالية النتائج

 بينما التشخيص، نتائج عف اإلعبلف أك التشخيص أثناء حزف أك خكؼ أك سمككية تغيرات آك
 العديد عزاال ثـ المرض، اتجاه عادية فعميف رد تككف ك ذلؾ، عكس يبديف األخريات النساء
 تفيـ اختبار ك الركشاخ عمييف طبقا ك امرأة 20 إلى كصبل أف إلى المتغيرات، مف

 .المكضكع

 

 فيماGuir J (1998) [84 ] ؿ دراسة فقط تكجد المككيمياء أك الدـ سرطاف يخص فما أما
 العائمية المخمفات في تتبعية دراسة المككيمياء مف يعانكف أطفاؿ حاالت 5 دراسة يخص
 مف لممرض

             لتفسير األجداد ك األبكية السمات عف البحث في ذلؾ ك النفسية الناحية 
 (.Guir J,1998,p.27)المرض

 قبؿ المككيمياء مريض عاشو الذم االكتئاب نكع أم ، المكضكع ىذا في البحث سنحاكؿ
 ءدا السرطاف داء اعتبار أك تسمية أماـ كبيرة مشاحنات ىناؾ أف خصكصا المرض، حدكث



    االكتئاب بظيكر يتميز الذم العقمي النشاط ىذا كجدنا إذا بالتالي ك سيككسكماتي،
  عامة السرطاف داء أف عمى تؤكد أخرل نتيجة سنحقؽ الدـ، سرطاف مرضى لدل األساسي

 الذم العقمي النشاط نفس لديو أف مف انطبلقا سيككسكماتي داء أنو خاصة المككيمياء ك
 .السيككسكماتيف المرضى لدل يظير

 

 الشخصي التاريخ في يظير ىؿ:  التالي التساؤؿ نطرح أف يمكف األساس ىذا عمى ك
 األساسي؟ االكتئاب بسيادة يتميز عقمي نشاط المككيميا  لمريض

 :مفادىا التي ك العامة الفرضية إلى نخمص أف يمكف التساؤؿ ىذا مف انطبلقا

 

 :العامة الفرضية

          االكتئاب بسيادة يتميز عقمي نشاط ، المككيمياء لمريض  الشخصي التاريخ في يظير -
 .األساسي

 :كمايمي اإلجرائية الفرضيات تككف األساس ىذا عمى

 :اإلجرائية الفرضيات

 في خمؿ بكجكد يتميز عقمي نشاط  المككيمياء لمريض الشخصي التاريخ في يظير -
 . العاطفية اليكامية التمثيبلت

 كاقعي بإستثمار يتميز عقمي نشاط  المككيمياء لمريض  الشخصي التاريخ في يظير -
 . اآلنية لمحياة

 الحياة في خمؿ بكجكد يتميز عقمي نشاط المككيمياء لمريض الشخصي التاريخ في يظير -
  .الجنسية



 

 :المصطمحات ضبط* 

             العقمي النظاـ بو كنقصد: الدـ سرطاف أك المككيمياء لمريض العقمي النشاط -
 حؿ أجؿ مف حياتية، كضعيات  أثناء التفكير كيفية  عمى تدؿ التي النفسية السيركرات أك

 البحث المراد العقمي النشاط ىذا بيف كمف. لمفرد المعيشي النظاـ فيك معو، التأقمـ أك الصراع
 .المرضى ىؤالء لدل خاصة كسمة األساسي االكتئاب فرض:   ىك فيو

 باقي عف جسدم النفسػػػػػ المرض يميز االكتئاب مف نكع ىك: األساسي االكتئاب -
  ال فيي غائبة الكبلسيكي  لبلكتئاب اإليجابية األعراض تككف بحيث ، األخرل االضطرابات

 

 مف بالعديد معركؼ ىك ك ، السكداكم أك العصابي االكتئاب في الحاؿ ىك كما تظير
 المقنع االكتئاب أك la dépression réactionnelle تكاسياإلر  االكتئاب: منيا األسماء

la dépression masquée  الكامف االكتئاب أك la dépression latente .أك 
 la dépression vide الفارغ االكتئاب أك la dépression blanche  األبيض االكتئاب

 la الجسدم االكتئاب أك la dépression caractérielle الطبائعي االكتئاب أك
dépression somatique. 

 

 :الذاتية البحث أىمية ك دكافع* 

 كاف إذا بالضبط ك المككيمياء، مريض لدل العقمي النشاط تبيف في دراستنا أىمية تكمف -
 االكتئاب بكجكد يتميز الذم العقمي النشاط نفس لديو يكجد سيككسكماتي؟ىؿ مرض السرطاف
  Marty P نظرية ىي ك أال نظريتف بيف تكاممي بعد عمى عتماداال مف انطبلقا األساسي؟

 العبلئقية النظرية الثانية النظرية أما السيككسكماتي، االقتصاد ك العقمي النشاط يخص فيما



 إف األساسي االكتئاب سيركرة أك نكع تفسير في التكيؼ بتكلكجيا يخص فيما  Sami Ali ؿ
 .ىؤالء لدل كجد

 الشريحة ىذه مع لتعامؿ نتيجة ىذا ك خاصة المككيمياء ك عامة السرطاف مرض اخترنا -
 تأكيد أجؿ مف خصكصا المكضكع ىذا عمى منصبة اىتماماتنا فكانت الزمف، مف مدة

 داء تسميتو ك الداء، ىذا إحداث في النفسية العكامؿ دكر يخص فيما ذاتية قناعات
 . األخر البعض مع تماما نفيو ك البعض مع سيككسكماتي

  أعراضو بغياب يتميز الذم ، االكتئاب مف الخطير النكع ىذا في أكثر  البحث ك التعرؼ -
  يؤدم  مرف غير صمب دفاعي ميكانيـز يعد الذم ك الباحثيف، مف العديد إليو أشار الذم ك

   تؤكد نظريات ىناؾ أف رغـ السرطاف؟ بداء المرضى عند تكاجده يككف كىؿ الجسدنة، إلى
        المرض نتيجة سكاء جدا، كاضح اكتئاب لديو يظير سرطاف مف يعاني مريض أم أف
 أف تؤكد التي الحديثة نظريات مع تناقض يعد ىذا ك المرض، صدمة عف اإلعبلف نتيجة أك

 الكبلسيكي االكتئاب يظير لماذا سيككسكماتي داء كاف إذا ك سيككسكماتي، داء السرطاف
 في تختزؿ ك النفسية األعراض تغيب التجسدف ظير إذا نعمـ فنحف معقمف، يككف الذم
 .التطبيقي البحث طريؽ عف اإلشكاؿ ىذا مف التأكد يجب بالتالي.الجسد

 

 :العامة البحث أىمية ك دكافع*

 العالـ في منتشر جد  أصبح الداء فيذا الساعة مكضكع ككنو المكضكع ىذا اختيار تـ -
 خيالية بمعدالت الجزائر يمس أصبح أنو حتى أكثر، بطريقة العربية الدكؿ في كانتشاره ككؿ
 في حالة15000 إلى تصؿ الجزائر في الكفيات نسبة أف( 2009) شريؼ حامدم أكد حيث
 .  جديدة حالة 30000 إلى تصؿ عاـ كؿ في المشخصة كالحاالت عاـ، كؿ



 حالة 6432ب 2000 إلى 1996 سنة مف معدالت حددت فقد سطيؼ كالية في انتشاره أما
 اإلصابة معدؿ أما اإلناث، مف 3180 ك الذككر مف حالة 3252 بينيا مف مصابة، جديدة
 (Hamdi CHrif,2003.p5.)السكاف مف 100000 مف كؿ في حالة 100 ب قدر فقد

[105] 

 تزايد في أنو األطباء بو أدلى ما لكف خاصة، إحصائيات نجد لـ الدـ سرطاف يخص فيما أما
 ىذه إلجراء صدد في بسطيؼ الجامعي المستشفى ك األخرل، السرطانات مع مقارنة مستمر

 .عمييا الحصكؿ مف نتمكف لـ التي اإلحصائيات

 تعدت فقد جسدم، ىك مما أكثر نفسيا اىتماما بالسرطاف تيتـ كثيرة حالية دراسات ظيكر -
 نكتب عندما يظير ما ىذا ك الجسدية، الدراسات مف أكثر المجاؿ ىذا في النفسية الدراسات

 cancer كممة مف عددا اقؿ  cancer فكممة ،Google البحث محكؿ في
psychosomatique  ىاـ جد المكضكع أف يدؿ فيذا. 

 إف اإلقرار ك المطركحة الفرضيات مف التأكد ك المرضى ليؤالء العقمي النشاط معرفة إف -
 مجاؿ في ىامة قفزة تحقيؽ األساسي، االكتئاب بسيادة يتميز الذم العقمي النشاط نفس لدييـ
 .سيككسكماتي داء السرطاف أف عمى أخرل زاكية مف التدعيـ ك السيككسكماتي البحث

 

 أف بما لبلضطراب، شامؿ تفسير إعطاء أجؿ مف المختصيف بيف تكامؿ إحداث محاكلة -
           ككحدة اإلنساف كدراسة النفسي، كالتكامؿ الجسدية النفسية الكحدة دراستنا ىدؼ
 . اجتماعية -نفسك-بيك كمية

  كتكجيو العقمي النشاط معرفة مف انطبلقا المرضى، بيؤالء يتكفؿ برنامج خمؽ محاكلة -
 في مستقببل ىذا ك المرض، حدكث قبؿ المبكر التنبؤ ك االضطراب، حدة مف نخفؼ لكي

 .أخرل دراسات



     نظرم جانب إلى البحث تقسـ ىي ك التالية الخطة عمى سنعتمد األساس ىذا عمى ك  
  الثانية أما طبية األكلى مقاربتيف، إطار في السرطاف بمرض الخاص الفصؿ يتضمف الذم ك

 الثاني الفصؿ سيككسكماتية، مقاربة في الداء ليذا جسدم النفسػ التناكؿ إشكالية فييا نطرح
 الذم التطبيقي الجانب إلى نصؿ الدينامي، إطاره في األساسي لبلكتئاب مخصص يككف
 فيو نعرض الرابع الفصؿ لمدراسة،أما المنيجي باإلطار الخاص ك الثالث الفصؿ عمى يحتكم
 . البحثية الخاتمة إلى كصكال البحث إليو تكصؿ ما أىـ ك الحاالت تحميؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ستكجب إلذلؾ  نريد البحث في داء السرطاف، أننابحثنا  إشكاليةكما ظير في              
نبرز كضع فصؿ يخص ىذا الداء حيث  إلىسعينا  ،المكضكعرم ليذا ظعمينا كضع جانب ن

تعرؼ ىذا الداء طبيا لكف بطريقة  ،األكلى  مقاربة طبية ،انطبلقا مف مقاربتيف توفيو ماىي
الدراسات النفسية  أىـتبرز  ،فيي المقاربة السيككسكماتية ،المقاربة الثانية أما ،جد مختصرة 

       النفس لتفسير ىذاعمـ العمماء في مجاؿ  إليوىـ ما تكصؿ أك  ،في ىذا المجاؿ
 . بابيفسيككسكماتية ليذا الداء لذلؾ كاف الفصؿ يتضمف  ةقراءك كضع ، االضطراب 

 

 : عامة وسرطان الدم خاصة المقاربة الطبية لداء السرطان: 

 كذلؾ بكـر الخمية. يسمىالكـر الخبيث ك يسمى : السرطانعريف مرض ت - 1

 Karkinosاشتؽ مف الكممة اليكنانية » Cancer: أصؿ كممة سرطاف في المغة االنجميزية لغة
خذ أسـ البلتيني ك ىذا اإل ،ألنو يشبو في خصائصو خصائص الحيكاف القشرم السمطعكف

 [45]  (Héron JF,1995,p.7) ‹‹عمى معنى الكـر الخبيث17بالمغة الفرنسية في القرف داللتو 

ك ىذه  ك الجينات المسؤكلة عف تككنو محسب النسيج العضك  يعرؼ السرطاف :صطالحاإ
 .ك متفؽ عمييا عالميا، نجدىا في القكاميس الطبية ،اصطبلحات دكليةالتعريفات ىي 
ك تكاثر  ، الجسـكم المستمر لخبليا غير عادية داخؿ ىك النمك الفكض »فيعرؼ كمايمي:

         التي تنظـ ك تتحكـ في االنقساـ  ،ال تخضع لمقكانيف الفيزيكلكجية،خبيثة  خبليا
يستمر في النمك قد ، كتمة مف نسيج فيك  ،عمى أجيزة المراقبة في الجسـ لتتمرد، الخمكم 

        يا السرطانية بقدرتيا عمى حيث تتميز الخبل، يككف مكضعيا أك غير مكضعي 
ك غزك األنسجة الطبيعية المحيطة لتككف مستعمرات سرطانية عديدة ليا نفس  ،التغمغؿ
 [92] (Bindefeld Y, 2007,  P. 203)‹‹ الكـر األكلى. صفات

ك كؿ نكع يحمؿ اسـ مختمؼ مثؿ ، نكع منو 200 مف أكثركممة السرطاف تدؿ عمى  إف
كلكف  ،آخر إلىف الثدم، سرطاف الدـ، فالسرطاف يختمؼ مف نكع سرطاف الرئة ، سرطا



  ا تعريؼ ينكجب عم األساسك عمى ىذا ،  لمجسـ ىك مياجمة الخبليا ،القاسـ المشترؾ
 .ضجؿ تكضيح كيفية حدكث ىذا المر أمف ،  الخبليا

 
 
 تعريف الخاليا: -2

بعد تكبيرىا  يث ال ترل إالكىي صغيرة بح ،الخمية عبارة عف الكحدة األساسية لمكائف الحي
غبلؼ خارجي  كتتككف الخمية بذاتيا مف ،تحت الميكركسككب عدة مئات مف المرات

تتحكـ في جميع كظائؼ  التي ،كبداخؿ النكاة تكمف المعمكمات الكراثية كسيتكببلـز كنكاة،
معينة  كظيفيا، بحيث تؤدم كظيفة بما فييا انقساميا كتكاثرىا كنضكجيا حتى تتميز ،الخبليا

 التي تتككف مف الحامض النككم»الشفرة الكراثية،  محددة، كىذه المعمكمات الكراثية مخزنة في
الجينات ىي التي  ىذه ،كالتي تتككف بدكرىا مف مبلييف الجينات ،كركمكزـك 26يحتكم عمى 

  .تحدد نظاـ كطريقة عمؿ الخميو
ز معظـ األحياف إلى بركتيف ذم الذم يرم، بالجيف ما يسمى أك  مثؿ كؿ معمكمة كراثيةتك  

ككظائفيا. بشكؿ  شكالياأ في مختمفةيتككف جسـ اإلنساف مف خبليا  ،كظيفة محددة معينة
يسمى ، النكاه تػُحفظ المعمكمات ، كفيةمبسط كؿ خميو تحتكل عمى غبلؼ خارجي كنكا

ضيا متبلصقة بع المكجكدة عادة ،مجمكع الخبليا ذات التميز الشكمي كالكظيفي المعيف
أك عدة أنسجة مرتبة بشكؿ  كاألعضاء تتككف إما مف نسيج كاحد أساسي ،بالبعض بالنسيج 

 [17] (8.ص، 2008،)قارم عبد الرحيـ  .‹‹ داء الكظيفة المطمكبة منياألمحقؽ 
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كيقـك الجسـ بتعكيض ذلؾ النقص  ،طبيعي خبلؿ حياتنا بعض خبليا الجسـ تمكت بشكؿ
 يا عف طريؽ االنقساـ.في الخبل

ىذا  ،خميتيف ثـ تنقسـ إلى ،االنقساـ تقـك الخميو بإنتاج نسخو أخرل مف الحامض النككم عند
 تعقيدان مف ذلؾ.  عممية االنقساـ أكثر لكف ،بشكؿ مبسط الخميةما يحدث في 

        ستبداؿ النمك أك إل بحيث يمكف ألجسامنا، عادة يحدث انقساـ الخبليا بشكؿ منتظـ
    حالة السرطاف  في ،لكف عندما يختؿ ذلؾ النظاـ فإننا نمرض، أك إصبلح األنسجة التالفة

فقط، تتكاثر تمؾ الخبليا  التالفةبدالن مف تعكيض الخبليا  عشكائية خبليا غير طبيعيو تنمك »



       لتتمكضع مكاف الخبليا ،حد المميارات مف الخبليا الغير العادية إلى كبير بشكؿ
 [89]  (Marcotte J ,2008,p.7) .‹‹ بالكـر  ك التي تسمى ،عاديةال
 أنواع الورام:- 4

  : األكراـ التي تنتج عف ىذا الخمؿ نكعاف
مغمفو بغشاء  تككف  عادة،  غير سرطانية ىي  Bénignes Tumeurs :الحميدة الورام - 1 4

اب، خصكصان إذا كانت كلكف بعضيا قد يسبب مشاكؿ لمعضك المص ،لبلنتشار كغير  قابمو
األعضاء القريبة منيا  عمى أك، الحجـ، كتأثيرىا يككف بالضغط عمى العضك المصاب  كبيرة
 يمنعيا مف العمؿ بشكؿ طبيعي. مما
عبلجيا بالعقاقير أك األشعة لتصغير حجميا  أك ،ىذه األكراـ مف الممكف إزالتيا بالجراحة 

 .ال تتكاثر في بقية الجسـ  ،ّرة ثانيوتعكد م كغالبان ال ،كذلؾ كاؼ لمشفاء منيا
كتدمر  تياجـ   خبليا سرطانية ، كىي »  Malignes Tumeurs  :الورام الخبيثة - 2 4

          بثبلث  تنتشر  ،االنتشارليا قدره عاليو عمى  ،بيا المحيطة كاألنسجةالخبليا 
ك عف طريؽ  ب،المحيطة بالعضك المصا األعضاءبك   ،لؤلنسجةمباشر انتشار  ،طرؽ

 [48] (Lacave L,2005,p81) .‹‹الممفاكم  الجياز
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      تتمركز دراستنا نحك التخصص في دراسة نكع ، السرطاف بشكؿ عاـ إلىبعد تطرقنا 
 .ك ىك سرطاف الدـ أال ،مف السرطاف

      نخاع كالمكجكدة في ال ،الخبليا المككنة لمدـ»عبارة عف مرض خبيث يصيب  ىك
      بؿ أنكاع مختمفة يمكف تقسيميا، كىك بحد ذاتو ليس عبارة عف مرض كاحد ،العظمي

إلى  ،كأيضا مقدار استجابتيا لمعبلج ،تختمؼ في كسائؿ عبلجيا ،أربعة أقساـ أساسية إلى
حيث  ،اعتبارىا أيضا سرطانات مرتبطة بالدـ التي يمكف ،جانب ذلؾ ىناؾ األكراـ الميمفاكية

                    الدـ  الميمفاكية تمثؿ كحدة كاحدة مف خبليا كالعقد ،الخبليا الميمفاكية أف
 [14] (26.ص ،2007،)دالؿ مكسى قكيدر  ‹‹كالنخاع العظمي

 La leucémieاء أما بالمغة الفرنسية يمككيمالكما يعرؼ ىذا الداء ب
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كىناؾ أنكاع أخرل نادرة تدخؿ ضمف أحد ، ة أنكاع رئيسيةتنقسـ سرطانات الدـ إلى أربع
ف كاف ليا  . غير مشتركة بياخصائص  األنكاع األربعة المذككرة كا 

ىناؾ عبلج متكفر  ألنو في األزمنة التي لـ يكف،بسرطاف الدـ الحاد  ؿكقد سمي النكع األك 
ما يمكف تكقع بقاء بين ،كانت المدة المتكقعة لبقاء المريض فترة أشير ،ليذه األمراض

كالحقيقة أف ىذه األمراض  ،أم عبلج  حتى لك لـ يتمقى،لسنكات  الثانيالمريض في النكع 
كتختمؼ استجابتيا  ،كيختمؼ عبلجيا ،اآلخر يختمؼ الكاحد عف، األربعة أنكاع مستقمة 

 . ذلؾ تختمؼ فرص الشفاء منياكلمعبلج ك 
 مف   كتسبب احتبلؿ حيز ،العظميتنشأ في النخاع   »ىذه األمراض أف  عمىيجمع 
 ، كيجعؿ الخبليا الطبيعية ال تجد مساحة كافية لمتكاثر، النخاع العظمي  مساحة
أك الصفائح الدمكية ،أك البيضاء ،مف كريات الدـ الحمراء  ،مككنات الدـ              إلنتاج
كبالتالي  ،عادلة أك ضعؼ الخبليا المت، تسبب فقر دـ  بأنيا         تتميز كميا . لذلؾ

الميؿ إلى النزؼ  ك ،أك ضعؼ إنتاج الصفائح الدمكية                 المناعة  ضعؼ في
 ،عبد الرحيـ )قارم‹‹آخرى إل تختمؼ مف مرض األعراض                 ىذه  كاف كانت

2000)[17]. 
 :ىذه األمراض الكاحد تمك اآلخر عرضسنحاكؿ فيما يمي 
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تشبو   بدائية  خبليا فيو تتكاثر  ،األطفاؿ  لدل كيقؿ   لدل البالغيف »يكثر ىذا المرض
   تبقى سكل مساحة محدكدة  بحيث ال ،النخاع العظمي حتى تمبل معظـ ،الخبليا األـ

 . لعظميالنخاع ا ما يسمى بفشؿ أعراض فتحدث الطبيعية، لمخبليا
الخبليا  كبحسب ،جرل تميزىا بحسب شكؿ الخبليا ،كىذا المرض لو أنكاع فرعية عديدة

 [26] (Broquen M, 1997, p. 49  )  ‹‹الطبيعية التي نشأت منيا 

               عادة غير خاصة بيذا المرض ،تككف أعراض سرطاف الدـ النخاعي الحاد
رىاؽ كضيؽ في التنفس عند بذؿ  ،يشعر المريض بضعؼ عاـ فمثبل »، لكحده كدكار كا 
نزؼ  كقد تظير عميو آثار ،أك األنؼ ،كقد يميؿ إلى النزؼ مف المثة ،كخفقاف بالقمب مجيكد

كقد  ،الجسـ أك بقع دمكية في أنحاء مختمفة مف ،عمى شكؿ طفح في الساقيف،تحت الجمد 



            عامة في أك ،سـلكجكد عدكل بكتيرية في مكاف مف الج ،ترتفع درجة الحرارة لديو
ضعؼ إنتاج  كذلؾ ألف سببيا ،كتسمى ىذه األعراض أعراض فشؿ النخاع العظمي ،الدـ 
 .[14] (26.ص ،2007،)دالؿ مكسى قكيدر ‹‹ الدـ الحمراء كالبيضاء كالصفائح الدمكية كريات
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ر العظـ، العقد الممفاكية، الطحاؿ، الغدة الصعترية، عمى مستكل الرقبة الصد نخاع »كيشمؿ
ينتشر عند الذككر أكثر مف عند  ،كينقسـ إلى نكعيف، كالعمكد الفقرم ،كبيف عظاـ القص

البالغيف  كلكف ىناؾ طبعا العديد مف ،يعتبر ىذا المرض الخبيث األكؿ لدل األطفاؿ ،اإلناث
مكانية الشفاء التاـ منو أكبر مف ستجابة لمعبلجاال ،رضالذيف يصابكف بيذا الم سرطاف  كا 

ال تختمؼ أعراض سرطاف الدـ الميمفاكم الحاد عف سرطاف الدـ  ،الحاد الدـ النخاعي
دقيؽ كتمييز كؿ مرض عف كلذلؾ يعتبر التشخيص ال ،التي سبؽ ذكرىا النخاعي الحاد

  باإلضافة إلى  ،لككف عبلج المرضيف يختمؼ أحدىما عف اآلخر  ،ضركريا اآلخر
          كالحاجة إلى عممية زراعة النخاع  ،في فرص االستجابة لمعبلج  االختبلؼ
 [07] (2000 ،)قارم عبد الرحيـ ‹‹العظمي
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يؤدم إلى نشكء ىذا المرض كىك  الكركمكزكمي الكحيد الذم »االختبلؿبيتميز ىذا المرض 
    مما يؤدم إلى نشكء كركمكزـك  22 ك 9عبارة عف تبادؿ قطعتيف مف كؿ كركمكزـك 

خاصية المكت  ،ذلؾ إلى فقداف الخبليا كيؤدم، يطمؽ عميو اسـ كرركمكزـك فيبلدلفيا
            مع عدـ فقدانيا  ،البيضاء ببل حدكد تكاثر كريات الدـ ظيكربالتالي ك ، المبرمج

          ف كاف بأعداد كبيرةا  ك ، بشكميا الطبيعي كلذلؾ تظير ىذه الخبليا ،خاصية التميز
نتيجة انييار الحاجز بيف النخاع العظمي كبيف  ككذلؾ في الدـ ،جدا في النخاع العظمي

 .[26] (Broquen, 1997, p. 69  )‹‹الدـ

http://www.sehha.com/diseases/cancer/blood/bc5.htm
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كريات الدـ  كذلؾ فإف تكاثر ،ىناؾ مساحة محدكدة لمنخاع العظمي، إال أنو كما ذكرنا سابقا 
األحكاؿ يحصؿ  كفي معظـ، البيضاء الشديد يؤدم إلى ضعؼ إنتاج كريات الدـ الحمراء

كر يحصؿ في ىذا المرض ظي كذلؾ، ىناؾ تزايد في الصفائح الدمكية كالخبليا المنتجة ليا
كالكبد كقصكر كظائؼ الكبد جزئيا عمى  ،عادة في الطحاؿ ،إنتاج لمدـ خارج النخاع العظمي

كبير يؤدم إلى استيبلؾ طاقة الجسـ في إنتاج ىذه  كما أف تكاثر ىذه الخبليا بشكؿ ،األقؿ
زيادة ما يسمى بفضبلت التمثيؿ الغذائي مما يسبب بعض  كيؤدم كذلؾ إلى، الخبليا

 . أعراض المرض
كيكتشؼ  ،بعض المرضى ال تككف لدييـ أعراض لفترة طكيمة أن [14]دالؿ مكسى قكيدرترل 

كعند إجراء  ،إجراء تحميؿ لمدـ فنجد تكاثرا لكريات الدـ البيضاء المرض عندىـ صدفة عند
كىناؾ مرضى آخركف يكجد لدييـ بعض  ،الفحكص نصؿ إلى ىذا التشخيص مزيد مف
 ضيؽ في ،خفقاف بالقمب ،صداع ، إرىاؽ ،ضعؼ ،قر الدـالخفيفة مثؿ أعراض ف األعراض

مما يؤدم إلى  الكبد أككيكجد لدييـ أعراض نتيجة تضخـ الطحاؿ  ،التنفس عند بذؿ مجيكد
بعض المرضى اآلخريف  ،بامتبلء عند أكؿ كمية بسيطة مف الطعاـ سكء ىضـ كشعكر

 أكراـ في أعضاء مختمفة مف الجسـ نتيجة إنتاج النخاع العظمي خارج األماكف تظير لدييـ
    .الطبيعية
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التي ىي عمى درجة ، ىذا المرض أحد أنكاع األكراـ الميمفاكية أف [17] قارم عبد الرحيـ يرل

نشأ في النخاع ت ،خبليا المتسرطنةلمكتختمؼ عف األكراـ الميمفاكية  ،الخبث متدنية مف
كبالتالي تنتقؿ مف النخاع  ،لعظميالعناصر التي تربطيا بالنخاع اإلى قد تتف ،العظمي

كالحقيقة أف ىذا المرض يمكف أف يتعايش معو  ،فتظير في الدـ ،العظمي إلى الدكرة الدمكية
مع كجكد مشاكؿ صحية تطمب العبلج فقط في  ،سنة 15الى5اإلنساف لفترة تطكؿ مف 
  . السنكات األخيرة مف المرض

نما  ، يشتكي المريض مف أم أعراضال ،بعض األحيافأف في  [16] فيصؿ محمد  يرل  كا 
  .بالصدفة عند إجراء تحميؿ دـ ألسباب أخرل غير متعمقة بيذا المرض يكتشؼ المرض لديو

      كتحت  ،األحياف يشتكي المريض مف ظيكر عقد لمفاكية في العنؽ كفي بعض

http://www.sehha.com/generalhealth/fatigue.htm
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برية كحيف يعاينو الطبيب كيجرم لو بعض الفحكصات المخ ،أماكف أخرل أك في، اإلبطيف
 ىذا المرض . يكتشؼ كجكد

متبلء إأعراض  مع ما يرافقو، كفي بعض األحياف يسبب ىذا المرض تضخـ في الطحاؿ 
ككذلؾ يسبب ىذا  ،ككجكد ألـ ناتج مف تضخـ الطحاؿ، أعمى البطف خاصة بعد األكؿ

كىذا مؤشر إلى انتقاؿ  ،المرض في بعض األحياف فقر دـ أك نقصاف في الصفائح الدمكية
المناعة مع كجكد التيابات  أك يسبب ىذا المرض ضعفا في،رض إلى مراحؿ متقدمة الم

  .المتسرطنة عمى الخبليا الممفاكية العادية مخبليال انتشار كاسعكذلؾ نتيجة ، بكتيرية متكررة
يمكف أف يحدث تضخـ في الغدد الميمفاكية ، مضاعفات سرطاف الدـ الميمفاكم المزمف أما

        خاصة إذا كانت  ،في قطرىا سـ5زة إذا كانت الغدد كبيرة تتجاك عدـ راح مما يسبب
 كقد يحدث أف ىذه الغدد الممفاكية تضغط عمى األكردة ،مناطؽ ظاىرة مثؿ العنؽ في

مثؿ  أك تضغط عمى أعضاء أخرل، كالشراييف خاصة األكردة المركزية القريبة مف القمب
إلى يرقاف  كيؤدم ذلؾ ،جرل القناة الصفراكيةمما يسبب انسدادا في م ،القناة الصفراكية

  .العيف صفرارا
أك غزك النخاع  ختراؽاإلى يؤدم  الذم ،فقر دـ كنقصاف الصفائح الدمكيةكما يظير 

فيؤدم ذلؾ إلى ضعؼ  ،حيز مف مساحة النخاع حتبلؿاإلى ك المتسرطنة  العظمي بالخبليا
 فيحدث فقر الدـ أك ضعؼ إنتاج الصفائح، مثؿ كريات الدـ الحمراء، الطبيعية إنتاج الخبليا
الجمد أك في أعضاء  يتبعو ميؿ إلى النزؼ تحت ،نقصاف الصفائح الدمكية  ظيرالدمكية في

 . أخرل حساسة مف الجسـ
أجساـ مضادة  األمراض المناعية أحيانا مثؿ تككيفنو تظير أ [16] يرل فيصؿ محمد كما 

بدرجة كافية في النخاع  بالرغـ مف إنتاجيا ،دمكيةتحطـ كريات الدـ الحمراء أك الصفائح ال
الصفائح الدمكية مع الميؿ إلى  العظمي فيؤدم ذلؾ إلى فقر دـ مع يرقاف أك إلى انخفاض

 . النزؼ
 مف يحدث أحيانا أف تنتج الخبليا المتسرطنة نكعا  ،نقصاف األجساـ المضادةإضافة إلى 

الخبليا  كيحدث ضعفا في ،يعي بكميات كبيرةالذم يعتبر بركتينا غير طب،البركتيف الخاص 
لئلصابة  فيككف المريض عرضة، كضعؼ إنتاج األجساـ المضادة  ،الممفاكية الطبيعية

نقؿ ألمصاؿ عف طريؽ  كيمكف التغمب عمى ذلؾ بإجراء، بأنكاع مختمفة مف العدكل البكتيرية
 .يرية بمختمؼ أنكاعوالبكت مما يؤدم إلى تككيف مناعة لدل المريض ضد العدكل، الكريد



 
  ك التعرؼ عميو  ،بنظرة عامةالمقاربة الطبية لمرض السرطاف  إلىبعد التطرؽ          

سرطاف يسمى حسب تمكضعو في ال  أف إلى باإلشارةقمنا  ،كيفية حدكثو  ، أسبابومف خبلؿ 
 إلىا فاشرن ،كاف مكضكع بحثنا يتعمؽ بسرطاف الدـ ،السرطاف بأنكاع يقصدما  أكالعضك، 

ال يككف لديو صبغة  بحثنا أف إال ، ك طريقة تشخيصو أعراضو أنكاعو، ،كيفية حدكثو
 إطاربمعنى تحديد المرض في  ،ككسكماتييالس إطارهمف خبلؿ تناكلو في  إالشمكلية 

متعمؽ بالمقاربة  المكالياختزالي، ك ليذا كاف الفصؿ  إطارتفاعمي تكاممي ال في 
 .افككسكماتية لداء السرطيالس
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إف تطػػػػكر الدراسػػػػات الطبيػػػػة ك الفيزيكلكجيػػػػة ك البيككيميائيػػػػة فتحػػػػت نافػػػػذة                 
لمتعػرؼ عمػى ىػذا الػداء كمػا الحظنػاه فػي المقاربػة الطبيػة، ك لكػف العمػـك النفسػية أضػافت لػو 

        ، فكػػؿ كاحػػدة مػػف ىػػذه الدراسػػات تبػػرز دكر ميػػـ فػػي تفسػػير ىػػذاكػػاف عميػػو اشػػمؿ ممػػأصػػبغة 
الػػذم يسػػتجيب باسػػتمرار  ،ك بالتػػالي ينظػػر إلػػى اإلنسػػاف نظػػرة شػػاممة لنظامػػو الػػدينامي ،الػػداء

ض النظر عف العكامؿ المسببة التي سكؼ نتطرؽ إلييا في ىػذا غ، بعميو ي تطرأتال لمتغيرات
تفسػػيره، المعػػاش  ،مػػف المنظػػكر السيككسػػكماتي، تعريفػػو السػػرطافالػػذم يتضػػمف داء  ،الفصػػؿ

 . المريض جراء ذلؾ إليوالذم يصؿ  لنفسيا

 

II- تعريف داء السرطان كداء سيكوسوماتي  : 

أف داء السرطاف ىك داء سيككسكماتي ناتج عف صدمة  » Geerd R H  (1986) [39]  يعرؼ 
 ,p. 22)  (Geerd R H ,1986 ‹‹نفسية صراعية مأساكية معاشة في انعزالية 

كسكماتي فيك ليس ناتج فقط كما يظف عمى أنو داء سيك » فيعرفو Renard L (2117) [65]أما 
أك بكتيرم لكف ىك مرض جسدم يتدخؿ  ،الجانب الكراثي أك االنتقاؿ الفيركسي إلىالبعض 

ىذا  يعني عمىليس جسـ فقط   اإلنسافألف  ،إحداثوالجانب العضكم كالجانب النفسي في 
    ماع أك جانب غير مادم نفسي أك ركحي كلكف اجت ،أنو بيكلكجي أك مادم األساس
 ) (Renard L, 2007, p.13  ‹‹االثنيف 

أف الدراسات نفس جسدية تركز عمى السير الكظيفي لممرض بحيث ينحصر  حيث يرل
لكف ىناؾ حاليا يكجد العديد مف الدراسات تؤكد أف               ،المرض في خمؿ في الكظيفة

حتى أنو  ،خمؿ في العضككأيضا قد يككف ، المرض السيككسكماتي قد يككف خمؿ في الكظيفة
 .ىذه األمراض كالمعاصرة حاليا داء السرطاف   ك مف بيف يبلحظ ذلؾ الخمؿ في العضك



محرض مف طرؼ فقداف  ،نا الداخمي ك األنا الخارجيفالسرطاف ىك مرتبط بعدـ التكازف لؤل
تابع لو، حيث ال يستطيع الشخص تحمؿ ىذا الفقداف الذم ك الساند الذم يككف أالكصي 

 ك يشمو. ويزعج

العيش في  »السرطاف تككف ناتجة عف أشكاؿبعض  أففيرل  Sami Ali   (0987) [68] أما
   تنظيـ عقمي مف مميزاتو  يسجؿ األخير ك ىذا  ،تدفؽ بيكلكجي إلىتؤدم   زقيةأكضعية م

         ك في الكقت نفسو باكتئاب طبائعي  بة، مبلحظ بكبت لمكظيفة الخياليةالصبل
خذ أيمكف  األساسير مرصف عقميا، ك بيذا غتككف الجسدنة نتيجة حداد  مأ ،منتشر

  (Sami Ali, 1987, p. 31)   ‹‹ سيككسكماتي. أساسالسرطاف ك تناكلو عمى 

 

 :عمم النفس العصبي المناعي -2 

 جسدية  -النفس   األمراض  لتمؾ  تفسيرا ايعطي  المرضي كاف عمـ النفس كعمـ النفس  إذا

كىذا مف خبلؿ  ،ـ جديد ييتـ خصيصا بدراسة داء السرطاف كداء سيككسكماتيفيناؾ عم 
 .  la psycho-neuro-immunologie عمـ النفس العصبي المناعي

العضكية الناتجة عف الكضعيات  اإلصاباتيدرس  ،عمـ النفس العصبي المناعي إف 
حاليا داء  ،لعضكبحيث تخمؽ مظاىر عضكية عمى ا ،الصراعية مثؿ االلتيابات المعدية 

راعات صالتي قد تنتج عف كضعيات نفسية ك  ،االضطراباتىذه  يصنؼ ضمفالسرطاف 
قد تككف  ،فعمـ النفس العصبي المناعي يؤمف بتعدد العكامؿ المسببة لممرض   ،خاصة 

   مرتبطة بالتركيبةأك عكامؿ  ،االضطرابات ظيكرعف  ؤكلةمسعكامؿ عائمية اجتماعية 
 ذه العكامؿ كعكامؿ كجكدية مؤثرة في الفيزيكلكجية . كتعد ى ،النفسية 

       مع تطكر عمـ النفس الجسدم ظير ،أكؿ األبحاث في عمـ النفس العصبي المناعي إف
في الخمس عشرينات األخيرة أم  إاللكف لـ يأخذ مجراه  ، 0951منذ سنة  ،أك السيككسكماتي



 لبلضطراباتعمى مايمي : ىؿ » Stiefel F (2116) [91]حسبفيك يركز  ، 0981 سنة تقريبا مف
 ليا تفسير نفسي يمكف أف يظير أك يفجر ىذا المرض ؟  ،ذات االتصاؿ المناعي الخمكم

            بركفيؿ بمعنى ىؿ يكجد نمط أك، كذلؾ تركز ىذه الدراسات عمى سؤاؿ النمطية النفسية 
 لمرض السرطاني ؟ ا أك يفجر يمكف أف يضاعؼ أك يطكر، نفسي ليؤالء األشخاص 

    أف يؤدم  ،انفسي صفأك فقداف أك حداد غير مر  ،الصدمة النفسية بإمكافىؿ  :ككذلؾ سؤاؿ
                     ك داء ىؿ يكجد عبلقة بيف المرض العقمي  كأك ينتج سرطاف ؟ 

         (Stiefel F,2006, p. 105)  ‹‹ السرطاف.

      

كالخمؿ  ،النفسي الضخـ لمقمؽ التأثير إظيارمف أجؿ  ،ناعيلقد جاء عمـ النفس العصبي الم
كأىمية التغيرات التي   ،كأىمية صكرة الذات ،النفسي الناتج عف تفجر الدفاعات النفسية

 ىذا المرض .  إحداثكالميني في  ،كاالجتماعي ،كالعاطفي ،تحدث عمى المستكل العائمي

 يادجاإلىك سمـ كعتبة  بي المناعي بمسألة ماعمـ النفس العص» Giger N (2111) [83]كما اىتـ
 الذم يظير مف خبللو داء السرطاف . 

في مختمؼ مراحؿ مرضو  ،كنكعية الحياة لديو، لكف حاليا ييتـ أكثر بكيفية مساعدة العميؿ
  ( (Gorot J, 2001 , p.19 ‹‹بمعنى تحسيف نكعية حياة المريض

عمى المريض فيك ييتـ أكثر بتأثير المرض la psycho-oncologie  النفس السرطانيعمـ  أما
كأيضا ييتـ بدكر  ،داء السرطاف كعبلجاتو المختمفة عمى الحالة النفسية لممريضتأثير يعني 

السند  مف خبلؿ دكر ،كالتخفيؼ مف أثار المرض، العكامؿ النفسية في المساىمة العبلجية
 كقدرات المريض النفسية في مكاجية المرض .  ،االجتماعي



           كما ،كمعالج   / بيف معالج يقئالعبلكما نبلحظ ىذا العمـ يدرس معنى االتصاؿ 
                                                  االكتشافات الجينية يدرسك  ،بعاد النفسية االجتماعيةباألييتـ 

 حدكث السرطاف . ك أثرىا في  

يرى انه  Dolbeault S [55] ؼ   le psycho-oncologue المختص النفسي في مجاؿ السرطافعمؿ  أما

يعمؿ بالتنسيؽ مع فريؽ ، فيك أك مختص في األمراض العقمية ،يككف مختص نفسي قد »
أك       صعكبة تتعمؽ بتناكؿ األدكية  إيجاديتدخؿ عند  كما ،التشخيصيعمف نجده  ،عمؿ

في مراحؿ التغير التي تحدث يتدخؿ  حيث، صعكبة االتصاؿ مع أقارب المريض أك ،رفضيا
التي النفسية  كالعكامؿ  ،فيك يركز أكثر عمى رد فعؿ النفسي اتجاه المرض ،عند المريض

بمية عمى إحداث مختمؼ كالضغط النفسي الذم لديو القا ،المرض تزيد مف حدة 
 .(Dolbeault S, 2006, p.p. 333-334). ‹‹النفسية  االضطرابات

يككف عممو فردم  ،كمية لفريؽ العمؿدخؿ مباشرة دكف استشارة أف يتالمختص  ال يجب عمى
 مف أجؿ الخبرة النفسية . يو إلكما أف الطبيب يمجأ  ،مع المريض

 تاريخ الحالة إلىالرجكع  إلىكما يمجأ  ،لديو كؿ الصبلحية مف أجؿ كضع الخطة العبلجية
 التي مر بيا العميؿ . كيقارف األحداث الحياتية  ،الظكاىر النفسية لدل المريض ك تقصي

 

كفقداف   ،كجد ىذا المختص أف حدكث ىذا المرض قد يككف لديو صمة بأحداث خارجية إذا
 إقامة إلىقد يمجأ المختص  ،تدكر حكؿ مفيـك فقداف السند العاطفي اإلشكاليةبمعنى أف 

ة يككف ىناؾ متابعبالتالي ك  ،بحيث تساعده عمى كشؼ حقيقة المرض ،مقاببلت مع األسرة
 جيدة . 

مف الفركع التي اىتمت  ،عمـ النفس السرطاني  يعد كؿ مف عمـ النفس العصبي المناعي ك
أك مف ناحية التكفؿ النفسي  ،يةفسالن بنية مف ناحية السكاء  ،بشكؿ كبير بمرض السرطاف

 كتحسيف نكعية الحياة . 



ك الجكانب الكيميائية أ ،كعمى ىذا األساس ابتعد مفيـك داء السرطاف عف معنى الكراثة فقط 
 اضطرابعمى أنو لدل البعض  إليولكف أصبح ينظر  ،عضكم فقط اضطرابأك أنو 

 .   فاعمية ال اختزاليةتسيككسكماتي كيجب أف تككف لديو قراءة تكاممية 

       األكلية  المنشئيةك أصبح مرض السرطاف يدرس مف كؿ الجكانب سكاء الكقائية أك 
، لكف إلى حد أالف كىذا ما يسمى بالتفسير التكاممي أك النفسية ،يةالكظيفأك أم العضكية  

ك يشكؿ فكضى في مختمؼ المجاالت سكاء ، ال يزاؿ اإلشكاؿ النفس جسدم غير مثبت كميا
ك عمى ىذا األساس سنتطرؽ إلى العنصر المكالي الذم اىتـ بتناكؿ ىذا  ،النفسية أك الطبية
 . الداء سيككسكماتيا

 

 سات التي تناولت السرطان كداء سيكوسوماتي : أىم الدرا -3

 إلىىذا يؤدم بنا  ،تطرقنا ألىـ الدراسات التي تناكلت السرطاف كمرض سيككسكماتي  إذا
كعمى ىذا  ،أك العكامؿ التي تساىـ أكتزيد مف حدة المرض ،الخكض في األسباب النفسية 

سنذكرىا فيما بعد في العنصر ألننا  ،فقط دكف التعمؽ فييا ذكر بعض الدراسات ناألساس س
 .  كما حددىا المختصيف في ظيكر السرطاف تالتي ساىم، الذم يتعمؽ بالعكامؿ النفسية 

               المحمؿمف اىتـ بداء السرطاف اىتماما نفسيا تحميميا ىك  أكؿ إف        
ؿ داء السرطاف تكضيح مشكك ىذا ب  le aفي كتابو »   Groddeck G (0975)  [40] النفساني

 فكاف مقتنع أنو يستطيع معالجتو مف خبلؿ مقاربة تحميمية . ، مف خبلؿ التحميؿ النفسي 

 

 

درس عمى العديد مف األشخاص قد   Leshan L [88] أما في الستينات نجد المختص النفسي
 مكضكع الحب .ف داء السرطاف يظير عندما يغيب أكد أ ،الذيف يعانكف مف داء السرطاف



  Geerd R H  دراسة الدكتكر ،ىـ الدراسات التي تؤكد عمى أف السرطاف داء سيككسكماتيمف أ

صدمة نفسية صراعية مأساكية معاشة في  إلىفيك يرل أف كؿ سرطاف راجع  » [39] (1986)
أف الطب الحديث يتعارض مع الطب الكبلسيكي كلذلؾ يجب دراسة الظاىرة  كانعزالية . 
 .) p. 22) Geerd R H ,1986, ‹‹دراسة كمية 

Ryke Geerd Hamer   ثو بحاألديو كلد تكفي  ،مختص في األمراض الباطنية ذك جنسية نمساكية
اكتشؼ أنو يعاني مف سرطاف في  Hamer ،بعد ىذه الحادثة المأساكية.اسمو جاءت عمى
 كظيكر سرطاف الخصيتيف لديو .  ،اـ بالبحث عف العبلقة بيف كفاة ابنوقف ،الخصيتيف

 حيث كضع ،تفسير ىذا السرطاف مف خبلؿ المأزؽ كالتناقض   Geerd R H (0986) [ 39] كؿ حا
     فقاـ بكضع شعار  ،كظيكر المرض لدل األب،   Dirk رابط بيف المكت الفجائي لبلبف

 . ‹‹كؿ سرطاف نتيجة صدمة نفسية صراعية مأساكية معاشة في انعزالية »  مفاده 

 Dirk Hamer Syndromاسمو كىك عبارة عف تناذر  DHSكىذا ما جعمو يضع مفيـك 

شخص في كضعية تتميز بفقداف الثقة  ،حيث يتعمؽ األمر برد فعؿ عصبي عضكم متتابع»
سمبي ليس لديو يككف ىذا االستدخاؿ ،تبطيف أك استدخاؿ  مع،  كاإلحباطبالذات كاالنحطاط 

طكر نكع مف المغة ي فالشخص في ىذه الكضعية سكؼ ،حمكؿ كاممة مف طرؼ التعقيؿ 
 . p. 22) , (Geerd R H ,1986 ‹‹الخاصة بحياتو

 Moiro               كذلؾ نجد التجارب التي أجريت عمى الحيكانات مثؿ دراسة            

t [56]  في مصمحة طبية  رئيس فيكValence،  أيف تييئ صدمة  ،قاـ بتجارب عمى الحيكانات
يييئ ليـ كؿ الكسائؿ  ،مختمفة الحيكانات منعزلة في أقفاص  ضعي  ،بالنسبة ليؤالء الحيكانات

  .إجياد إلىثـ يعرضيـ لصدمات تؤدم  ،كشرب ،أكؿ ،إضاءةمف  ،البلزمة

يعتبر مف األكائؿ مف اىتـ بدكر العكامؿ »فيك يؤكد عمى األصؿ النفس جسدم لمسرطاف 
كضعيات اؿ   +  القفص + االنعز     اإلجياد فقد أكد أف  ،في إحداث السرطاف النفسية



 ىشاشة إلىالضكئي يؤدم  بالحيكاف  اإلشباعفقداف أك نقص  +   معيشية غير مكيفة
 .(Renard L , 2007, p .34  ) . ‹‹السرطاف فيظير

 

كخاصة ، التي تناكلت داء السرطاف كداء سيككسكماتي ،الدراساتمف كما أف ىناؾ العديد 
 أخرل تؤكد عمى أنو ليس داء سيككسكماتي بقدر ماكما أف ىناؾ دراسة  ،في كقتنا الحالي

 أم التأثير الجسدم عمى النفس.. .somatopsychiqueاك  Somato-formeجسدم الشكؿ   ىك داء

 

 لمرض السرطان : المفسرة  السباب النفسية  -4

فيمكف أف  تككف ىذه العكامؿ ، لداء السرطاف  ةلقد تنكعت األسباب أك العكامؿ المؤدي
كما قد تككف العكامؿ مف حيث األىمية عكامؿ  ،ثانكية أك مساعدة أك ضركرية  عكامؿ

 تفاعمية أك تكاممية أك اختزالية . 

 

 :مفيوم الوراثة و االستعداد 1 4

 أك تفجير المرض .  إحداثفي داء السرطاف يمكف أف تككف عكامؿ ثانكية أك مساعدة في ف

العكامؿ  ربدك  اإلقراريجب أكال  ،داء السرطافالتي تسبب  ،تفسير العكامؿ إلىكاذا أتينا 
 تبط بالجانب العضكم الفيزيكلكجي.كمنيا ما ير  ،الكراثية التي منيا ما يرتبط بالجانب النفسي

 فنجد بعض العمماء يؤكدكف عمى أف ىناؾ ثبلث أنكاع مف الكراثة . 

 كتسمى كراثة فيزيكلكجية .  Aكراثة تحمؿ رمز

 كراثة بسيككلكجية . كتسمى  B كراثة تحمؿ رمز

 كتسمى كراثة ركحية .    Cككراثة تحمؿ رمز



يكلد  اإلنسافبمعنى أف  ،في ثبلث أطر كراثية تناكلومف خبلؿ  إال ،اإلنسافكال يمكف دراسة 
 بمكتسبات كراثية قد تككف نفسية . 

تسجؿ عمى شكؿ أنماط كبركفيؿ  اآلثاركىذه  ،بمعنى أف الكراثة النفسية تخمؼ أثار
 بداء سيككسكماتي .  صابةلئل يييأ قد ،يشخص

كفي تمؾ الكراثة  ،األبناء  إلى اآلباءيي االنتقاؿ الكركمكزكمي مف ف ،أما الكراثة العضكية
كعندما تككف ىناؾ عكامؿ نفسية أخرل تحرض  ،االصابة  إلىيككف ىناؾ خمؿ مما يؤدم 

ية اختيار العضك مف ما يسمى عمم ››أك عكامؿ مساعدة أك ،ذلؾ العضك إضعاؼمف أجؿ 
 اسـ كيطمؽ عادة عمى ىذه االستعدادات التي يرثيا الفرد  ،الجسدنة أك عامؿ االستعدادجؿ أ

 

                                 كما سماه العالـ ألكسندر ،أك العامؿ س العامؿ المجيكؿ 
 [17] (220،ص.2111)فيصؿ خير الزراد،.‹‹0952عاـ 

فاف ذلؾ يؤدم  ،نفسي شديد إجيادكجد  ك ،س في القصيبات اليكائية تكاجد العامؿ إذافمثبل 
 إجيادككجد  ،فجيازا لدكرااالصابة بمرض الربك. كاذا كجد العامؿ س في  إلىبالفرد 

 بأمراض القمب كجياز الدكراف .  اإلصابةكانفعاالت فاف ذلؾ يترتب عنو 

فالفرد كلد بجياز دكراني  ،ريض كال ننسى أىمية العبلقة المتبادلة بيف المرض كشعكر الم
و نحكىما فيكظـ يتكلكنو ال يستطيع أف يعبر عمى عدكان ،ضعيؼ قد يشعر بعداء اتجاه كالديو

  الشراييفانقباض  إلىكىذا الكظـ يؤثر في كيمياء الجسـ كيؤدم بذلؾ  ،مشاعره العدكانية
 كتراكـ الككليستسركؿ عمى جدرانيا . 

عمى جميع أعضاء الذم يرثو الفرد قد ال يتكزع بالتساكم  ككما ذكرنا أف الضعؼ العضكم
تماما مثؿ الطفؿ الذم يمد بتشكه  ،بؿ يتركز في عضك معيف دكف غيره مف األعضاء،الجسـ 

 الخ . خمقي في القمب أك الرئتيف ...



كىي تمثؿ نقطة ، صابةلئلالنفسي أك  اإلجياد إلىتككف دكما عرضة  األعضاءكمثؿ ىذه  
ثر أكقد ال يظير   ،فة أك ما يطمؽ عميو بالمسايرة الجسمية لمتكترات االنفعاليةمقاكمة ضعي

النفسي طكيبل فاف األجيزة  اإلجياداستمرت حالة  إذا إال،ىذه االضطرابات في بادئ األمر
 ذلؾ.الدفاعية تفشؿ نتيجة  كاآلليات

 

بالمرض مف خبلؿ  لئلصابةة يقابم كىناؾ، سممنا أف ىناؾ استعداد كراثي  إذا          
طرح  إلىفيذا قد ينطبؽ عمى مرض السرطاف كالذم سكؼ نمجأ فيما بعد  ،نفسيةالعكامؿ ال

 كتفسير ىذه العكامؿ . 

مفيـك                                   ؽيطابلدل ألكسندر  ،إحداثومفيـك االستعداد لممرض كدكر العامؿ س في  إف
فيك يتعمؽ األمر بحاالت مرضية لدل  ،les apparents inorganisations نفسية السيئةالتنظيمات ال

ىذه الحاالت تتميز بعدـ  ، بنية النفسية أك العضكيةشخصيات ضعيفة التككيف مف حيث ال
عمؿ تحت تأثير غرائز التي تتدفؽ في مراحؿ ي الذم ،التنظيـ الكظيفي  إعادةقدرتيا عمى 

 النمك كالتطكر. 

 

 

                             التنظيمة التي يحدث التحدث عف  إلىاألمر  ففي ىذه الحالة يستدعي
  أك نمط ،عكامؿ في النمك إلىقد يككف مف منظكر جيني كعكامؿ كراثية أك  ،فييا خمؿ

 .مركب مف العكامؿ

المتعمقة بعصاب السمكؾ   االضطراباتعمى   ‹‹les apparents inorganisationsمفيـك أيضا يدؿ 
  (Marty p,1998, p. 174) [56] ‹‹بعض حاالت التخمؼ العقمي Marty p  إليياؼ كما أضا

،مضاؼ بالمرض  ئلصابةلاالستعداد  إلىبمفيـك الشخصية القابمة  نسمـكعمى ىذا األساس 
     إحداثوالعكامؿ النفسية التي مف شأنيا أف تفجر المرض أك تساعد في  إلى تعرضال إلييا



فنبلحظ ىناؾ تنكع في العكامؿ  داء السرطاف، تحدث تكامؿ في ظيكرأك  ،أك تككف متفاعمة 
 : في حاالت داء السرطافكتعددىا 
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 تؤدمنفسية   سببيةفي الحقؿ السيككسكماتي يجب التذكير أف الصدمة النفسية تنشأ عف  إف 
 إلىك الذم يؤدم ليس المرض ى Alexander ,Marty p ››[26]فحسب ،عضكية  إصابة إلى

 (Broquen M, 1997, p. 49). ‹‹أك تكلد المرض ابقة ىي التي تؤدمصدمة لكف الصدمات الس

كبالعجز الذم يجد الشخص فيو ،يتحدد بشدتو  ،حدث في حياة الشخص‹‹فالصدمة ىي  
كأثار دائمة ،  اضطرابكبما يثير التنظيـ النفسي مف  ،عف االستجابة حيالو عاجز نفسو 

بفيض مف االثارات تككف مفرطة  االقتصاديةتتصؼ الصدمة مف الناحية  ،لممرضكمكلدة 
كبالنسبة لكفاءتو في السيطرة عمى ىذه االثارات               ،بالنسبة لطاقة الشخص عمى االحتماؿ

 [18] ( 511ص 1997)جاف اليبلنس كبكنتاليس , ترجمة مصطفى حجازم . ‹‹نفسيا 

 

كما قد يككف  ،الطفكلة  إلىعاش مف طرؼ شخص ما راجع فالصدمة قد تدؿ عمى حدث م
ر  ،حالي أيف ال يستطيع الشخص التحكـ كالسيطرة عمى تمؾ المثيرات يجادنفسيا  ياناصكا   كا 

 أك استعماؿ ميكانيزمات دفاع فعالة لتصريفيا .  ،مخارج تعكيضية لتمؾ الطاقة

                     ديؤكحيث  ،فمثؿ ىذه الكضعيات تييئ أرضية في ظيكر داء السرطاف
P  Horde ›› [44] كاالنقطاع ، كالطبلؽ  كالبطالة  اءاتكاالعتد ،أف كؿ الصدمات النفسية     

              

 كجدت عند ىؤالء األشخاص المصابيف          كالعممية  ،كالمشاكؿ العائمية ،كاالنفصاؿ
  Horde P,2008,p.26))  . ‹‹الداء   بيذا



 

بأف كؿ سرطاف ناتج عف صدمة نفسية صراعية Hamer جد يؤكد عمية الدكتكركىذا ما ن
 مأساكية معاشة في انعزالية  . 

كالتحطـ النفسي  ،الطب النفسي الجسدم يدرس أثر تمؾ الصدمات كنتائجيا الصراعية إف
حيث يضع  ،التي قد تظير جراء ذلؾ ،نفس جسدية  اضطراباتكأثره عمى الجسد في ظيكر 

        كالكضعيات العائمية،اف الحالة النفسية لمشخص كالمحيط البيئي لديوفي الحسب
أف  كحسب األطباء المختصيف في ىذا المجاؿ  ،األكضاع االجتماعية إلييامضافة  ،كالعممية

فالسرطاف  ،يركرتياسال يظير صدفة كلكف يجب معرفة قصة العميؿ كتتبع ‹‹داء السرطاف 
   مع عيش  ،غير معبر عنو ،ؼع نفسي شديد كعنيصرا إلىصدمة تؤدم  إلىراجع 
                                        . 26p. (Horde P,2008,   [44])    .‹‹انعزالي

مف  ،فالشخص يجد نفسو في مكاجية كضعية معينة داخمية أك خارجية ال يمكف تفسيرىا 
                     ال ،دةميكانيزمات دفاع معتا ـجية نتيجة شدتيا كمف جية أخرل أما

                           يفرض عمى،طبلؽ فمثبل فقداف طفؿ أك ،الكضعية تفكؽ ىذه
حسب ىؤالء  ،ترميزىا فبل يمكف ،كاألنا لـ يتقبؿ ذلؾ ،صدمة  فالحدث خمؼ ،الجسـ استجابة

صراعية يجد الفرد نفسو في كضعية  كأماـ ىذا الخمؿ ،لدييـ استعدادات جسميةكما أف 
 ر جسدم مباشر . تعبيلمصراع أيف يككف   غياب حؿتتمثؿ في  ، مأزقية
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           عف طريؽ ىي، حمقة الكصؿ بيف الجانب النفسي كالجانب الجسدم  إف ‹‹
 إحداث االنفعاالت مف العكامؿ الميمة في كتعتبر ،كحاالت القمؽ كالتكتر ،االنفعاالت 
 .يككسكماتيةالس االضطرابات



ضعؼ االنفعاالت  فإ ،كاالنفعاالت ىي بمثابة طاقة أك الشحنة التي بدكنيا ال تستمر الحياة
فيي  ،ترتبط بعكامؿ عصبية كراثية ،  باإلنسافتضر  شدة االنفعاالت كتكترىا   كببلدتيا أك

 كتبدك  ،فيو   يعيش الذم  أك الداخمي الخارجي لممكقؼ  الفرد  إدراؾعمى  استجابة تعتمد 

 ..الخ كاألرؽ.. كالكآبةكالرعب كالعدكاف  في الخكؼ أك الغضب كالثكرة ، مظاىر االنفعاؿ 
كالجياز  البلإرادمالجياز العصبي خاصة   غأجزاء الدما تفاعؿ معقد بيف  عف نتاج  فيك

 [07](  27 .ص،1997) فيصؿ خير الزراد  . ‹‹اليرمكني

        ى أف ىناؾ عبلقة بيف االنفعاالت كداء عم kines [104] كعمى ىذا األساس يؤكد 
              كجد أف  ،مريض لتشخيص أمراضيـ 0111كقد قاـ بدراسة حالة  ،السرطاف 

      . كمكاقؼ عدة تتميز بالكتماف، لدل ىؤالء المرض نفس النمط الحياتي يتميز بانفعاالت 
         ظيكر داء  إلىيؤدم  ،رصاف نفسي جيدإكثرة االنفعاالت مع عدـ  أف كما اقر
 .السرطاف

كجكد  إف ‹‹ حيث قاؿ الغضب خاصة  ،لمعكاطؼ كاالنفعاالت  قمعفنجد عند ىؤالء   
        يؤدم  ،يير عنيا كقمعيا عاالنفعاالت في ماضي تاريخ الفرد كتكررىا كصعكبة الت

             ظيكر داء  إلىظيكر نكع مف النشاط العقمي لدل الفرد الذم يؤىمو  إلى
   ( Temoshok L,1987,p. 45 )‹‹السرطاف 

 ذلؾ .  تؤكدفيناؾ العديد مف الدراسات التي  

كما يعد نمط لمشخصية كالذم سنتناكلو  ،المرض  إحداثقد يككف قمع االنفعاالت عامؿ في 
كىك ماضي كتاريخ العميؿ كسماتو  ،المرض إحداثبالتفصيؿ في عنصر ىاـ أيضا في 

 الشخصية . 

       خاصة  ،ىناؾ العديد مف الدراسات تؤكد أف لدل ىؤالء المرضى قمع لبلنفعاالت
أف ىؤالء ال يعبركف عف  افقد أقر    Jansen Mك  Temoshok lدراسة  ،مف أمثاؿ ىؤالء ،الغضب 

 الجسد .  إلى لتذىبداخميا   اطفيـ كانفعاالتيـعك 



مشككؾ  اضطراباتيعانيف مف  ،ساء مف الن مجمكعات ثبلثة  راسةدبSchwarz R [102] قاـ
        تمؾ النسكة قبؿ مرحمة التشخيص الفعمي  بإحضار قاـ ،تتعمؽ بسرطاف الثدم  ،فييا

 مقاييس تتعمؽ بالقمؽ كأخرل تتعمؽ بقمع االنفعاالت .  فعميي طبؽ ،لمسرطاف 

عف قدرة  بعد التشخيص الطبي تأكد أف النسكة المكاتي لـ يظير لدييف السرطاف كاف لدييف
ير عبأما المجمكعة الثانية تبدم نكع مف الت ،كانفعاالت ظاىرة مبلحظة، التعبير عف الخكؼ

 االنفعالي لدييا أكراـ حميدة .

 

يظير مف خبلؿ قمع لبلنفعاالت  ،نشاط الدفاعيتتميز بنكع مف ال لثةأما المجمكعة الثا
 ( Schwarz R,1993 p 49)كالحصر كيبديف ارتياح كمي . 

قمي ىك ميكانيـز ىذا النشاط العيعتبر  ‹‹حيث chaitchiks  [100] ما نجد يؤكد عميو كىذا
    p. 43) S, ( Kreitler, 1993‹‹ ؽدفاعي ضد القم

كف عدـ يظير  ،أف ىؤالء األشخاص الذيف يتميزكف بقمع انفعالي‹‹  L Temoshok [104]ترل 
مع حمكلة تمؾ االنفعاالت  ،فيديكتمؾ االنفعاالت مسجمة عمى تسجيؿ عف القدرة التعبيرية 
    مكضع الكـر عمى  كذات حجـ ،ذات قيمة غير مستقمة تخمؼ أثار عدكانية ،كتككف مشفرة

   ( Temoshok L,1987,p. 45) .‹‹كتطكره 

 

 إلىير االنفعالي كقمع االنفعاالت راجع عبأف عدـ القدرة عمى الت‹‹ Dreher S [95]ال يعتبر
ألف الشخص ،يدؿ عمى فقداف األمؿ الذم يتميز عؿ أنو ال شعكرم كلكف  ،ميكانيـز دفاعي

فيذه االنفعاالت قد تككف ليس لدييا كزف عمى أساس  ،غير قادر عمى العيش أك االتصاؿ 
           تحسف في جياز إلىعنيا يؤدم  رتعبيكالكأف عبلج االنفعاالت  ،اجتماعي 
  (Dreher S , 2003, pp. 22-24 ).‹‹المناعة 



  المرضى             ىؤالء ‹‹كذلؾ مف خبلؿ دراستو لسرطاف الدـ أف  William Green [07]ؤكدي
أك  كظيفة   مثؿ ،تتميز بفقداف أك خسارة  ،النفعاالت ذات طابع مفاجئ شديد  اتعرضك 

 ) ‹‹المناعة               فيظير ىناؾ كظـ لبلنفعاالت تؤثر عمى  ،فقداف شريؾ الحياة 

 ( 585ص  ،2111، ،لزرادخير اصؿ في
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كما تظير أيضا بعد  ،ممتدة في مراحؿ حياتيـ، لدل بعض مرضى السرطاف  ،تكيفي 

 تشخيص مرض السرطاف . 

 [98]ك             Greenلسرطاف ا إظياركالحيرة في  ،دكر فقداف األمؿ ادرسك مف األكائؿ الذيف 

Mornis  يؤكداف عمى أف ىذا رد فعؿ ناتج عف كضعية معينة تظير لدل مرضى ‹‹فيما
 )  et Mornis L,1985,p. 47) Green S ‹‹السرطاف

 

 

الذيف يستعممكف نشاط عقمي سميـ أماـ تمؾ  ،ىناؾ العديد مف الدراسات تؤكد أف األشخاص
بينما دراسات أخرل تؤكد أف ، الذيف لدييـ نشاط فعاؿ متعاكفىـ  ،الحيرة كفقداف األمؿ 

نمط تفكير يتميز بالكفاح كالعادة   تككف ىناؾ، انفعاالت  إلى اتعرضك األشخاص الذيف 
 كاألمؿ في الحياة ال يقعكف في ىذا المرض . 

     الخضكع التي تؤكد عمى فقداف إستراتيجية ك ، passif coping  فيـ يستعممكف ميكانيـز
 ك الخيبة بحيث يظير لدييـ المرض .  األمؿ

الخضكع ككظـ االنفعاالت, كفقداف األمؿ تعتبر مف العكامؿ الخطيرة ‹‹ [95]إستراتيجية إف
   ((Dreher S, 2003, p. 177 .‹‹مرض السرطاف  إظيارفي 

 فيك يرل مصطمح الضغط كفقداف األمؿ ناتج عف كظـ االنفعاالت . 



 

 Mentalيعني  MAC اسمو ‹‹،عمى التعبير يقيس فقداف األمؿ كعدـ القدرةسمـ Green [98] عكض

Adjoustment to Cancer  فيك يبيف الطريقة التي يكاجو بيا الشخص  ،مف أجؿ تفسير ذلؾ
 )  et Mornis L,1985,p. 47) Green S. ‹‹انفعاالتو 
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الذم يسعى  اإلنسافار أمامو مقاكمة تني ،ضغط نفسي شديد ‹‹عبارة عف حالة اإلجياد إف 
 االجيادفكممة  ،كالخارجية     تحقيؽ تكازنو المستمر في ظركؼ الحياة الداخمية  إلىدائما 

أك تجذبو كقد ، أخر  شيءكىي تعني القكة التي تضغط عمى  ،مف عمـ الفيزياء كالميكانيؾ
 تغير مف شكمو أك حجمو . 

أك لدرجة  اإلجيادلدرجة  ،تكتر في العضمة إحداثفي البيكلكجيا   stress كتعني كممة
 [07] ( 54 .ص ،2111 خير الزراد،  فيصؿ ( . ‹‹ بيذا التكتر اإلحساس

     قد يككف لديو جكانب  ،باإلنسافال يدؿ دائما عمى حالة مضرة  اإلجيادمصطمح  إف
        أف اف كدؤ يBrinck H et Weiner G (0994)  [25]يافحسب الدراسات التي قدم، ايجابية 

الذم يتككف مف الجياز العصبي السمبثاكم  ،مقره الجياز العصبي المستقؿ اإلجياد‹‹
 مثؿ القمب كالرئتيف  ،االعاشيةالكظائؼ  يعمبلف عمىفيما  ،كالجياز العصبي الباراسمبثاكم

 ا لثبلث أجيزة مني نتيجة تحريض مف النشاط  اإلجيادفيرل أف JB Stora   [25] أما دراسات

 

 متطمبات تحريض الييبكتاالمكس  -

 دة المبية الكظريةغال كجياز -

 ( Brink H  et Weiner G, 1994, p 79 ).‹‹  الغدة القشرية الكظريةكجياز  -



 

أك المساىمة في تفجير  إحداثفي  اإلجيادتكجد ىناؾ العديد مف الدراسات التي تؤكد دكر 
السرطاف  ‹‹ أف افيقر  افمذلا Brinck H et Weiner G  [107] دراسات كمف بينيا ،داء السرطاف 

مف  الذيف يعانكف أف األشخاص ك ،كأخرل سيككلكجية سمككية ، فيزيائية  آليات عف  ناتج
                                عقبيا مباشرة ،جياديةإقد مركا بكضعيات  ،داء السرطاف

 ( Leshan L et Worthington R, 1997, p 29) .‹‹داء السرطاف

أف ‹‹الفرد فكجد كأثرىا عمى ،مخمفات الحرب العالمية دراسة في Coll  [99] كما قاـ كؿ مف
        لعبلقةالذلؾ أكد  ،ظير لدييـ السرطاف  إجيادمعظـ األشخاص الذيف يعانكف مف 

              كذلؾ أكد عمى األحداث  ، فكظيكر السرطا ةاديياالجبيف الكضعيات 
كدكرىا في تطكير مرض السرطاف خاصة عند النساء فيما يتعمؽ   ،لحاليةا ةاالجيادي

 (Keehn RJ, 1974, p. 27) .‹‹بسرطاف الثدم 

              إلىتشير ، كما تؤكد الدراسات أف األشخاص الذيف لدييـ عكاطؼ سمبية 
       السرطانات المختمفة حسب          إلىكالتي مف شأنيا أف تؤدم  ،ةاجياديكضعيات 
 العضكية . 

ؤثر عمى ظيكر ي اإلجيادفحضكر  ،كضعيات الشدة لدييا أثر منعكس عمى الشخص  إف
كالعكامؿ االنفعالية عمى  اإلجيادتأثير  فيما يخصRonald   [97] إليوكىذا ما أشار  ،األكراـ 
             عف تفجير األكراـ  ؿؤك المس Protons Cogenes دكر ارتفاعك  الجيناتتغير 
                ) (Glaser K ,2002, p 15 .‹‹ الخبيثة 

                إلىقد يتحكؿ ىذا األخير ،  Protons Cogenes كرطكيمكف أف ي ،يؤثر اإلجياد أفكما أكد 
 إتبلفيا إلىحيث يؤدم  ،قد يؤثر عمى ىذه الميكانيزمات اإلجيادأف  أظيركما  ،خبيث  كـر

 التحكؿ يسيؿ مف عممية التطكر السريع لمخبليا . فيذا  ،  ADNكالتأثير عمى



كقد  ،بداء السرطاف  اإلصابةاحتماؿ  إلىتؤدم  ،كضعيات الشدة ك  اإلجيادحدكث  إف
عتبراف كضعيات يككبلىما  ،حادة أم أك تأتي فجأة  ،مزمنة  ةاالجياديتككف ىذه الكضعيات 
 . حسب ىؤالء المختصيفميددة لمكائف الحي 
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    امإلييكلكف لف نتطرؽ  ،يعتبراف عامبلف ليما أىمية كبيرة في تفسير داء السرطاف
لكف يجب أف نربط العبلقة  ،ا شرح كبير في الفصؿ الثاني مألنو سيخصص لي ،بالتفصيؿ

 كاالكتئاب كالحداد .  اإلجيادبيف 

     م يعد حقيقة نفس كالذ ،حصر كقمؽ كاكتئاب  إلىتؤدم  ةاالجياديالكضعيات  إف
 كقد يككف نتيجة فقداف .  ،فيظير ىناؾ انتياؾ لمقكل سكاء النفسية أك الجسدية ،جسدية 

جيادية إ      أف فقداف الشريؾ ىك مف بيف الكضعيات األكثر ‹‹  Rahe et Holmes [106]  يرل
         يففيناؾ العديد مف الباحث ، 50أيف يككف الضغط رقـ  ،حدث صدمي  45 بيفمف  ،

          كاف إذابؿ  ،ككضعيات الشدة أك الحصر ،باإلجيادف أف الحداد ال يرتبط ك يقر 
                أف السرطاف يظيرحيث ،  ارتياح مف األلـ كالمعاناةعدـ المكت يعبر عف 

 (Jones L et Goldblatt  P, 1986, p. 129). ‹‹لدل األرامؿ 

كمجمكعة أخرل لـ يكف  ،الشريؾ  افقدك أشخاص ‹‹ أف عمىHaynal A   [42] كىذا ما نجد يؤكده
فقد  ، ةمختمفمراحؿ  حسب ،كىذا مف خبلؿ مقياس يقيس الحداد  ،فقداف لمشريؾ ىناؾ 

        كىذا في دراسة سنة  02سنكات أك  01 ،سنكات  6بعد  أك مباشرة ظير السرطاف
 (Haynal A ,1997,p.192). ‹‹تتبعيو 

الحداد المرضي  فأفاكتشؼ  ،بدراسات عديدة عمى عينات إحصائية كبيرة قاـ ىذا الباحث 
    يؤدم إلى السرطاف .  كمؤشرتغير كجكدم أكلي عمى الشخص كيعتبر إلى يؤدم 
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      تطرؽ إلى عنصر ىاـ ن ،التي تؤدم أك تفجر السرطاف عد التعرؼ عمى بعض العكامؿب
آال كىك نمط الشخصية أك البركفيؿ ،مساعدة في تفجير المرض عكامؿ ك الذم يعتبر 

الشخصي، بمعنى أف ىناؾ سمات محددة يمكف أف يختزؿ فييا االضطراب مف الناحية 
 النفسية.

 Caenمف جامعة Héron JF  [43]ييـ مف ف ،فنجد الدراسات قد سمطت الضكء عمى ىذا الجانب
 شأنيا أف  مف  ،االجيادية أف نكع مف الشخصيات مع العكامؿ ‹‹في فرنسا الذم يقر 

ك تعد ىذه العكامؿ المتعمقة بنمط الشخصية ىي كقاعدة  ،تحرض أك تظير داء السرطاف
 (Héron JF ,2002,p.6) ‹‹ مييأة لممرض في الشخصية

كخاصة عدـ الميؿ  ،متساىمكف، عمى العمـك جد طيبكف يتميز مرضى السرطاف بأنيـ 
 الذم سيصبح كبت الكاعي.،ك الذم يدؿ عمى قمع الغضب ، لتعبير عف غضبيـ 

باألشخاص الذيف  Temoshok‹‹ تمف اىتـ بيذا األمر كما اىتم Gree [104] ك Moni فنجد
       متعارضيف في فيـ  A الذم يعارض النمط،  Cفيـ ينتمكف إلى النمط  Mélanoneلدييـ 
   (Temoshok L, 1987, p.45)‹‹ .السمكؾ

 cالنمط   إلىالذيف ينتمكف  األشخاص أفىك  Aك النمط  Cأف االختبلؼ بيف النمط 
السمبية خاصة  ـانفعاالتيمتعاكنيف ، صبكريف ، ىادئيف ، ال يعبركف عف عكاطفيـ ك 
     نفسي أكصؿ كراثي أ إلى الغضب ، فيـ خاضعيف لمسمطة ك قد يككف ىذا الميؿ راجع

 .عقمي  أك

 



 النتيجة           ك تككف ،  biopsie إلىكؿ مريض يخضع  ‹‹أف تؤكدىناؾ دراسات عديدة 
االنفعاالت ك          تككف ىذه النتائج لدييا عبلقة بقمع ، خبيثة  أكحميدة  أكراـظيكر 
 Schwarz) ‹‹دفاعية            مع استمرار ىذا النمط بعد مرحمة التشخيص كطريؽ  ،كظميا

R, 1994, p 43)     [102] 

بعدما ،ىك كضع بركفيؿ خاص لمرضى السرطاف  ،ركاد المدرسة السيككسكماتية أمؿ إف
بركفيؿ لممصاب بالربك ك الحساسية  ك القرحة ك التياب المفاصؿ ،حيث  إيجادنجحكا في 

       الحاجة لمعناية ك المراقبة ك النشاط الزائد يمتاز ىؤالء باالنشراح لمحزف ك العدكانية ك الكره ك
في مرض السرطاف مف  بيف  إما ،مع االحاح في العكاطؼ  ،لؤلعماؿك االستثمار الزائد 
 :ك التي بحث فييا بعض الباحثيف نذكر مايمي، السمات المبلحظة 
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لدييـ عدـ القدرة عف  أف ،عف غيرىـمرضى السرطاف يتميزكف  إف‹‹  Dreher S  [95]أكد
    أفغير قادرييف  األشخاصتمؾ  أف أكدتك ىذا بعد دراسة  ،عف انفعاالتيـ التعبير

  ك بالتالي الكقكع في،  ـانفعاالتيغير قادريف االتصاؿ عف طريؽ  ألنيـ ،يعيشكف في الحياة

 

                             ك المكت يعني االنتياء ، ك المرض يدؿ عمى المكت ،المرض
 (Dreher S,2003,p24)  ‹‹ الحياة    مف ىذه

حيث  ،يساىـ في ظيكر المرض أفنو أش ‹‹المعاناة مف ، األلـفعدـ القدرة عف التعبير عف 
ضحية لصدمة عنيفة ك عدـ النجاح في التعبير عف  اكانك  ،األشخاصىناؾ العديد مف  أف

                                لذم يساىـ في ظيكريظير القمؽ اف االنفعاالتك  األلـتمؾ 
 [08] (139 .ص  ، 2002 ،)محمد ابراىيـ عيد ‹‹السرطاف



        بيف العكامؿ النفسية Meta-Analyse قامكا بانجاز ما يسمى  [101]آخركفك Mckenna M   أما
 سرطاف مرضى  خاصة ،التفاعمية في ظيكر السرطاف أىميتياك االجتماعية ك البيكلكجية ك 

ك عدـ التعبير  االنفعاليحيث قاـ بدراسة كجد ىناؾ استثمار ك عبلقة بيف الضغط ، الثدم
شخصيات تبتعد عف الصراعات  أنيـعف تمؾ الضغط  لدل مرضى السرطاف، فيك يرل 

 ك عدـ القدرة عمى المكاجية فيـ مسالميف  بسمبية

 

 اإلجابةمف خبلؿ  ،فرد 1353تتككف مف  ،كما قاـ بدراسة استكشافية عمى عينة  يكغسبلفية
    السف محدد  ة،كؿ شركط العينة متجانس عف استمارة بحث ذات الصمة السيككلكجية ،

 ،كظميا   ك القدرة في صد االنفعاالت بدكفالشخصي متعمقة بنمط  األسئمة،  69 إلى 50مف 
 .يركما تسمح لنا ىذه االستمارة بمعرفة مدل كتـ العدكانية اتجاه الغ

يعانكف مف سمة  ،خاصة المصابيف بسرطاف الرئة ،فقد كجد عدد كبير مف مرضى السرطاف 
 .كظـ االنفعاالت ك نقص في التعقيؿ

 .النفعاالتاىك التبرير لقمع  أخركجد لدييـ ميكانيـز ،  كفاآلخر  األشخاص أما

النفعاالت  مرضى السرطاف لدييـ بركفيؿ يتميز بقمع ا أفكمف  بيف الدراسات التي تؤكد 
 أجرلحيث ، mammographie إلىخضعت  مرأةا  826عمى  Fox PH[96]دراسات  أيضانجد 

عمى يكشؼ ىذا االختبار قدرتيف  ،االختبار إجراءعمييـ اختبار يقيس رد فعؿ ىؤالء قبؿ 
 .كظـ االنفعاالت ك الغضب ك الحصر ك االكتئاب

بة ىامة النفعاالتيف مقارنة مع النساء االختبار يبديف مراق إجراءؿ بق  امرأة  20حيث كجد 
                تمؾ النساء مصبف أف فتأكد ،حميدة كرمية إصاباتالمكاتي عندىف 

  (Fox PH, 1995, p19)  ‹‹بالسرطاف

 



ك التي يؤكد  ،ىي قمع االنفعاالت، السمة الرئيسية لمرضى السرطاف  أفحسب ىؤالء  إف
مصطمح عجز  إلىما ترجـ  أك، l Alexthymie مصطمح مف خبلؿ  Sifneos et Nemiah عمييا 

مع فقر في  ،يظير لدل ىؤالء تخدير لبلنفعاالت تصبح جامدة ‹‹التعبير االنفعالي بحيث
 [103]   (Sifneos P , 1973, p. 22) ‹‹ األكليةحالتو  إلىي ضمتعالك رجكع  ،الحياة اليكامية

الذم تحدث عنو بيار مارتي مع  ميممصطمح التفكير الع إلىىذا المصطمح يشير  إف
 . ساسياألك ىك االكتئاب  أالمكضكع بحثنا  ىكك الذم  أخراالشتراؾ مع مصطمح 
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ـ ال ىؤالء المرضى يتميزكف باف لدييـ عدكانية لكف مقمكعة ، في أف ،يرل بعض الباحثيف
ك خسارة المكضكع خسارة الذات  ،يعني خسارة المكضكع رىاإظيا، الف  إظيارىايستطيعكف 

  .فتكجو تمؾ العدكانية تجاه الجسـ

 

ك قد يككف ىذا السمكؾ العدكاني  ،اآلخريفك يتميزكف بالطيبة  اتجاه ،لذلؾ نجدىـ مسالميف 
      قمع كبير مف  طرؼ الكالديف إلىحيث يتعرض الطفؿ   ،األكلىمراحؿ النمك  إلىراجع 

 .ك عدـ القدرة عف التعبير عف كؿ ما ىك عدكاني  ،التبعية المطمقة ليـ إلىجع را أك

المصابيف بداء السرطاف يتميزكف بفقداف عبلقة  أفLeshan L   [88] ك ىذا ما نجده يؤكده 
         ك فريدة تغطي كؿ حاجياتيـ عف التعبير عف حياتيـ  أساسيةىي عبلقة  ،عاطفية 

 إحساسك  ،ففقداف ىذه العبلقة يدؿ عمى غياب دافع العيش، نيتيـ عدكا أكانفعاالتيـ  أك
فيظير لدييـ  ، األخرخكفا مف فقداف المكضكع ،العدكانية  إبداءفبل يجب  ،عميؽ بالكحدة
ذك النمط المسمى  أشخاص أنيـبعف السمكؾ العدكاني ، فقد كصفيـ  التعبيرعدـ القدرة عف 

 la structure émotionnelle de l’enfance typiqueب 



  :التبعية و التعرض لصدمة انفصال -3 5

البحث  أتينا إذا ،الذيف يعانكف مف مرض السرطاف األشخاص أف ،يرل الكثير مف الباحثيف
تتمثؿ  ،عاشكا صدمات انفصالية كثيرة ك متنكعة  أنيـنجدىـ ، في ماضي تاريخيـ الطفكلي 

 لدييـ تبعية كاممة لممكضكع ، ىذا ما  صأشخا أنيـفي االنفصاؿ عف المكضكع ، مع العمـ 

خكفا مف فقداف الحؽ ، كمف ،  أصدقاءال يكجد لديو  ،يككف منعزؿ كحيد أفيؤدم بالطفؿ 
شخص مف  50حكالي  أفالذم اقر   Leshan L [88]‹‹ذلؾ دراسة  أكدتبيف الدراسات التي 
حيث يككف انفصاؿ  ،شريؾ أك،  أـ ،أب ، أخ،قد عانكا مف فقداف  أنيـالذيف درسيـ كجد 

فتصبح لديو ىذه العبلقات جد خطيرة  ،يجد نفسو متركؾ منعزؿ فاإلنساف  نفسي، أكجسدم 
 ‹‹ في مفيكمو ك مصدر لمقمؽ 

سكاء  ،ىؤالء يتميزكف بخاصية التبعية الكبيرة أفحيث يرل  L Renard [65] أقرهك ىذا ما 
قد  أك ،كما قد تككف خاصة بالعمؿ ،الشريؾ  أك كاألـخارجية ، قد تككف عائمية  أكداخمية 

 الساندبمصطمح  التبعيةفربط ىذه   ،الخجؿ أكمثؿ نقص في قيمة الذات  ،تككف ذاتية 

tuteur   الداخمي  األناالتكازف بيف  عدـك ، يعني ظيكر صراع األخير ك غياب ىذا  
   في حد  ااألنيعني  اآلخريفمف خبلؿ الخارج ك  أالذم ينش ،الخارجي األناالحقيقي ك 

 (Renard L , 2007,p.31) ‹‹ذاتو

 

تككف  الفقداف الذم يسبؽ تفاقـ التظاىرات العيادية لمرض السرطاف  إف Bahnson [88] ‹‹ يرل
تتميز بحرماف عاطفي  ،بقصة ذات الصمة بالماضي الطفكلي األحيافمصحكبة في اغمب 
  .‹‹السرطاف إحداث إلى أدل ،نتيجة انفصاؿ حقيقي
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 تأكيدك  ،اإلنسافعصب الحياة النفسية ك محكرىا الفعاؿ ك مستقر ايجابية  األناتعتبر قكة 
 .التحقيؽ في الكاقع   حيز إلىك بزكغيا مف حيز الكمكف ،  إمكانياتوعمى 

مف حيث الضعؼ ك القكة ضمف  األنافي كضع تصكرات  Freud S [38]كيرجع الفضؿ ؿ 
 . منظكمات الجياز النفسي

قبؿ كؿ  األناك يعتبر ، ىك منطمؽ العقؿ ك الحكمة ، بينما اليك ىك مضاد  األنا‹‹ فيعتبر
 بإسقاطاتبكحدة متصمة  جسدم ك ليس لو كاجية كاحدة نفسي ، كلكف كحدة متعمؽ شيء
 (Freud S , 1923, p 11) ‹‹الكاجية تمؾ

تيديد الخارجي ك القدرة عمى في مايمي  : تحمؿ ال األنا يحدد مظاىر قكة Stagner   [08] أما
      التصمب  االتزاف النفسي بيف رة عمى الكبت الفعاؿ ك تحقيؽ د، ك الق اإلثـتجاكز مشاعر 

 

ك في  ،في نقص األناك تقدير الذات ، بينما يتضمف انخفاض  لمضبطك المركنة ك تخطيط 
     رة عمىكبح الذات ك نقص في الكعي المعركؼ الذم يعكؽ قدرة الفرد عمى السيط

 (140 .ص ، 2002،)محمد ابراىيـ عيد الضغكط  

الذم قد يككف ناتج عف السمات  ،مرضى السرطاف يتميزكف بضعؼ لبلنا أفباحثيف  أكدلقد 
ىؤالء المرضى فكجدىـ يتميزكف بعبلقة   ، Bahnsonك  Leshan Lالمذككرة سابقا فقد تتبع 

التي تتميز باالنطكاء ك الكحدانية  ،لتيـيعني ىناؾ خمؿ في طفك  ،اآلباءمتباعدة مف طرؼ 
حيث يككف ىناؾ  اآلباء، فيـ ال يستطيعكف استدخاؿ العبلقة مع  األناضعؼ  إلىمما يؤدم 
 .فجكة كبيرة 

      نااألىي التي تركت ىناؾ ىشاشة في  ،المرجعية الداخمية لمعميؿ أفحيث يرل مارتي 
     جيدة  مةأمك لمريض كانت لديو صكرة مفمسة فارغة ، فا مةأمك عي كظيفة دستيك الذم 



 أنايككف  في الكظيفة االمكمية اإلفبلسغياب الحب ك  أفخمؿ في العبلقة فيذا يؤكد  أك
 .ىش قابؿ لمتفجير ك ظيكر المرض

 

صعكبة في النمك مف اجؿ تبرير مكاقفو مف اجؿ  يجد ،الداخمي ضعيؼ األنا ‹‹عندما يككف
كاف ىناؾ تفكؾ  إذاالخطر ، ك  إزاءجؿ تحقيؽ التكازف أفيك يبحث عف مكضكع مف  ،تكاجده
يعني ىناؾ ، ك ىك الجسدنة في الخبليا  أخرالداخمي ك الخارجي يحدث حؿ  األنابيف 

 [65] (Renard L,2007,p.32) ‹‹داخميا ك خارجيا  لئلنسافانقساـ 

ك نقصد بو السمؾ الحمائي الذم يحمي  ،ك ىنا نجد مصطمح غياب صاد االثارات
في ىذه المرحمة لـ تككف لمطفؿ صاد  فاألـ ،األكليةك الذم يتككف مف العبلقات  ،المتعضي
 .فعندما يغيب الشخص التابع لو يؤثر  عمى الفرد  ،يكافاللبلثارات  

              أكلياتيستدعي تدخؿ  ،كعامؿ دفاعي األنايتكاجد  ‹‹ ففي الحاالت العادية
            لصاد الممطؼ الذم يمارسو مف خبلؿ فكرةك يصادؼ ذلؾ ا ،متمايزةاعية دف

         ىش ال يستطيع القياـ  األنافي ىذا الصدد يككف  اإلشارةانو تجدر  إال،المتيقظ 
 [18] (102.ص ،      1997 كبكنتاليس،ترجمة مصطفى حجاجزم، )الببلنش  ‹‹بعممو
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، فنجد  لآلخريفما يسمى بالسمبية ك الخضكع  إلىيؤدم  ،رك التبعية لمغي األناضعؼ  إف
ىـ الذيف يقرركف  اآلخريفبؿ  ،بأنفسيـ ـقراراتيذكاتيـ ، ال يتخذكف  ماـأفعاليف  اىؤالء ليسك 

ك غياب االتكاؿ في   ،ك الخضكع راجع لمتبعية فيـ يخافكف مف فقداف المكضكع، عنيـ 
 .اختيار المكضكع 

 أففيك يرل  Dantzer   [31] دراسة  األشخاصىذه السمة في تمؾ  تأكدفمف الدراسات التي 
              السمبية  إلىيؤدم  ،إليوالشخص الذم يبدئ المريض تبعية  إزاءغياب المراقبة 



خاصة   ،ك الخضكع ، ك تككف السمبية ك الخضكع مرتبطة ارتباطا كثيقا بنشاط جياز الغدد
 فيحدث ىناؾ تدفؽ ليرمكف ،لكمكيةالغدة ما فكؽ ا مىع تأثيرىاجياز الغدة النخامية ك 

 . gonadotropeمع تنشيط ؿ   الككرتيزكؿ

ك خاصة عندما  ،المتعمقة بخمؿ في الجياز المناعي لؤلمراضسكف جد حسا أشخاصفيـ 
 .  hypophyso –cortico- surrenalier يككف نشاط دائـ متتابع لمجياز

 

أف كؿ مكاجية سميمة مع عدـ القدرة ‹‹  Revyك  Temoshokػ لفي دراسات s Dreher  [95]كما يقر
. ‹‹خبيثة          شأنيا أف تطكر أكراـ مف مناعية ضعيفة ، مع دفاعات عمى التعبير

(Dreher S ,2003, p 20) 
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يدؿ عمى أيضا كىذا  ،ف الخضكع كالسمبية تدؿ عمى عدـ القدرة في مكاجية الصعابإ 
 في قيمة الذات مع فقداف األمؿ. إنقاصاألنا فينالؾ  ضعؼ

       فالبعض  ،ال يستطيع التكيؼ أك الخركج مف ىذه الكضعية ،فالمصاب في ىذه الحالة
             كالبحث  المراقبةبفقداف ك خيبة األمؿ   مف الباحثيف سمك الشعكر بعدـ القدرة

                         أك كما  ،إلى االكتئاب ىذا الشعكر يرجعكف كفكاآلخر اآلخر عف 
 متحفظػ، الكتئابفيما بعد إلى رد فعؿ  الذم يؤدم Derher ›› [95]  Syndrome d abandonسماه 

 (Derher, 2003, p. 21)‹‹ضىيككف مميز ليؤالء المر 

      بلئقي يككف ناتج عف ما يسمى بالمأزؽ الع ،تحدث عنو في الفصؿ الثانينكالذم س
 .Sami Aliالذم تحدث عنو 
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ترتكز كثيرا عمى تأثير السرطاف كالمعالجة مف  ،إف الدراسات في عمـ النفس األنككلكجي
يعاني مف السرطاف كما ىك المعنى الحقيقي لمفيـك السرطاف مف كلماذا ، الناحية النفسية
 .في ذلؾ اجتماعية -النفسككدكر العكامؿ  ،ككيؼ يتكيؼ الشخص معو ،الناحية النفسية

 المتعمؽ  ،كضع محكر آخر يختمؼ عف المحكر األكؿ إلى ارتأيناكمف ىذا المنطمؽ  
 المنشأ إدراج إف ،ات السيككسكماتيةبالمنشأ النفسي أك األكثر تحديد ما يعرؼ باالضطراب

لكف المحكر الثاني أيضا ال يقؿ  الياـ في دراستنا، المحكر يعتبرالنفسي لداء السرطاف 
فيا مالتي يخأما اآلثار أك المخالفات  ،المتغير المستقؿىك كؿ األ ،اىتماما عف المحكر األكؿ

تككف فاألكلى  ،لممريض كبيرةال ةكالذم يتضمف المعانا ،داء السرطاف ىك المتغير التابع
    فكؿ ما كاف خفي  ،أك أكثر آالما ،أما المعاناة الثانية أكثر كضكحا ،في صمت ةمعانا

 يصبح مشاىد في ىذه الكضعية. مستتر كذك طابع
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عبارة عف طاقة نفسية تؤدم الحقؿ السيككسكماتي أف الصدمة النفسية في  ،لقد ذكرنا سابقا
صدمات السابقة ال بؿ ،ىك الذم يؤدم إلى صدمةليس المرض ك  ة،إلى إضطراب عضكي

تككف الصدمة النفسية تؤدم إلى أماـ مرض السرطاف قد ىي التي تؤدم إلى المرض. كلكف 
 إلى صدمةكما يسمح لنا األمر أف نقكؿ المرض العضكم يؤدم ، االضطراب العضكم

فيك عبارة عف  ،كىذا مف خبلؿ اسـ مرض السرطاف ،كنفسيتو نفسية عمى عضكية الفرد
في بعض كتظير ىذه الصدمة أيضا  ،عمى المكاجية وكىذا حسب الشخص كقدرتصدمة 

أك مف خبلؿ فقداف بعض الحكاس كغيرىا  ،األعضاء إحدلبتر  مثؿ ،األمراض األخرل
 .ف مرض السرطافكلكف ال تصؿ إلى صدمة اإلعبلف ع



             نيا صار إإف صدمة تبدك لنا جد صعبة مف خبلؿ Chermena R ›› [94]فيرل 
الفعمي                   مف الحدث أكثرجد كبيرة لدييا قيمة  نفسية الفردففي  ،نفسيا

 Chermena R, 2003,p.447)) ‹‹ لممرض

 

فيناؾ صدمات قد تككف ،  يضاأكممة السرطاف فيناؾ صدمة كبيرة ك الحدث  أماـلكف 
          األمرىذا ما يتعمؽ ،ظرفية حاليةلكف يكجد ىناؾ صدمات  ،متعمقة بماضي العميؿ

 السرطاف. مرض في

             يدؿ عف ،ك عدـ القدرة عمى تقبميا ،بالحقيقة ك صعكبة تمثيميا االلتقاء إف
ال يستطيع  ،لحقيقة صدمةفي ا لدل المريض عف مرض السرطاف فاإلعبلف ‹‹،  الصدمة

يرمز  أفال يمكف  بشيءالشخص ارصانيا ، فيي كسر لمكاقع ك حقيقة مذىمة، يعني التقاء 
 [32] (Deschamps D ,1997,p.11).‹‹ك ال يستطيع الشخص االستيقاظ منو

االعبلف عنو يككف  ك ،كقت أمشخص ك في  أمالسرطاف ىك مرض خادع، يصيب  إف
 متيـ اليصبح الجسـ طرؼ جسده، ف ر بالخيانة ك الغدر مففالشخص يعيش شعك  مفاجئ،
 كمحاكلة المحافظة عمى ىكيتو. ،ات المكاجيةقدر الشخص يفقد كؿ األكؿ، 

فالمريض يعاني مف عدـ تصديؽ ما سمع، ك ىك الشعكر الطبيعي، يعد التشخيص بالنسبة 
لتشكيؾ في ذلؾ لفترة ك ا ،حيث تنتابيـ حالة مف الذىكؿ، عائمتو كالصاعقة أفرادلممريض ك 

 ؟. طبالضب أنالماذا  ؟،أصبت أنالماذا  أك فقط؟ لماذا ىك ألسنتيـيتردد عمى  ،معينة

 

قد يككف خطا في  أك، يرفضو العقؿ غير كاقعي أمرحدث يما  بادئ األمرفالعائمة تشعر في 
عمى عدـ التصديؽ، مما يجعميـ غير قادريف  تأكدفيقدمكف التبريرات التي  ‹‹التشخيص ،

             كمراحؿ العبلج المؤلمة  ،لوآمالتفكير،كذلؾ بسبب الخكؼ مف المرض ك 
 [14] .(72،73.ص  ،ص.2117،)دالؿ مكسى قكيدر ‹‹ عضكيا ك نفسيا.



 ،السرطاف           فمدلكؿ   ‹‹le passage a vide مايسمى بفيعيش المريض تحت ىذا الخبر 
لمفيـك                ك مخيؼعني تطكر سريع يعني معاناة ، ي ،يعني تحطيـ لمجسـ

– tuميت                      أنتفيي تدؿ عمى جممة   tumeursالمكت، حتى معنى كممة 

meurs  ›› (Broquen M et Gernez J, 1997,p.49)    [26] 

 ف أف يذكركا كممة السرطاف حتى بمفردىـال يستطيعك  ،فاألشخاص الذيف أصيبكا بالسرطاف
 سرطاف يعتبر صدمة فعمية نفسية لمكاجية الحياة ك حقيقتيا.فال

        نوأفيذا التحطيـ مف ش مف خبلؿ التمثيبلت النفسية، إالالتحطـ الجسمي ال يككف ك 
يسيؿ في االضطراب ، فيذه التمثيبلت غير مبلئمة عف الفكرة التي برمجيا الشخص  أف

 . األناعف ذاتو مع 

  ك يصبح غير قادرا عمى الفيـ  ‹‹قدرة عمى التركيز ك التفكير فيعاني المريض مف عدـ ال
     أفراد أكالمعالج  أكسكاء الطبيب،  ،لممعمكمات التي يستقبميا ممف حكلو باالستيعاك 

 ك الثقافة . ،ك السف ،ك الجنس ،الجميع بحسب التركيب النفسيك ىذا يشمؿ  ، األسرة
، ك قد يمر ىذا الرفض أصبلكجكده  إنكاربفبعض المرضى تجدىـ يتعاممكف مع المرض 

 [14] (.73 ،ص.2117،)دالؿ مكسى قكيدر ‹‹عبر مراحؿ العبلج 

 

 جسدم-فيك يؤثر عمى النظاـ النفس ،تحطيـ لحياة الشخصظيكر السرطاف يعتبر فعبل  إف
       تشققات عميقة في النفسية، فالسرطاف  يمثؿ إلىتكازف الداخمي لمشخص، يؤدم الك 
بو،يكجد مشكؿ  يصطدـحائط كاقعي  أماـفيجد الشخص نفسو  ،رعد في يـك مشمسكال ‹‹

ندىاشية صعبة إحدث عمى  مستكل اليكية، بحيث ال يستطيع التحدث، يدخؿ في كضعية 
 إلى أدمالذم  ،لمجسـ الخيالي ك الجسـ الكاقعي الحقيقي ،بحيث يككف ىناؾ منظاريف

 [32]   (Deschamps D, 1997,p.6).‹‹سـ الخياليالج إدماجالشعكر بالحيرة ك الحصر بمجرد 



     مكجو نحكل الطاقـ الطبي  ،بمكجات مف الغضب ‹‹فبعد التشخيص يشعر بعض المرضى
حيث يزكؿ  ،لؤلشخاصىذا الغضب ناتج عف المرض كليس  فأ اإلشارةمع  ،العائمة أك

لقاءبعض المرضى يتممكيـ الشعكر بالذنب  أمابمركر الكقت،   .أنفسيـعمى المـك  كا 
                    ك ما حدث نكع مف  ،ارتكبكىا في حؽ غيرىـ أخطاءما حدث ىك سبب  أفالعتقادىـ 

 [14] (.73 ص. ،2117،)دالؿ مكسى قكيدر ‹‹العقاب 

ك يغرؽ الفكر في  ،المتعمقة بالرغبات ألجنحةا يكسر ،عف مصطمح السرطاف اإلعبلف إف
  ـ عميو بالرعب ك السقكط في عالـ المكت .انكسار داخمي ، بينما الجسد يحك
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يجب التحدث عف أزمة  ،مف أجؿ كصؼ اآلثار كالمعاناة النفسية التي يخمفيا السرطاف 
 عف المرض. اإلعبلفأكؿ محكر ييتـ بو المريض بعد صدمة فيي  ،اليكية

       الذم يحدث نتيجة المرض  ،يير سريع كمفاجئقصد باألزمة: فيي عبارة عف تغيماذا 
     ك أكقات عكيصة ،تظاىرات العدكانية كالشعكر بالضعؼ، كسقكطالأك خبلؿ المرض، ك

 مع انقطاع ك اختبلؿ التكازف.

يعمف عمى أف في الجريدة العيادية  Qu’est ce que le traumaفي مقالو اسمو  s Ferenczi [36] يرل
 ،اإلثارات        ر مساريعمى تغفيناؾ عدـ القدرة  ،مف أجؿ تغيير الذاتتأتي  ‹‹الصدمة 
الذم يؤدم  ،مح كمحددات اليكيةمبلفالصدمة إذف تحطـ  ،يحدث تغير جزئي أك كميحيث 
  دفاع تزمايكانيإلى استعماؿ ممما يؤدم  ،الشخص يفقد اتحاد الذاتف ،تقسيـ األنا إلى
 (Ferenczi S, 1974,p .249) ‹‹ ىاني.ذال

      ال يستطيع الشخص استعماؿ  ،يحدث تغيير حقيقي في مجاؿ الدفاع نتيجة الصدمة
          تككف ىذه الدفاعات جد بدائية ،دفاع عادية تتأقمـ كالكضعية الجديدة زماتيمكان

بحيث  ،اضطراب ييدد تكاجده ككيانوفالشخص في أزمة تؤدم إلى  ،ارشطنمثؿ اإلنكار، اال
 في عالـ مف النشاط المرضي. يقع اإلنساف 



الخكؼ مف  la crainte d’effondrementقد تحدث عف مصطمح  Winnicott D [81]جد نكما 
الناتج عف صدمة  ،ر في اليكيةغيكالت مباشرة مع االنقبلبلديو عبلقة ‹‹االنييار الذم 

الخكؼ  فيذاالسرطاف، فاالنييار متعمؽ بالخكؼ مف التككيف التكحيدم لمذات، عف إعبلف 
                بحيث ،بتيديد ناتج عف الحدثيظير أك يعمؿ عندما تقـك دفاعات األنا 

                       دفاعات تحت تبعية لممحيط الذم  افينظم ،كالشخص األنا يككف
 (Winnicott D , 1989, p p. 206-207)‹‹فيو يعيش 

غير  وألن ،ر المريض كلكف غير مكبكتيرل أف ىذا االنييار في الحقيقة يبقى في البلشعك 
االنييار في  كفاألنا يتميز بعدـ النضج الذم يكمؿ حذفو  ،قادر إلدماج ىذه الكضعية

 المستقبؿ

فقد يتغير  ،عبلف عف صدمة المرضاإل أماـاليكية جد ىاـ كعمى ىذا األساس فإف مصطمح 
في  وكىذا ما سكؼ نبلحظ ،كيظير العديد كمف التغيرات النفسية ،بركفيؿ الفرد األساسي

 العناصر األخرل.
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عمى مستكل النزكات كتغيراتيا يجب أكال تحدث مف أجؿ معرفة التأثيرات النفسية التي 
 .كةتعريؼ النز 

 تؤدم ، حركيةالبيف شحنة طاقكية كعامؿ  عةندفاإعممية دينامية تتمثؿ في ‹‹يي ف
في القضاء عمى حالة التكتر التي  تمثؿ ىدفيايك  ،نتج الثكرةبالمتعضي نحك ىدؼ معيف ي

     درؾ ىدفيا ىذا في المكضكع يأف  كيمكف لمنزكة  ،تسكد عمى مستكل المصدر النزكم
 [18] (352 .ص 0997كبكنتاليس ترجمة مصطفى حجازم، )الببلنش ‹‹ ذاتو 



ففركيد  ،بإبداليا بالنزكة قاـ فركيد ،مف أجؿ االبتعاد عف مفيـك الغريزة كطابعيا الجسدم
                يثبت عمى الذم السمكؾ الحيكاني ‹‹ر إلى شيعندما يتحدث عف الغريزة ي

                 يجب أف نذكر المكضكع  ،كعندما نتحدث عف النزكة ،كراثيأساس 
       يرل أف النزكة ىي الحدكد ما بيف الجانب العقمي فيك ، كاليدؼ  ،كاالندفاعة
 [49] (Lagache D , 1993, pp.26 - 27) ‹‹ كالجسدم.

            كحؿ كسطيا بيف ىاذيف االتجاىيف  ،أف الحياة نفسيا تصبح صراعا‹‹ يرل فركيد
ف التغيرات في النسب ليذا التدفؽ ينتج عنو ،أم غرائز المكت كغرائز الحياة             كا 

 [06]( .21.ص  ،0993،)عمي إسماعيؿ عمي ‹‹نتائج ىامة. 

حيث أف معظـ األبحاث الحديثة تستند  ،نجد فركيد قد قدـ الكثير إلى المجاؿ السيككسكماتي
السيككسكماتي كالنظرية  قتصاداالكخاصة نظرية  ،عمى مبادئ ك أفكار تحميؿ النفسي

رابات لتفسير االضطفبيار مارتي كضع حركتي غريزتي المكت كالحياة كأساس ، العبلئقية
إلى  تؤدمالتي  ،فيك يرل عندما تتعارض غرائز المكت مع غرائز الحياةية، السيككسكمات

كالتي تكجو في بادئ األمر  ،أم رد الكائف إلى الحالة البلعضكية ،االختزاؿ الكامؿ لمتكترات
فيرل بيار مارتي أف  ،كذلؾ بمساعدة عدة أجيزة كحركات، نحك الداخؿ ثـ تكجو نحك الخارج

يفترض كجكد كميات كبيرة مف اإلثارة يعجز النشاط العقمي عف  االقتصاد السيككسكماتي
كعدـ كجكد إعادة التنظيـ يستكجب الخركج  ،مما يؤدم إلى خمؿ التنظيـ التدريجي ،تسيرىا

عندما ك ألنو عندما تغيب النفس يحؿ محميا الجسد  ،مف الساحة النفسية إلى الساحة الجسدية
فيذا يدؿ عمى خمؿ التنظيـ كالحركة ضد التطكرية  ،تككف سيطرة نزكات المكت يعني التدمير

 ككذا التنظيمات النفسية السيئة.  ،كالنككصات الجزئية أك الكمية

ناتجة عف  ،نستطيع أف نفسر ىذه الحركة النزكية التدميرية لمخبليا ،مى ىذا األساسكع
ف جدكل .   سيطرة نزكات المكت، بحيث ىذه الخبليا تكافح ك تكاجو لكف الخمؿ يستمر بدك 

الجانب النزكم  ىفالسرطاف عبارة عف صراع بيف نزكتيف، فالخبليا السرطانية تركز عم
        مع الحركة الضد  ،ك خمؿ التنظيـ التدريجي ،ك النككص ،أم عمى نزكات المكت ،المدمر



 في نفس الكقت تتغمب الحركة الضد ،تطكرية، بينما الخبليا المناعية تدافع في حركة تطكرية
الذم ساىـ في دفع الشخص إلى حالة أكلية بدائية                ،ك يظير  السرطاف ،التطكرية

 ك المصارعة مف اجؿ العيش  .
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حدكث  إفلقد ذكرنا في العنصر السابؽ دكر النزكات في االضطرابات السيككسكماتية ،  
 األمرفي الجسـ، فيتطمب  خاصة مثؿ السرطاف يحدث تغيرات ليبيدية ك ،المرض العضكم

 إلىمف اجؿ استرجاع اليبيدك  ،ك عدـ االنشطار عف المكضكع مف المريض محاكلة التكيؼ
 .الجسـ

 

     خبلليا بتكظيؼ الميبيدكمف التي يقـك الطفؿ ، إلى الحالة المبكرة رتشي األكلى فالنرجسية‹‹
               ارتداد الميبيدك المنسحب إلىالنرجسية الثانية تشير  أما ،الخاص بو في ذاتو 

 [18] (303ص  0997ترجمة مصطفى حجازم، ،كبكنتاليس )الببلنش . ‹‹األنامف تكظيفات 

             يككف تغير كبير في  ،مرض خطير كالسرطاف أماـعندما يككف الشخص 
مف اجؿ تحكيؿ اليبيدك في جسمو ، فكؿ عبلقة  الميبيدك ، فالمريض يستثمر العالـ الخارجي

 .العبلئقييسحب مف المكضكع  األقربكف األشخاصبالمكضكع المزعج ك 

         يتصؿ مع جسده، يجد نفسو كحيد مع معاناة نفسية  ،لممريض يأتيالمرض  إف
 مكت ، فالمرض يدفع الشخص أف يككف كحيدا .مصطمح الأماـ  كبيرة ، فيحس بالكحدة 

ا االنسحاب النرجسي ال يستطيع تفاديو ، فيك يرجع مباشرة نحك الجسد الذم اجتيح فيذ
 بالخبليا السرطانية التي تطكرت ك أغرقت الجسد ك األنا.



إف سحب التكظيؼ النرجسي ك تحكيمو لمجسد يدؿ عمى نككص سيككسكماتي عبلئقي حيث 
فيك يترؾ أثار  ،عف مرضوأف بمجرد إعبلف الطبيب لممريض ‹‹ Lindenmeyer L [50] يرم 

يقكد  ضيالذم يعتبر في ىذه الحالة مر  ،بحيث يتطمب عميو النككص ،ترتسي في جسده 
 (p. 89) L Lindenmeyer ,1998, ‹‹غير العادات المعتادة في جسده إلىالمريض 

فالشخص يجد نفسو في كضعية غير ما كاف عميو قبؿ  ،الكحدة النفسجسدية تتكسر إف
يككف  أيف ،رض، فيذا النككص يدؿ عمى غياب الحياة النفسية ك انسحابياعف الم اإلعبلف

، فيككف في نفس الكقت سحب التكظيؼ أك إلغاء االستثمار لمعالـ الجسد ىك محكر االىتماـ
 إلىجؿ الكصكؿ أمف  أمو إلىكالطفؿ الذم يحتاج  األخر إلىيحتاجكف  أنيـالخارجي، رغـ 

ك بالتالي حدة تمعب دكرا ىاما في مرض السرطاف الك  فإشكالية، تمثيبلت عف جسمو 
 .مراحؿ بدائية مع انسحاب نرجسي إلىالنككص 
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ك فقداف النرجسية ك سحب  نرجسي  تأثير إلىالسرطاف كما ذكرنا يصؿ  تأثير  إف 
ماعية المرتبطة عف المرض يكقظ كؿ اليكامات الج اإلعبلف إفالتكظيؼ ، مف جية 

ىذا الخمؿ  أماـالسند العاطفي خصكصا  إلىيحتاج في ىذه المحظات  فالشخص بالسرطاف،
التي تعمؿ  ،اآلالـؿ عمى المكت ك دالذم ي ك  ،الجسدالذم حدث عمى مستكل صكرة 
ك دخكؿ في ، اليكمات التي تتعمؽ بالجانب الطبي أخرلبطريقة الشعكرية ، ك مف جية 

فالجسـ في  .عمى صعيد ىكامي  أك ،يككف حقيقي كاقعي قدالذم  ،اءالذىف فكرة الخص
 و بممقط الجسـالذم يحطـ  ،مف طرؼ عدك يشبو حيكاف السرطاف ،حقيقية مكاجية داخمية

تحي كضعية  أفالداخمي لمجسـ ، فيذه الكضعية يمكف  أكالكسطي  الجزءكو عمى بمشا أك
 .ك مرعبة  مؤكدةفسو في كضعية الذم يجد ن ،سابقة تدؿ عمى قمؽ الخصاء لمشخص



عند حقف  أكالعضك ،  أكك حتى الدكاء يدؿ عمى قمؽ الخصاء مثؿ في حاالت نزع الكـر ، 
لمخصاء ك قد  فيك يرمز ،ككارث جسمية ك نفسيةالتي تخمؼ ، الكيمائية باألدكيةالمريض 

       مية التناس لؤلعضاءبتر  أكخاصة عندما يككف ىناؾ نزع ، يظير قمؽ الخصاء جميا 
 .ثدم ك سرطاف الرحـفي سرطاف المثبل 

         ك عدـ الممكية لمجسـ ،الخصاء فيي تتعمؽ بصدمة الفقدافقمؽ تدؿ عمى  أيضاالصدمة ك 
فالسرطاف عبارة عف ضيؼ مخادع يستكلي عمى الشخص مع فقداف في صكرة  ك الذات ،

مع غياب في الصكرة  ،قمؽ الخصاءك المثالية ، فيك يذكر الفرد بنقصانو ك مكاجيتو ل جسدال
 .المثالية 

ك ىنا المكضكع  ،إلى تمثيبلت ليا نفس الداللة لفقداف المكضكع مبالسرطاف تؤد اإلصابة إف
تغير مف  أيضاسكاء الجسد السميـ أك الجسد المريض ، فالصدمة ، المفقكد ىك الجسد 

 د جديد ىك جسد مريضمع جس يتأقمـيعيش ك  أفيجب عميو الصكرة المثالية، فالشخص  
 متشقؽ، مكسكر مف طرؼ السرطاف ك األدكية الكيمائية المختمفة .

تخاؼ  أنياتصرح ، بمككيمياء الدـ  أصيبت ،أزياءىناؾ عارضة  أف‹‹  Morel D  [59]ترل 
التي تسيطر  اآلنيةمف نفسيا ك صكرتيا ، فالصكرة المثالية لمشخص تمسو نتيجة لمحالة 

    فقداف الصكرة المثالية لبلنا  رجسي يمس في الكضعيات السرطانية ،البعد الن إفعميو ، 
 األناتغير عاـ في الذات ك الخارج خاصة في حالة  إلىنشاط قمؽ الخصاء يؤدم  إعادةك 
   (   (Morel D, 1984, p. 99 ‹‹لياثالم
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قنبمة ، يككف ىناؾ ك أكالتشخيص كالصاعقة  المريض يستقبؿ خبر أفكما ذكرنا سابقا 
                  إنكار إلىبحيث يظير قمؽ الذم يؤدم ، تحمؿ كبير لمعمكمات ضخمة

         يعيش، يدخؿ في حقيقة جديدة ذات محددات داخمية فالمريض ‹‹الكضعية ،ىذه 



    ؿ أيس   فتجده ،خمؿ تنظيـ تدريجي ،ىناؾ غضب يؤكد مف خبلؿ الشعكر بعدـ العدؿ
                 الكامف كراء ىذا المرض ، فمرحمة التقبؿ أكالخفي  أك عف السبب الحقيقي

 [79] (Taquet A , 2003, p. 11)  ‹‹ جد صعبة

 فإذاكما قد تككف نتيجة تصكرات اجتماعية ،  ،تككف ىذه الكضعية نتيجة تصكرات فردية قد
 لمجتمع .نعرؼ ىذه التصكرات يجب دراسة ا أف أتينا

ثبلث تصكرات  األقؿىناؾ لدل مريض السرطاف عمى  أف M  Laboury [86] (1995)فيرل
  أفالتصكر الثاني  أماباف المرض قدر محتـك ك سكء الطالع الذم يجب محاربتو ،  األكلى

المرض  أفالتصكر الثالث  أما،  خمكم بيكلكجي  في نظاـ طبيعيالمرض مشكؿ صحي 
 رب.نتيجة لنظاـ حياة مضط

      غمب المجتمعات ألداء السرطاف ، قد يككف مكحد في التصكر االجتماعي ك الثقافي  أما
قمنا السرطاف يعني المكت فيذا مكجكد  فإذافردم ،  أساسك لكف بصكرة نفسية مختمفة عمى 

نو ال يكجد عبلج فعاؿ يكحي بالشفاء أ ،المنطمؽ الطبي إلىك ىذا راجع ، في كؿ المجتمعات
   لكف االختبلؼ فيكمف في البيئة  ،كلكف دائما ىناؾ تصكر مصطمح ك فكرة المكت  ،التاـ

       ك اختبلؼ حسب العادات ك التقاليد ،ىناؾ اختبلؼ حسب التكفؿ أفك التي نقصد بيا 
 .ك حسب الديانة ك اختبلؼ حسب تطكر العمـ 

مجمكعة مف  ‹‹عمى انوعي التصكر االجتما أكالتمثيؿ  مصطمح إن Jodelet D  [46] لذلؾ يؤكد
 ،طابع تطبيقي لمعرفة معينة ذك ،المعارؼ االجتماعية ، تنشأ داخؿ مجتمع معيف ك متفؽ

 la       ك ىذا ما يؤكد عميو دكركايـ ك الذم سماه ب  بحيث تطبؽ جسديا ك فكريا .

représentation collective    رد فعؿ حيث ربط ىذا المصطمح بالمعارؼ الجماعية المنتجة عف
  ( Jodelet D, 1997 ,p. 27)  ‹‹ الجماعة المتبادؿ في المجتمع.
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 يختمؼ عما كاف ،إف أثر كممة السرطاف تترؾ لدل المريض نكع مف النشاط العقمي 
مات دفاعية مختمفة تكاجو ىذه كانيز يإذ تظير م ،غير نمط التفكير السائد لديوتحيث ي،عميو

ك لكف ىذه الميكانيزمات قميبل ما تستعمؿ في  مكانيا المناسب ك ال ، الكضعية الصدمية
في بعض األحياف نجد  أما ،الصراع الذم يعاني منو الشخص تعقيؿأك  تغطيةتستطيع 

 ميكانيزمات قد تككف فعالة تيدؼ لمتكيؼ.

تسمط ، الدفاع كعمميات ك سيركرات نفسية الكاعية ميكانيزمات أن   Jacquet M [45] يعتبر
المؤلمة ك التخيبلت   ك الحقيقة، غير المرغكب فييا الالضكء عمى تقميص ك إلغاء اآلثار 

تغطي تظاىرات مرضية  ، سكاء كانت حقيقة داخمية أك خارجية ،التي تدكر حكؿ المرض
 .لسرطافسمككية أك فكرية قد تككف كاعية أك غير كاعية لدل مريض ا

 كانيزمات الدفاع التي يبدييا المريض اتجاه مرضو نجد:يمف أكؿ م
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    ك اليدؼ مف ىذا الميكانيـز ىك محاكلة الشخص حماية نفسو مف حقيقة كاقعية مؤلمة  
 ك ذلؾ برفضو الشعكريا التعرؼ عمى العناصر المثيرة لمقمؽ.

التي تتأصؿ في الشخصية منذ المراحؿ  ،عيةيعتبر الرفض مف أكؿ الميكانيزمات الدفا
المبكرة، ك يستمر الميؿ لمرفض في الفترات الحياتية البلحقة، فقد يرفض الرجؿ كجكد أية 
عبلقة بيف السعاؿ الذم ينتابو في الصباح الباكر ك عادتو في التدخيف. ك قد ترفض األـ 

يـك الذم يعكد فيو فبلف إلى مكت ابنيا تحافظ عمى تنظيـ ك ترتيب حجرتو بحجة انتظاـ ال
ك كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمجندم الذم يضحؾ ك يظير بركح النكتة ك المزاح ك ذلؾ ، البيت 

 قبؿ دخكلو المعركة رافضا شعكره بالخكؼ.

  ك لكنو يؤدم كما عرفنا  ،رد فعؿ شائع في المكاقؼ الضاغطة ك المجيدة‹‹يعد الرفض 
داـ ىذه اآللية بطريقة اعتيادية يعد مظيرا لسكء التكيؼ ك ليذا فإف استخ ،إلى تشكيو الكاقع

عندما يتعرض الشخص  ،ما نجده في حاالت فقداف الذاكرة ك مف أشكاؿ الرفض، بكجو عاـ 



فإف أحد الحمكؿ التي  ،ال تطاؽ إلى درجة تصبح الحياة، مشاكؿ  كثيرة ك خبرات مؤلمة 
 .[09] (022، ص. 2111ر، )عبد الفتاح محمد دكيدا ‹‹ يتبناىا ىك رفض ذاتو.

    يك يرفض مرضوف ية،لية أكلآك إليونجد أف الشخص يمجأ  ‹‹ففي حالة مريض السرطاف
فيك يحمي نفسو  ،ك ال يستطيع الحقؿ المعرفي لديو تقبؿ ىذه الخبرة، يستطيع استيعابو  كال

يش مع مف حقيقة مؤلمة مع رفض الكاقع، أما التظاىرات التي تظير عمى المريض فإنو يع
              فيك مبلـز بعد اإلعبلف عف المرض ،األعراض كما لك لـ تكجد رغـ األلـ

 .[61]   (Phaneuf M , 2005, p. 28)  ‹‹ .مباشرة
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ك عدـ التفكير في ، مف أجؿ إخفاء ىذه الحقيقة الصعبة  ،ظير ىذا الميكانيـز الدفاعيي 
مثؿ عدـ التعامؿ أك االتصاؿ بأم شخص  ،تذكر المرض الكضعيات التي تمت بالصمة إلى

كنو في الحقيقة لأك مكاف يفكره بالمرض، ك يعتبر ىذا الميكانيـز أكثر كعيا مف الرفض ك 
 غير كاقعي ك غير عقبلني.

ك مكاجيتيا بعدـ  ،إف اليدؼ المشترؾ بينو ك بيف الرفض ىك إخفاء الحقيقة المؤلمة الصعبة
 اىرىا فالشخص يرتب كؿ أمكره كي ال يمقى مف يذكره بالمرض.أما مظ ،التحدث عنيا
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يستعمؿ ىذا المصطمح بمعنى عاـ جدا  في كؿ مف الفيسيكلكجيا العصبية ك عمـ النفس  
إما ، مكضع في الخارج تلمداللة عمى  العممية التي تزاح فييا كاقعة نفسية  أك عصبية كي ت

ك يتضمف ىذا  ،األطراؼ أك باالنتقاؿ مف الشخص إلى المكضكع  باالنتقاؿ مف المركز إلى
 .المعنى عدة مفاىيـ



فيدؿ عمى العممية التي ينبذ فييا الشخص مف ذاتو بعض  ،التحميمي البحت‹‹بالمعنى  أما 
    الصفات، المشاعر ك الرغبات  ك حتى بعض المكضكعات التي يشعر بيا أك يرفضيا

سكاء أكاف ىذا اآلخر شخصا أـ شيئا، فنخف ىنا  آلخر،ي اكي يمكضعيا ف، في نفسو 
 بصدد دفاع ذك أصؿ أثرم جدا.

 عمى الجماعة الممعكنة  ،ك ىكذا يسقط الشخص أخطاءه الذاتية ك ميكلو غير المعترؼ بيا
                   ك يبدك أف ىذا المعنى الذم أطمؽ عميو انجمش اسـ اإلسقاط غير 

  [18] ( 71، ص. 0997، ترجمة مصطفى حجازم  ك بكنتاليس ش)الببلن ‹‹بو.   المعترؼ

ك المجتمع          ،يسقط غضبو عمى المحيط ‹‹ك ىذا ما  نجده عند مريض السرطاف حيث
       الخ كأف يقكؿ مثبل: "لك لـ أعمؿ في ىذا المكاف الكسخ لما تعرضت…كالكراثة

 [61] (Phaneuf M , 2005, p. 28 .)‹‹لممرض" 

في بعض األحياف يصبح الطبيب ىك أكؿ  ،ىذا الميكانيـز أيضا باإلسقاط العدكانيك يسمى 
ىذا نكع مف  ،فيك السبب في تطكر المرض فينشئ رد الفعؿ العدكاني، يذا الكضع لمتيـ 

ىذه األخيرة التي تظير استعدادا ‹‹،التمرد ك العصياف مف أجؿ المصارعة ضد المرض 
ذات خطكات مستقبمية فيذه الكضعية تدؿ عمى نكع مف  ،لمكافحة المرض بطريقة إرادية
  حيث تتطكر لدل المريض طاقة مدىشة تدؿ عمى الضعؼ  ،االندماج ك التأقمـ مع المرض

 [45] (Jacquet M, 2003, p. 43 ). ‹‹ك عدـ القدرة عمى تحمؿ المرض أك عاطفة سمبية
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درجة تجعؿ الفرد ل ،لكجداني لمدافع عف بعضيماإف العزؿ ىك فصؿ الجانبيف المعرفي ك ا 
يعتبر الفكر مستقبل عف السمكؾ أك الممارسة، قد يتكصؿ أحد العمماء مثبل الختراع غاز ساـ 

 .ودكف أف يكاجو نفسو بخصكص أكجو استخداـ اختراع

رد بؿ قد يعزؿ الف، الداللة ك األىمية االنفعالية ألفعالو ‹‹ال يعي الشخص في عممية العزؿ 
حتى تبدك لو كأنيا تكجد في مكاف ما  خارج  ،الجكانب التي تحمؿ تيديدا لشخصيتو نوم

نطاؽ شخصيتو، إذا لـ يستطع األنا تسكية المطالب المتصارعة لميك ك األنا األعمى فقد 
فقد يعطي  ، أك أكثر ك بشكؿ يؤدم إلى خمؽ شخصيف منفصميف  ،يمجأ إلى العزؿ بينيما
تعبير عف غرائزه، بينما يعكس سمكؾ )ص( أنماط السمكؾ المقبكلة )س( الفرصة لميك لم

 [09] (028، ص. 0211)محمد دكيدار،  ‹‹اجتماعيا ك التي يتطمبيا األنا  األعمى. 

حيث يعزؿ العاطفة عف الفكر  ،يستعمؿ ىذه اآللية الدفاعية ،فنجد أف مريض السرطاف
  ال يكجد فييا أم نكع مف االضطراب  ،فيتحدث عف مرضو أك داء السرطاف بطريقة تمقائية

ىدفو ىك مسح كؿ األحداث االنفعالية خكؼ مف  ،ك عادية ال يظير أم انفعاؿ ،أك التكتر
 .األزمةاالنقبلب في 

            تتطمب طاقة عالية مف أجؿ ذلؾ نجد المريض في تغطية فالعزؿ ىنا ككسيمة
         ضركرة  إلى جيكنيـكيك ،بعض األحياف يمجأ إلى مساعدة غيره مف المرضى

 [61] (Phaneuf M, 2005, p. 29) ‹‹ المكافحة
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ك لكنيا ليست أسبابا  ،التبرير ىك اختراع الشخص ألسباب تبدك منطقية  ك مقبكلة اجتماعيا 
      فمثبل األب القاسي يبرر ىجكمو عمى ابنو بقكلو عقاب الطفؿ مرغكب ،حقيقية

 بحاجة لتعمـ االنضباط. فيك ،لمصمحتو



 فإف خداع الذات ينبغي أف يككف بالطبع الشعكريا. ،ك لكي يككف التبرير ميكانيزما دفاعيا 

 

فالشخص يرغب ،العنب الحامض كثير ما يأخذ كصفا شبييا بقكلنا‹‹بمغة الدكافع فإف التبرير 
و ال يريده فإنو يقر بأن ،ك لكنو إذا لـ يستطع تحقيؽ ذلؾ ،في الحصكؿ عمى شيء ما

  .إطبلقا

حيث يقكؿ  ،مف شأف الشخص المحبكب ؿفالمحب المرفكض يحمي اعتباره الذاتي باإلقبل
     فالدنيا تزخر بغيرىا مف ،  ة"إنيا ليست إال ساقطة متجكلة" أك أنيا ليست الكحيد

يش دكنيا مف اآلف الحسناكات، عشت دكنيا قبؿ أف أعرفيا بالطبع ك إني لقادر عمى الع
ك الطالب الذم ال يجتاز االمتحاف قد يمقي بمكمو عمى المعمـ قائبل بأنو غير كفؤ  عدا.فصا

 [09] (029، ص. 0211)محمد دكيدار،  ‹‹ فيبرر بيذا عدـ اجتيازه لبلختبار.

 

فيجد المريض سببا عقميا لماذا تخمى عف شيء معيف فقده  ،أما في كضعية مريض السرطاف
    كأف يقكؿ إف ىذا العمؿ  ،عمى العمؿ ةلعممو ك عدـ القدر مثبل فقدانو  ،إثر ىذا المرض

ال يحبو. ىدؼ ىذا الميكانيـز ىك إيجاد الحؿ المقبكؿ اجتماعيا ك نفسيا لممريض اتجاه 
 مرضو.

كأف يقكؿ ، pensée magiqueنجد لدييـ ذاكرة خيالية أك تفكير خيالي  ‹‹ك في بعض األحياف
ى عممي ك سأتزكج مرة أخرل، أيف تكضع أشياء خيالية المريض في األسبكع القادـ أرجع إل

               مثؿ مزج العمؿ ككضعية عادية يكمية بأخرل تتعمؽ برغبات ،في أمكر كاقعية
                                      كاقعية أك غير محققة مع مزجيا بأسمكب قريب جدا مف  ال

 [61] (Phaneuf M , 2005, p. 30) ‹‹الصحة. 
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النفسية إلى مرحمة سابقة مف النمك، فعندما يعجز الراشد عف  طىك التراجع في كجو الضغك 
 .في نكبة غضب ينفجر فإنو ،إيجاد طريقة مبلئمة لمسمكؾ ك التصرؼ المقبكؿ

لجكء إلى طرؽ ك أساليب سابقة اأينما يكاجو الشخص اإلحباط فإف ىناؾ احتماؿ كبير  
برة أنيا مشبعة ك مكثكقة، فالطالب الجامعي المشاغب قد يترؾ الدراسة بالكمية يعرؼ بالخ

 بيت.المبكرا ليعكد إلى 

 

ك الغامض أك مكضع  ،ك ما ألفناه ك تعكدنا عميو يمثؿ مخزكنا لمدفاع في مكاجية المجيكؿ
يتبكؿ ي ك بالتال ،المتمثؿ في ميبلد شقيقو الجديد دالشؾ، ك قد يشعر الطفؿ الصغير ك التيدي

إذ يشعر أف أخاه  ،ال شعكريا في فراشو ليحظى مف جديد بالقسط األكفر مف اىتماـ كالديو
 اختمسو منو. 

ىناؾ حاالت نادرة ‹‹ك  ،باإلضافة لذلؾ ىناؾ نماذج أخرل لمنككص مثبل النككص الجزئي
لؾ ك مف أمثمة ذ، تتطابؽ أعراض السمكؾ فييا مع كصؼ الحالة بأنيا تمثؿ نككصا كامبل 

           فقد يتخذ شخصا راشدا كضعية الجنيف المتككرة         ،نكع مف أنكاع الفصاـ التخشبي
 [09] (.051، ص. 211)محمد دكيدار،  ‹‹إصبعو.    يجمس لساعات يمص

ك ىناؾ نكع آخر في الحقؿ السيككسكماتي ىك النككص المتعمؽ باالرتداد إلى الجانب 
 مرضو ك يصبح إلىينكص  أكقاتو‹‹طاف نجد أف أغمب الجسدم. ففي كضعية مريض السر 

 [61] (Phaneuf M, 2005, p. 33) ‹‹ لمعاناتو خاضعا ال يعيش إال فييا.حبيس 
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فقد عرؼ مثبل معيف، سمكؾ بيظير المريض تسكية أك مكازنة بيف مظاىر القمؽ الذم يتعمؽ 
لقكة تعكيضا عف مشاعر النقص الناتجة عف بنيتو نابميكف بكنابارت طمكحو الزائد لممجد ك ا

 الجسمية.

          الضعؼ الجسمي لمطفؿ‹‹إحدل أشير النتائج التي تكصؿ إلييا ألفرد آدلر أف تفيد 
يذا بالطفؿ إلى العمؿ بيترؾ لديو شعكرا بالنقص ك كثيرا ما يؤدم  ،ك اعتماده عمى الراشديف

بصرؼ النظر عف محاكالتو الجيدة فإنو  ،مة جدابجد ، ك لكف إذا كانت فرص النجاح ضئي
 [09] (.022، ص. 211)محمد دكيدار،  ‹‹قد يحكؿ اىتمامو إلى مجاؿ آخر يكفر لو فرص التفكؽ

يتخذ أماـ كضعيات التحكؿ ك فقداف الشعر ك كؿ  ‹‹ففي حاالت داء السرطاف تجد المريض
ك يعكض كؿ ىذه ، ادر أك الزكجة التي ربما تغ،مف عمؿ  ،األعراض ك كؿ الخسائر

إلى سمككات  ضفاإلحساس بالحرماف العاطفي يؤدم بالمري ،ك األكؿ ةاألشياء بالشراى
يأكؿ انفعاالتو إذا عاش ذكريات سارة فيك مف خبلؿ ذلؾ األكؿ كأنو ك  تعكيضية، فالمريض

                                  يتذكر تمؾ الحادثة أك عاش ذاكرة مؤلمة فيك يخبئيا مف خبلؿ 
 [61] (.Phaneuf M, 2005, p 03)  ‹‹ األكؿ.
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          إخفاء الدكافع البلشعكرية عف طريؽ التصرؼ بطريقة ‹‹في ةتتمثؿ ىذه اآللي
ك يظير التككيف الضدم بكضكح  ،مثبل قد يككف مؤشرا لكراىية كامنة فالحب الزائد ،معاكسة

لعيادم  في اإلضطرابات الكسكاسية الذم يدؿ عمى التغييرات ك مف خبلؿ التشخيص ا
 [09] (.051، ص. 211)محمد دكيدار،  ‹‹المتعارضة

      ك فقداف الثقة  الميؿ لترؾ الحياة بيفف ،حيرة صعبة المعايشة  ىكإف مرض السرطاف 
دفاعية يستعيف بآلية  نجد الفرد في ىذه الكضعية ،ك عدـ الشجاعة ك الكقكع في اإلكتئاب

     التككيف العكسي فيك دائما يظير دكره الفعاؿ في األسرة مع السيطرة الكمية عمييا  ‹‹ىي



فنجد الفرد لديو ، ك غير متكيؼ مع ىذه الكضعية ، ك لكف في الداخؿ فيك جد مجركح 
عف طريؽ التككيف العكسي نجده يحقؽ  إنقاص مف قيمة الذات بطريقة مباشرة ك سيمة لكف

 [61] (.Phaneuf M, 2005. p13) ‹‹ي يخترع لنفسو بعض السمات ليست لديوتأميف ذات

 

         دفاع  تقترب مفميكانيزمات دفاعية  غمبياأفي الميكانيزمات  تعتبر ىذه        
         لكف في بعض األحياف يتخذ المريض ميكانيزمات تدعى ميكانيزمات ،الذىاني
      كىذه ، كازف النفسي  لممريض في  بيئتو ك ذات مكاسب  فيي تحقؽ الت تكيفية

             تككف ىذه  الدفاعات جد كاعية  تدؿ عمى سمات معينة في الشخصية،الدفاعات 
                 ك لكف تعمؿ عمى ،االنفعاالت الصعبة  األليمة صدفقط  في  ك ال تختص
           مثبل يطكر المريض  ،ذات قنكات تسمح بمركر أعماؿ فعالة متتابعة، مدل طكيؿ 

                     عمى رد فعؿ يسمح لمشخص بالقياـ بالفعؿ رقابة جيدة لمذات أك التعكد 
 ك المباشرة فيو دكف تثبيط.
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قد يستعمؿ كميكانيـز دفاعي  ،أف النككص قد يستعمؿ كميكانيـز دفاعي مرضي  قمنا ذاإ 
مف أجؿ تعزيز الثقة ، تكيفي قد يستعمؿ لمرجكع إلى مرحمة جيدة حسنة في حياة الفرد 

 ك ىذا النككص لديو تأثير عمى ذات الفرد.، النفسية في ذاتو 

 

        إف إسقاط األشياء عمى اآلخر يدؿ عمى التخفيؼ عف ، لئلسقاطك كذلؾ بالنسبة 
افتعاؿ حياة جديدة ك مستقبؿ مميء يسمح لؤلشخاص مف  ك حتى التبرير فقد ، الذات

 التكيؼ نذكر: إستراتيجيةباآلماؿ ك لكف مف بيف ميكانيزمات 



Le copingفكممة  ،ضد المرض المكاجية : ىك ميكانيـز دفاعي مف أجؿcoping  حسب القامكس
dicopsy يبحث فييا الفرد عف التكيؼ في كضعية مأزمية. ،تدؿ عمى سيركرة 

رد فال مكجية أف ىذه اآللية تغطي مجمكع القكل المعرفية ك السمككية P lazrus (0986) [87]فيرل
ك       مف أجؿ المكافحة لممطالب الداخمية ،طاقة نشرينبسط ك ي الذمدائما نحك التطكر 
 أك المطالب الخارجية التي تحاسب الفرد ك تعيقو فيي  منبع تكيؼ لديو.،أركاف الشخصية 

العمميات الفردية التي تعترض بيف الذات ك األحداث  يرجع ىذا المصطمح لمجمكعة مف
بحيث تستطيع أف تقمؿ مف أثر ىذه األخيرة ك تؤثر في الحياة النفسية ك الجسدية بطريقة 

 إيجابية.

الذم يدؿ عمى  coupترجع في المغة الفرنسية لكممة  copingاالصطبلحي لكممة  ىإف المعن
عممية تتميز بميكانيزمات مختمفة، حيث يساعد ، ي مصدر أك منبع إلى الطبع النشيط الدينام
 المريض بيا نفسو كما يساعد اآلخريف.

Le coping  ستمرارية حياتو ضد ال المريض االتي يستعممي ةىك مجمكعة مف العادات االيجابي
 .ةك القمؽ كىي تحميؿ تعاممي بيف الفرد ك بيئتو االجتماعي اإلجياد

 

فيػك  الجمػد عمػى سػيركرة  Desmet  (2111) [30]ك  Pourtoiset  مػف : ركػز كػؿLa résilienceالجَمػد 
القػػػػدرة عمػػػػى الخػػػػركج منتصػػػػرا ك القػػػػكل متجػػػػددة مػػػػف تجربػػػػة كػػػػاف مػػػػف الممكػػػػف أف تكػػػػكف ‹‹

  (Cyrulnik B, 2001, p.261) ‹‹صادمة

       فػػػػف اإلبحػػػػار فػػػػي السػػػػيكؿ ‹‹   Cyrulnik B  (2110) [30]كمػػػػا يعنػػػػي الجمػػػػد حسػػػػب اسػػػػتعارة
 .‹‹ة ، أم فف التكيؼ في كضعيات المحف بتطكيع المكارد الداخمية ك الخارجيةالغزير 

 

 



  

ك مكاصمة التكجو نحك  ،الجمد ىك قدرة شخص أك مجمكعة عمى التطكر بشكؿ حسفف 
المستقبؿ عمى الرغـ مف األحداث المزعزعة ك ظركؼ الحياة الصعبة لمحاالت الصادمة التي 

 تككف أحيانا شديدة القسكة .

العيش ك التطكر إيجابيا عمى نحك مقبكؿ اجتماعيا، رغـ  ك  القدرة عمى النجاح كفي
 الضغكط أك المحف التي تحمؿ عادة في طياتيا خطر حقيقي لمخرج سمبي.              

نستنتج أف ىذا األخير ال  ،انطبلقا مف التعاريؼ السابقة كمف الكتابات حكؿ مكضكع الجَمد
مفيـك دينامي، سيركرة مكازنة مركبة بيف مكاطف قكة  ك  رديةيمكف أف يعتبر كخاصية ف

كمكاطف جرح تتحرؾ سكيا عند حدكث اعتداء كبعده تاركة عبلمة مؤلمة في بعض األحياف 
ك ىذا ما مخبأة كال شعكرية كلكف قابمة لبلستيقاظ بحدث ذك معنى خاص عند فرد معيف.

 كف قميمة جدا.يحاكؿ مريض السرطاف تحقيقو ك ما يظير في خاالت ل
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ف الحياة النفسية لممريض تتحطـ بمجرد إبػبلغ الطبيػب المػريض بكممػة السػرطاف ، أك كممػة إ
كـر ،أك كممة  لككيمياء الدـ ، تصبح ىذه الكممات مبصكمة في أعماؽ الػنفس ، فالكممػة فػي 

ـ اآلالـ ك األكجػاع العضػكية ىػي أيضػا تخمػؽ ثػ، حد ذاتيا مسػببة لمعديػد مػف اآلثػار النفسػية 
 أثار نفسية كبيرة.

ىنػاؾ  أفبمعنػى ، نجد العديد مػف البػاحثيف يقػركف بكجػكد تنػاذر نفسػي لمػرض السػرطاف لذلؾ
    مجمكعػػػػة مػػػػف التنػػػػاذرات التػػػػي تظيػػػػر عمػػػػى مسػػػػتكل نفسػػػػي ك جسػػػػدم نتيجػػػػة ىػػػػذا المػػػػرض 

التػػي تظيػػر فػػي مػػرض السػػرطاف  الخبيػػث، ك عمػػى ىػػذا األسػػاس ننطمػػؽ فػػي تعريػػؼ بػػاآلالـ
 كصكال إلى اآلثار النفسية ك المخمفات:
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انػو عبػارة عػف   Association Internationale de L’étude de la douleurأك   IASPيعػرؼ األلػـ حسػب 
 ك مكصكفة مف  خبرة حسية انفعالية مزعجة مرتبطة بإصابة نسيجية متكاجدة متدفقة 

 

 

ىػػي عبػػارة عػػف خبػػرة ،تتػػرجـ عمػػى أسػػاس عصػػبي فسػػيكلكجي  فػػاألألـ خػػبلؿ تمػػؾ اإلصػػابة ، 
 متعمؽ بالحركة ك رد الفعؿ الذم يبدييا الشخص.

إذا كػػاف األلػػـ جسػػدم فمعنػاه أف ىنػػاؾ إشػػارة إلػػى عمػػؿ نفسػػي لمجيػػاز  ‹‹  Burloux G [27]يػرل
الػػػذيف يقػػػاؿ عػػػنيـ  الحمػػػائي ضػػػد الجسػػػدنة ، ىػػػذه الكظيفػػػة تصػػػبح مفمسػػػة عنػػػد األشػػػخاص

 (Burloux G , 2004, p. 147) ‹‹سيككسكماتيف

     كالمعانػػػػػػػػػاة مصػػػػػػػػػطمحاف لػػػػػػػػػيس لػػػػػػػػػدييما نفػػػػػػػػػس  األلػػػػػػػػػـ أففيػػػػػػػػػرل  Reich  [64] الدكتكر أما
مكضعي ، نستطيع تقيمو ،ك قد  إحساس:مرجع مرتبط بالجانب الجسدم ىك  األلـف ‹‹المعنى
 لعدـ التكيؼ الجسدم. إصابةيككف 

           لئلحساسػػػػاتسػػػػكاء  ،:ىي عبػػػػارة عػػػػف نظػػػػاـ نػػػػاتج عػػػػف عػػػػدـ التكيػػػػؼ النفسػػػػيالمعانػػػػاةأمػػػػا 
   (Reich M, 2008, p. 2) ‹‹كاعي ال أككاعي  أساساالدراكات  كما قد تككف ذات  أك

نفسي فيػك يعطػي مثػاؿ  أساسك لكف ذات  ،جسدية أنيا األلـطبيعة  أفيؤكد Burloux [27]  ؼ
  Freudحيػػث يقػػكؿ ‹‹ interprétation du rêve   (1900)فػػي كتابػػو  Freudعػػف رائػػد التحميػػؿ النفسػػي

 فمنبيػي يػرف عمػى السػاعة الثانيػة ،لكػف مػع ضػربات القمػب  ،انيػض بػدكف قمػؽ استيقظعندما 
 (Burloux G , 2004, p. 176) ‹‹" ك النصؼ صباحا



تتمثػؿ فػي  الـآكػاف يعػاني مػف  ديػك ففر الحػرب ،  أثنػاءىذا عبارة عف حمػـ  إف G Burlouxفيحمؿ
      ىنػػػاؾ الػػػـ فػػػي القمػػػب  أفيػػػرل  Freudؼ  ضػػػربات القمػػػب الػػػذم يػػػدؿ عمػػػى المعانػػػاة النفسػػػية ،

ال  فركيػػدالنفسػػية، لكػػف   دؿ عمػػى المعانػػاة تػػالجسػػدية  الـاآل أفك لػػيس قمػػؽ ، حيػػث يصػػرح 
    الت ايػػػػػدؿ دائمػػػػػا عػػػػػف المعانػػػػػاة النفسػػػػػية فيعطػػػػػي عمػػػػػى سػػػػػبيؿ المثػػػػػاؿ حػػػػػ األلػػػػػـ أفيعتبػػػػػر 
لكػف حاليػا يكجػد مػف يقػكؿ اآلالـ  ،يؤكػد عمػى المصػطمحيف أبحاثوشية، لكف في اغمب الماسك 

 .النفسية ك اآلالـ الجسدية ك التي تدؿ عمى المعاناة

 أالـك  جسػػدية أالـ إلػػىفػػي مػػرض السػػرطاف  اآلالـيمكػػف تصػػنيؼ Cicely Sannder [28]فيػػرل 
 ركحية أالـاجتماعية ك  أالـنفسية ك 

بػػاآلالـ الجسػػدية قػػد تصػػنؼ عمػػى أنيػػا حػػادة أك مزمنػػة أك عمػػى أسػػاس  فعنػػدما يتعمػػؽ األمػػر
التنػػكع أك حسػػب نمػػط أك تمكضػػع الػػكـر ،أك حسػػب نكعيػػة الػػدكاء المسػػتعمؿ أك حسػػب تقػػدـ 

 المرض.

 

 الحصر و القمق: - 2 4 6

ىنػاؾ انقػبلب فػي حيػاتيـ ،فيظيػر  أفعػائـ ، فيػركف نجد عند ىؤالء المرضى حصر ك قمػؽ  
فتظيػػر عمػػييـ  ،أم شػػيءك الخػػكؼ ك الفػػزع مػػف  باإلحبػػاط اإلحسػػاسة ك نػػكع مػػف العصػػبي

          كمػػػا نجػػػد ىنػػػاؾ تظػػػاىرات سيككسػػػكماتية مثػػػؿ تسػػػارع دقػػػات القمػػػػب السػػػمككات التجنبيػػػة ،
 اإلحسػػػاسفػػػي المعػػػدة ، األـ صػػػعكبات فػػػي التػػػنفس ، انخفػػػض الضػػػغط بطريقػػػة مباشػػػرة ، أك

بالييجػاف ، الخػكؼ مػف النػـك   اإلحسػاسمبػرر، ارتعػاش غيػر  بركدة ، ك عرؽ ، باالختناؽ ،
الخكؼ مف االختبارات المقبمػة  كك المكت ،  نيائيا الخكؼ مف عدـ النيكض إلىالذم يرجع 

 اآلالـك ماذا تعمف ،الخكؼ مف فقداف المراقبة الذاتية كالكقكع في الجنكف، الخكؼ مػف معػكدة 
نتيجة  اآلالـانو قد تككف ىذه  إلشارةاالقدرة عمى اخذ مسكف ، يجب  الحادة ،الخكؼ مف عدـ

 جسدية. األـنتيجة  أكنفسية  األـ



 

 تناذرات اكتئابية: - 3 4 6

تظيػػػر لػػػدل مرضػػػى  أنيػػػاصػػػرح بيػػػا البػػػاحثيف  يعػػػد االكتئػػػاب مػػػف التنػػػاذرات المرضػػػية التػػػي
فػي الفصػؿ  إليػو، ك ىػذا مػا سػكؼ نتطػرؽ ىنػاؾ إشػكاؿ قػائـ فػي ىػذا الطػرح ك لكػف السرطاف
 .األساسي باالكتئابلخاص المكالي ا

 

 :اضطرابات عقمية - 4 4 6

اضطربات عقمية ، منيا خمط  إلىىؤالء المرضى يتعرضكف  أف Reich M (2118) [64]كما يرل 
 األلػػـنػػاتج عػػف  أك   morphineكالػػى المسػػكنات ؾ  antalgique إلػػيلػػذم قػػد يكػػكف راجػػع ا عقميػػا

عػػدـ قػػدرة المػػريض عػػف  إلػػىراجػػع  أكة ، ك الحػػاالت اليياجانيػػ األرؽنػػاتج عػػف  أكالجسػػدم 
 .، كما يظير لدييـ ىذيايانات مختمفة مع ىبلكس أالموالتعبير عف 

 

تظير لممريض بعض التظاىرات السمككية ، ذات طابع لغكم  اضطرابات سموكية : - 5 4 6
لفظػي تػدؿ عمػػى المعانػاة ، فنجػػد المػريض يبحػػث عػف مكاسػب ثانكيػػة لممػرض، كمػػا نجػده قػػد 

 السيككباتية . تاالضطرابامى التبعية لآلخريف، كما تظير بعض تعكد ع

 

    فنجػػد المػػريض نفسػػو عػػاجز غيػػر قػػادر مػػع فقػػداف فػػي قيمػػة الػػذات : حــاالت تعــب  - 6 4 6
فػػي الرغبػػة فػػي المػػكت ، فيػػذا يػػدؿ عمػػى عيػػاء ك فقػػداف القػػدرة ك الشػػعكر بالػػذنب ك التفكيػػر 

ك ذك سببية متنكعة كما قد يكػكف حػاد  ةخبرة الذاتيك يككف ىذا التعب متعمؽ بال ‹‹،الطاقكية 
           الػػػػذات إدراؾكمػػػػا قػػػػد يكػػػػكف مػػػػزمف ، فنجػػػػده يػػػػؤثر عمػػػػى القػػػػدرات المعرفيػػػػة ،ك تغيػػػػرات فػػػػي 

 [24] ( Bredart A, 2004, p.7 ).‹‹ك العبلقات باآلخريف



 

 عػػدة اضػػطرابات جنسػػية ، قػػديبلحػػظ عمػػى مػػريض السػػرطاف  اضــطرابات جنســية: - 7 4 6
ثػػػر السػػػرطاف مػػػف أ إلػػىكمػػػا قػػد تكػػػكف راجعػػػة  ،السػػرطانية العضػػػكية الـاآلتكػػكف ناتجػػػة عػػػف 
 الناحية النفسية .

دفػػاعييف  فكػػانيزمييف ماالزكجػػعمػػى الػػزكجيف، حيػػث يسػػتعمؿ  اآلثػػارففػػي ىػػذه الحػػاالت تكػػكف 
ك الحمايػة المفرطػة ضػد القمػؽ الشخصػي لمػزكجيف ك يؤديػاف ىػذاف الميكانيزمػاف  اإلنكػارىما 
 غمؽ باب الحكار رغـ المعاناة. إلى

ك تصبح ىناؾ معاناة فردية لكبل  ،تغطية المرض إلىالمرض كالحماية المفرطة تؤدم  فإنكار
حياتو كمػا كانػت عميػو  إكماؿلمريض حيث يريد ا، الحقيقي األلـدكف معرفة تقاسـ ، الطرفيف 
   .في السابؽ

الجانػػب العبلئقػػي  أك ،عضػػكم الجنسػػيحػػدكث داء السػػرطاف ال يػػؤثر فقػػط عمػػى الجانػػب ال إف
فقط ، فالشريكاف يكاجياف انخفاض في محدكدية في العبلقة الزكجيػة، فيػك يحصػر ك يضػيؽ 

  مػػػف سػػػعادة  أساسػػػيةالعبلقػػػة الزكجيػػػة كمػػػا يفككيػػػا، ففػػػي الحيػػػاة الزكجيػػػة تكػػػكف سػػػعادة الفػػػرد 
 إلػػىقي يػػؤدم التكافػػؽ الشػب إف، األخػػرمطمػػب لمشػخص  أخػر األخػػر، بحيػػث تكػكف لػػذة األخػر

 كالعطاء . األخذالتكافؽ العاطفي مع االلتزاـ ك مراعاة التكازف بيف 

  5    فػرقـ     je+tu=nousيعنػي   3 =1+1 أكالمعادلػة ربػط نسػقية تضػع   Olson S    [108] يعطي 
ىػػك الػػذم الػػزكج المثػػالي  أفكاحػػد كلػػيس اثنػػيف، كمػػا يؤكػػد  فػػرد الػػزكج  ىػػك رقػػـ فػػردم يعنػػي

شخصػية  أمػكر أكحياتيػة  أمػكرفيتقسماف حياتيما سػكاء كانػت  ،عنى كممة نحفعمى م يحافظ
 األخػػرك معرفػػة كػؿ كاحػد منيمػا ، ثقػة بينيمػاتكػػكف ىنػاؾ ثمػار ال أف، كمػا يجػب العػيش معػا 

    الذاتي  التقدير  عمى الحفاظ   جؿأمف  ،األخرحؽ    امتصاص دكف   حقيقية   معرفة

            



  األكقػػاتيكػػكف انفصػػاؿ طفيػػؼ كفػػي بعػػض  أفيجػػب  األحيػػافبعػػض  لعػػيش معػػا، كفػػي ك ا 
 ىناؾ تذبذب مستقر في االستقبللية ك االعتمادية.

   لمتنظػػػيـ  إعاقػػػة، حيػػػث يكػػػكف  المزدكجػػػة اإلشػػػارةيكػػػكف انقطػػػاع لػػػذلؾ ‹‹ففػػػي حالػػػة السػػػرطاف 
غيػػػر مسػػػتيمكة بػػػيف الطػػػرفيف فكػػػؿ طػػػرؼ يسػػػتكعب الحػػػدث  أحاديػػػةالقطبػػػي ، حيػػػث تحػػػدث 

لػػدييما طػػابع غيػػر مػػرف عمػػى صػػعيد  المػػذافالػػزكج  أفتػػو الخاصػػة ، فمػػف الكاضػػح نجػػد بطريق
   ((Olson S, 1985, p. 42 ‹‹مضاعفاتوتطكرا لممرض ك  أكثرصراعي 

 

الدراسػات  تكثػر  لػذلؾ ،يعػد جػد معقػد لمسػرطاف  التطرؽ لمجانب السيككسكماتي إف              
إلػى تقػديـ بعػض الدراسػات التػي طرحػت فيمػا يخػص  ارتأينػا، ك نظرا ألىميتو في ىذا المجاؿ

   ، ك مخمفػػػات المػػػرض مػػػف الناحيػػػة وبرزنػػػا دكر العكامػػػؿ النفسػػػية فػػػي إحداثػػػأىػػػذا الػػػداء، كمػػػا 
لػػذلؾ سػػكؼ نتطػػرؽ فػػي  مػػي لػػدل ىػػؤالء،ق، لكػػف محػػكر دراسػػتنا يرتكػػز عمػػى الػػنمط العالنفسػػية

العقمػي لػدل  الػنمطدؿ عمػى يػ قػدالػذم كضػع كفػرض  األساسػياالكتئػاب  إلػىالفصؿ المكالي 
 ىؤالء المرضى.

 

 

 

 

 

 

 



 نرل في عالمنا اليـك الكثير مف األشخاص عمى مختمؼ أطكار أعمارىـ                      
كأكؿ ما يردد الشخص يقكؿ أنا حزيف أنا تعب ك كره مف  ، يشككف مف تغيرات في المزاج

ك حتى بمغة  ،يا بمختمؼ المغاتيك قد تجده يصرح بأنو مكتئب ك قد يعبر عم الحياة ، ىذه 
. ك البكاء المستمر ،لمكجو صفراراك  ،فتظير عميو التظاىرات الجسدية مف شحكب  ،الجسد

   لكف يكجد البعض مف األشخاص فيـ ال يستطيعكا أف يعبركا عف حالتيـ المزاجية 
فقد يعيشكف حياة عادية تتميز بظيكر أعراض  ،كف مطمقا ىذه الحالةك أنيـ ال يعأ ،االكتئابية
ك استثمار الكبير لمكاقع ك الحياة اليكمية، ىؤالء األشخاص يعيشكف نكع مف االكتئاب  جسدية

       الذىاني ك الذم كأيقاؿ عنو مقنع حيث ال يظير لدييـ أعراض االكتئاب العصابي 
 أال ك ىك االكتئاب األساسي الذم يتحدث عنو فقط في  الحقؿ  ،ىك مكضكع بحثنا

مف المفاىيـ  حيث نحاكؿ في ىذا الفصؿ التعرؼ عميو مف خبلؿ العديد ككسكماتي،يالس
نشكئية لديو ك دكره في إحداث  -، ك إبراز الجكانب النفسك تفسرهعميو التي تدؿ  الدينامية  
 المرض.

 

 تعريف االكتئاب الساسي:  -1

تناذر أكلي في انو ‹‹عمى   DE االكتئاب األساسي أك ما يعرؼ P   Pongy(2115) [62]يعرؼ
ألف األمر يتعمؽ ىنا بأشياء مأخكذة ، الطب النفس جسدم، يككف فيو التشخيص جد صعب 

ك الذم ينتج عف عدـ  ،أك ما يعرؼ بغياب األعراض الكبلسيكية لبلكتئاب العادم ،بغيابيا
                    القدرة عمى التعبير عف االنفعاالت ك العكاطؼ لمشخص فيظير

 (Pongy P ,2003,p.171  ) ‹‹التجسدف

ك        االكتئاب األساسي يظير كغياب لمبيدك النرجسي ‹‹فيرل أف   Gorot J (2110)  [83]أما 
مع إلغاء لمحياة الحممية ك اليكامية، ك فقر في المكقعية خاصة عمى  ،المكضكع الخارجي

الذم يككف في انحراؼ، ك ما قبؿ الشعكر يفمس في  ك البلشعكر ،أساس ما قبؿ الشعكر
عممو مف خبلؿ التمثيبلت ك يحؿ محمو اآلني ك الحالي ك استثمار الحياة اليكمية، أما عمى 



      حيف في  ،مستكدع الطاقة غير فارغ مع أنو مغمؽيككف  أساس اقتصادم ك المكقعية،
        مع عدـ التنظيـ  ،ال يككف تحرر نزكم، ك األنا يعاني مف إفبلس جذرم في الدفاعات

 (Gorot J,2001,p.112) ‹‹ الطاقة.  في تصريؼ

أف االكتئاب األساسي ىك مف العبلمات  Pongy P  فعمى ىذا األساس يمكف أف نقكؿ حسب
األكلى أك التناذر الذم يسبؽ التجسدف لدل الفرد السيككسكماتي، يككف التشخيص فيو 

فيك يقاس عمى أساس  ،صعب ك ىذا لغياب األعراض المألكفة في االكتئاب الكبلسيكي
أك ما يسمى  ،ك غيابيا يدؿ عمى كجكده ،غياب األعراض الكاضحة لدل االكتئاب

 باألعراض اإليجابية التي تككف الحاالت المزاجية  كتككف جد كاضحة.

عمى أصؿ المنشأ أك السببية التي أدت إلى ظيكره، فيك ‹‹فيعرفو  Marty P [74](1966) أما
بمعنى االنسحاب النرجسي مف األنا ك غياب ك فقداف  ،يرجعو إلى غياب الميبيدك النرجسي

لفرد تابع لو، أما عمى أساس النشاط العقمي فيك يتميز الذم قد يككف ا ،المكضكع الخارجي
بغياب أك إلغاء الحياة الحممية كالحياة اليكامية، ك كذلؾ يفسر االكتئاب األساسي عمى أساس 

     ك ىذا خاص، المكقعية األكلى بمعنى إفبلس ما قبؿ الشعكر ك عدـ القياـ بعممو 
         يككف مكجو نحك استثمار كمي لمكاقع، أما عمىك العاطفة، ك بالتالي االنصباب    بالمثيبلت

    التي تصبح غير فعالة ،أساس الجياز النفسي قد يككف راجع إلى  غياب ميكانيزمات الدفاع
   فيخمؽ  ،الذم قد يككف سابقا بقمؽ عائـ منتشر ،فيحؿ محميا ما يسمى بالتفكير العممي

                              عدـ تصريؼ الطاقة أك ربطيا ك بالتالي  أساس طاقكم عمى
 (Smadja C , 1998, p73 ) ‹‹ .يحدث التجسدف   قد

ك عمى ىذا األساس يمكف تعريؼ االكتئاب األساسي كما يمي: ىك نشاط عقمي يميز األفراد 
لبلكتئاب   االيجابية  ذك التنظيمة السيككسكماتية، يظير مف خبلؿ غياب األعراض

مع غياب أك محدكدية  ،ك التفكير العممي ،، يتميز بظيكر القمؽ العائـ المنتشرالكبلسيكي
 مضافا إليو حياة حممية فقيرة أك خاصة. ،لميكاـ



فنجد الكثير قد درس  العرضية،ك الذم يتميز بسمبية  ،لقد عرفنا معنى االكتئاب األساسي
ك لذلؾ يجب أف نتطرؽ إلى معرفة  ،السيككسكماتيةعنو ك حدد أثره في إحداث االضطرابات 

تاريخو ك جذكره ك بالتالي في العنصر المكالي سنكضح أكؿ مف اكتشؼ ىذا النكع مف 
 االكتئاب ك ىذا مف خبلؿ نظرة تاريخية لبلكتئاب األساسي.

  نظرة تاريخية لالكتئاب الساسي: -2

       معمنة ،بمعنى أنو كاف تحتبصكرة  [76])0966(بكضع المصطمح سنة  Marty P قاـ
       .ك ىذا لعدـ تمكنو مف تقييـ النتائج الكمية عمى مرضاه ،الدراسة ، لكف محتفظ بو لنفسو

 0962أعمف عنو ك بيف أعراضو، قد استعمؿ ىذا المصطمح سنة  0966ك لكف في ممتقى سنة 
حيث كاف   l’investigation psychosomatique كتابو المعنكف باالستقصاء السيككسكماتي في

  la dépression sans objet يسمى اكتئاب دكف مكضكع

شبكة قراءة لبلقتصاد السيككسكماتي  Smadja [76](2001)كىذا في كتاب Marty Pأعطى  فقد
          في تفسير مفيـك االكتئاب ىاـجد  الذم يعتبر التعقيؿيتمحكر حكؿ مفيـك 

 ساسي.األكتئاب اال و، يحؿ محمفيوأك كجكد خمؿ  بغيابوك ىذا األساسي 

اكتئاب بأعراض معبر عنيا مبلحظة أما  ‹‹بيف نكعيف مف االكتئاب، األكؿ ىك Marty Pفرؽ 
                            الثاني بدكف أعراض كاضحة ك الذم يسمى اكتئاب بدكف

 la dépression avec اكتئاب بتعبير.أما األكؿ فسماه   expression  la dépression sansيرتعب

expression. ›› ( Smadja C ,2001,p.50)  

 

 اكتئاب بأعراض معبر عنيا: - 1 2 

فيك مرتبط باالكتئاب العصابي   ،يتعمؽ األمر ىنا باكتئاب ذك أعراض عقمية إيجابية
 في عمـ النفس المرضي الكبلسيكي، الذم يمت بالصمة ألعماؿ فركيد. كحاالت الميبلخكليا



األكيد لمخصاء ذك الطابع  ،يككف التعقيؿ في ىذا النكع جيد الحضكر   Marty P ك حسب
حيث يككف الدفاع النفسي  ، ككجكد ىذيانات ك تيمة الذات في حاالت الميبلخكليا ،العصابي

  ير العرضي سكاء العصابي أك الذىاني يرجع إلى ك إف التعب ،مظير مف مظاىر االكتئاب
             أك سجؿ االقتصاد  contrepartie économique positifب  ‹‹Marty P [76] ما أسماه
 . (Smadja C ,2001,p.51 ) ‹‹ اإليجابي.

 

 

 

 اكتئاب بدون أعراض معبر عنيا:  - 2 2

مظاىره اإلكمينيكية تككف دائما صعبة  ،دكف أعراض كاضحة ،ىك اكتئاب عكس األكؿ
 .فيما بعد االكتئاب األساسي Marty P التحديد كىك الذم سماه

.أك االكتئاب  أك االكتئاب المقنعla dépression réactionnelleإف كؿ مف االكتئاب االرتكاسي 
 laأك االكتئاب الفارغ  la dépression blanche  أك االكتئاب األبيض . la dépression latente الكامف

dépression vide.أك االكتئاب الحصرم الجسدم   dépression anxio-somatique يدؿ عمى االكتئاب
فنجد الكثير مف الباحثيف قد تطرقكا ليذا النكع  Marty P األساسي المكصكؼ مف طرؼ

ىذا راجع الخاص مف االكتئاب، رغـ ظيكره في الستينات ك لكف مازاؿ يحتؿ صدارة البحث ك 
 لخصكصيتو فيك مرجع إكمينيكي ىاـ.

أك ما يسمى أيضا  la dépression caractérielleحاليا نجد مف يعرفو باسـ االكتئاب الطبائعي 
الذم يعادؿ تماما ‹‹ Sami Ali(0991) [69]الذم تحدث عنو    la depression a priori اكتئاب بدائي

باتكلكجية بك الذم يحدث ما سماه  النشاط العقمياالكتئاب األساسي الذم يدؿ عمى نمط مف 
 Sami Ali). ‹‹التفكير       التي تدؿ عمى نشاط سمبي في   la pathologie d’adaptationالتكيؼ 

,1990,p98) 



بمعنى أف االكتئاب األساسي يظير  ،إذا حاكلنا أف نشرح معنى باتكلكجية التكيؼ       
   بمعنى تجنب الصراع لمتكيؼ مع الكضعيات  ،التكيؼ الزائد مع الكاقع ك بظركفو عمى شكؿ
              ككبت الكظيفة الخيالية كحؿ محميا الحياة العممية مف أجؿ التكيؼ الصراعية،
        ظيكر العرض الجسدم مف أجؿ تمرير الطاقة ،بباتكلكجية التكيؼ Sami Ali  ك يقصد

الذم يدؿ عمى التكيؼ النفسي ك اليركب مف ، ب النشاط العقمي الفعاؿ ك تسريبيا في غيا
 .النفس ليحؿ محميا الجسد

ك الذم سكؼ نفسره ، سنتناكؿ ىذا المصطمح في اإلكمينيكية المرضية لبلكتئاب األساسي  
عمى أساس نظريتيف ىما: النظرية االقتصادية الباريسية كالنظرية العبلئقية ، كبالتالي نجد 

ثير مف الباحثيف تطرقكا لبلكتئاب األساسي فرغـ تعدد أسمائو، المعنى كاحد ك التفكير الك
        في كجكد قمؽ عائـ منتشر كحياة عممية ترتكز عمى اآلف  يحصركاحد الذم 

كالحاضر، في غياب اليكاـ ك خصكصية األحبلـ أك ما سماه كبت الكظيفة الخيالية ك تتفيو 
 .ك الحقيقي فو ك عامي أم مجرد مف أساسو العاطفي حيث يصبح جد تا،  العرض

 Zornالعميؿ المشيكر  قكؿ  خبلؿ  مف  le banal  في كتابو Sami Ali (0981) [67]  حيث يرل 

                         كمما دؿ عمى أنني سأذىب إلى ألـ ،كمما أككف في حالة جيدة ‹‹
 .(p.138   Sami Ali,1980) ‹‹ أكبر.

 

         يجب أف نتعرؼ عمى االكتئاب الكبلسيكي  ،لكي نتعرؼ عمى االكتئاب األساسي         
ك ليذا يجدر بنا  ،ك أعراضو اإليجابية، فمعرفة ىذه األعراض يتطمب جدكؿ إكمينيكي

لكي نتمكف مف تشخيص ك تحديد االكتئاب األساسي  ،التطرؽ إلى تعريؼ االكتئاب اإليجابي
 .DSM4 سمات االكتئاب الكبلسيكي مف مرجع ىاـ أال ك ىك تحديد ك ىذا مف خبلؿ

 

  تعريف االكتئاب الكالسيكي: -2



تبدك أكثر ما تككف كضكحا في الجانب االنفعالي مف  ،ىك حالة مف االضطراب النفسي
 شخصية المريض حيث تتميز بمايمي:

      قكلو: " أنا  في اليـك بأكممو قد يعمف عنو المريض مف خبلؿ  مزاج اكتئابي يظير
حزيف، أك أحس بالفراغ" أك مبلحظ مف طرؼ اآلخريف قد يككف مف خبلؿ البكاء مثبل 

 خاصة عند الطفؿ أك المراىؽ يظير عمى شكؿ عدـ االستقرار.

السمة الثانية تتمثؿ في إنقاص مف قيمة األشياء ك غياب المذة ك كؿ شيء كفي كؿ  
 حظة مف طرؼ اآلخريف.النشاطات التي يقـك بيا الشخص أك مبل

 في الشير. %3فقداف أك زيادة الكزف، حيث تظير زيادة بنسبة 

 .  نقص أك زيادة في الشيية كؿ يـك

 األرؽ أك المبالغة في النـك كؿ يـك

حركي طيمة اليـك مبلحظ مف طرؼ اآلخريف كلكف غير محدد مف ك تكتر حركي أك بطء نفس 
 طرؼ الشخص.

. إنقاص  في المياـ االعتيادية الفكرية، ضعؼ أك غياب الطاقة طيمة اليـك

 إنقاص مف قيمة الذات مع شعكر بتأنيب الضمير المتتابع. 

إنقاص مف القياـ باألعماؿ االعتيادية سكاء كانت تفكيرية أك في مجاؿ التركيز مع عدـ  
 اآلخريف. القدرة عمى التقرير تككف معمنة مف طرؼ الشخص أك مبلحظة مف طرؼ 

   التفكير في المكت ك ليس فقط الخكؼ مف المكت، مع أفكار انتحارية ك محاكالت 
 االنتحار، كؿ ىذه السمات قد تظير خبلؿ أسبكعيف كقد تستمر فتظير سمات أخرل.

سمة االنعزالية الدالة عمى تمؼ في الكظائؼ االجتماعية كالعممية كفي مجاالت أخرل جد  
 ىامة.



          كؿ ىذه السمات محددة مف طرؼ الدليؿ اإلحصائي التشخيصي الرابع 
                                        الفرنسية مترجـ إلى المغة كال لبلضطرابات العقمية

                                    Guelfi J-D  (Guelfi J-D, 2003,P.11  Boyer P) . [95]ك Boyer Pمف طرؼ 

                                                                   

 مممكءة باليـ ك الحزف ك اليأس ك القمؽ ك المخاكؼ  ،ففي ىذا االكتئاب اإليجابي حياة الفرد
عمى أنو يتميز بالحزف ك المخاكؼ كبطء ‹‹ [14] (2115)ك ىذا ما يؤكد عميو سعد رياض 

مع رفض لمطعاـ ككثيرا ما تصاحب حاالت االكتئاب ىذاءات كىكاجس تساندىا ، الحركة 
  (076.ص،2115،سعد رياض)‹‹ كتدعميا.

 الدنيا ك الرغبة في التخمص منيا.  الحياة فيككف ىناؾ انصراؼ عف االستمتاع بمبيجات 

نمط التفكير لدييـ بشكؿ  فك كال ي ،االكتئاب بشكؿ عاـفاألشخاص الذيف يعانكف مف ىذا 
تجعؿ الشخص يشعر بالحزف في حيف أنو ال يجد سببا مكضكعيا  ،عمى حقائؽ كاقعيةمككف 

لذلؾ، فاألفكار السالبة تمنع المكتئب مف االشتراؾ في األنشطة التي تشعره بالمذة أك بذاتو 
 حيث تظير لدييـ قائمة مف األفكار السمبية 

إذ عندىـ اعتقاد سمبي عف النفس االنتقاد الذاتي ك لـك ‹‹ [14] (2115)ب سعد رياض حس
الذات، التأكيؿ السمبي لؤلحداث، التكقعات السمبية عف المستقبؿ، المبالغة في األحداث كأف 
يقكؿ الشخص ىذا اليـك سينتيي بكارثة كفي نفس الكقت االستخفاؼ مف القدرة الذاتية 

 .(24.ص،2115،سعد رياض ) ‹‹لحدث بالتعامؿ مع ىذا ا

ك بالتالي يمكف أف نبلحظ ىذا االكتئاب  ،كما نبلحظ التعميـ الزائد كرفض التفكير اإليجابي
         ك عدـ الرضا ،ك اإلحساس بالفشؿ ،التشاـؤك  ،االيجابي ك نقيسو مف خبلؿ الحزف

           ك كذلؾ مف خبلؿ األفكار االنتحارية ك البكاء  الذات، ك اتياـ ،ك الشعكر بالذنب
ك التغير الجنسي ك اإلعاقة في العمؿ ك األرؽ ك سرعة   ،ك االنسحاب االجتماعي

 ك فقداف الشيية . اإلحساس باإلجياد



مف خبلؿ كصفو ألداة سميت عمى اسمو أك ما   Beck (0967) [15]ك ىذا ما نجد قد أكده 
بحيث يقـك  ‹‹ [15]  (0995) يسمى بمقياس بيؾ الذم أشار إليو الدكتكر رشاد عمي عبد العزيز

التي تككف كاضحة عند مجمكعة  ،ىذا المقياس بتحديد مجمكعة مف االتجاىات ك األعراض
 20تئاب ك الذم يتككف مف ك في نفس الكقت تدؿ عمى مفيـك االك ،مف المرضى المكتئبيف

 ( 225.ص،0995،)رشاد عمي عبد العزيز فئة.

 

    كبر لبلكتئاب أإف تحديد سمات ك أعراض االكتئاب االيجابي يسمح لنا بفيـ        
غيابيا عند االكتئاب ك إف ظيكر ىذه األعراض كميا في االكتئاب الكبلسيكي  األساسي،

 األساسي يدؿ عميو.

يؤدم بنا التطرؽ إلى الجدكؿ اإلكمينيكي لبلكتئاب األساسي ك الذم يعرؼ ىذا التحديد إف 
بالسمبية العرضية أك التناقض العرضي بمعنى غياب األعراض ك عمى ىذا األساس نتطرؽ 

 إلى مفيـك االكتئاب األساسي بطريقة جد مفصمة مف خبلؿ جدكؿ اإلكمينيكي التالي.

 

 سي:الجدول اإلكمينيكي لالكتئاب السا - 4

 la négativitéيقـك عمى مفيـك السمبية العرضية  ،إف الجدكؿ العيادم لبلكتئاب األساسي

symptomatique .بمعنى غياب األعراض الكاضحة لبلكتئاب الكبلسيكي 

يحدد ىذه السمبية مف خبلؿ العمؿ األساسي   Marty Pعمى أف  Smadja C  (2110) [76]فيرل 
 ك عمى أساس تمثيؿ التمثيبلت . ،التمثيبلت العاطفيةلمقطبية النزكية ك عمى أساس 

        Marty Pك ىذا ما يقره  ،إف الحقؿ السمبي يعد سمة أساسية ظاىرة لبلكتئاب األساسي
ك ىذه السمة تدؿ عمى قمع االنفعاالت ك إفبلس مف الجانب الرمزم الذم يحمؿ دالالت 



يصؿ لئلفراد، فيك ينتقؿ مف الخياؿ  طفمية ك قصص حياتية مف خبلؿ االنتقاؿ الجيمي حتى
 إلى التفكير العممي ك يككف التعمؽ االتكالي ك االمتثالية إلى القيـ الجماعية.

مع إفبلس الذم يدؿ عمى خمؿ في عمؿ  ،أما مف جانب العاطفة نجد السمبية بطريقة قمعية
معاناة نفسية غائبة بحيث تككف ال الجسدية، األلـالذم ينشط القمؽ العائـ ك  ،الجانب العاطفي

 ك ىذا راجع إلى عدـ التعبير عنيا أك مف خبلؿ عدـ القدرة في تمثيميا.

 L ‘ Investigationياالستقصاء السيككسكمات في كتابو  Marty P(0994) [33] لقد كضح 

psychosomatique  إف االكتئاب األساسي ال يحدد  إال مف خبلؿ استقصاء  0962الذم صدر
  تظير فيو الحياة العممية ك التفكير العممي ك العدكانية المخبأة في عالـ نزكم اتجاه
اآلخريف، حيث تظير تمؾ العدكانية كتكجيو مباشر لمذات ، كما تسجؿ أبعاد الحرماف 

 كتئاب.العاطفي التي تظير ك تفسر السمبية العرضية ليذا اال

يعتبر لغز ك في نفس ‹‹Smadja C (2110([76]ك ىذا حسب  Freudإف مصطمح األلـ عند   
          كبر تناقض، فيك لـ يكتبو في مقاالتو ك لكف كصؼ األلـ في إطار أالكقت ىك 

ك خاصة في إطار  ،ميتا بسيككلكجي يتعمؽ بالحرماف ك باالقتصاد ك المكقعية ك الدينامية
  (Smadja C, 2001,p.73) ‹‹ نشكئي . -نفس

  ىذا المغز يرجع إلى النكعية المادية التي ترتبط بشركط قياس إما عمىFreud  [76]حسب 
 أساس التمثيبلت ك إما عمى أساس العاطفة أك عمى أساس التعبير .

ربط األلـ عمى أساس المعاناة النفسية ، ك المرض ىك دليؿ عف األلـ ك األلـ يدؿ  Freud ؼ 
 لمرض النفسي فقط .عف ا

لكف إذا أتينا أف نفسر ىذا األلـ عند ،  Freud[76]لما ىذا الشرح لؤللـ  حسب  ؿقد نتساء
فيذه الخبرة نجدىا مفقكدة ك غير كاضحة لدل المرضى السيككسكماتيف  ،المكتئبيف األساسيف

بحيث يسمى ىذا الغياب لؤللـ  ‹‹أك عند المختص السيككسكماتي أك المحمؿ النفساني ،
           ‹‹ (Smadja C, 2001,p.73)  النفسي ب لغز تغير اإلشارة الذم يدؿ عف األلـ بدكف الـ



يقصد بو االكتئاب األساسي الذم يدؿ  ،إف لغز تغير اإلشارة الذم يدؿ عمى األلـ بدكف الـ
النفسية  األلـجسد، أم اختزاؿ كؿ ك المعبر عنو بمغة ال ،عمى المعاناة ك األلـ النفسي المقنع

 ك حؿ محميا الحياة العممية ك قمع لبلنفعاالت .

لكف تمؾ األلـ فقد الغي ، فيظير ما يسمى ، إف مسالة غياب األلـ تدؿ عمى كجكد األلـ 
ك ىذا راجع إلى غياب التعبير العاطفي الذم يبرمج محمو التقمص ، الـ نفسية آبعدـ كجكد 

عمى نمط خاص    sifeneosك  Martyالذم يدؿ حسب  ،التفكير العمميالكبير لمكاقع ك 
    لممرضى السيككسكماتييف.

يبدك كاضحا  ،الذم يدؿ عمى غياب التعبير العاطفي لؤللـ النفسي  l alexithymieفمصطمح 
        فيك متعمؽ بمعنى متخفي لخؿ التنظيـ التدريجي لمسيركرة النفسية ،عياديا  ك ظكاىريا

 لذم يدؿ أيضا عمى خمؿ في النظاـ التعبيرم .ك ا

أف ىؤالء األشخاص ال يعبركف عف أالميـ النفسية فيذه سمة ‹‹ Smadja C  (2110(  [76]فحسب
لذلؾ يجب تسميط الضكء عمى األساس التحميمي االستقصائي  ،أساسية لبلكتئاب األساسي
     ‹‹  (Smadja C ,2001,p.74)لمحياة النفسية لتمؾ المرضى

ك عمى العمـك يمكف أف نحصر الجدكؿ اإلكمينيكي العيادم لبلكتئاب األساسي مف خبلؿ  
    ثـ ظيكر نشاط عقمي خاص يتميز بقمؽ عائـ  ،بلكتئاب الكبلسيكيلاألعراض الكاضحة 

كبت     Sami Aliأك ما سماه  ،ك حياة عممية مع غياب أك فقداف اليكاـ  أكتكماتيكي،أك قمؽ 
ك كؿ ىذه السيركرات سكؼ نتطرؽ إلييا عنصر  ،الية مع خصكصية األحبلـالكظيفة الخي

      ك التي قد تعتبر أعراض أساسية ،تمك األخر كي نفسر ك نفيـ أكثر االكتئاب األساسي
 ك ىامة في تفسيره. 

 

إف تحديد الجدكؿ اإلكمينيكي لبلكتئاب األساسي ال يخمك مف التحديد السببي لو ، فنجد       
ك كؿ مف ىؤالء حصر جانب  ،إلى التفسير السببي ليذا االكتئاب ؤاالعديد مف الباحثيف لج



ك عمى ىذا األساس سنقـك بعرض السببية النفسية ليذا االكتئاب ك الذم  ،معيف لحدكثو
 ي:ستظير كمايم

 التفسير النشوئي لالكتئاب الساسي : - 5

 l’ordre psychosomatique les mouvements  individuels de vie etفي كتابو  P Marty (0998) [36]يفسر

de mort   االكتئاب األساسي عمى أساس: 

 

 

 

 

 :غياب غريزة الحياة- 1 5

االكتئاب األساسي عمى أساس  غياب غريزة الحياة عمى مستكل النشاط العقمي  Marty P فسر 
، فقد سمى االكتئاب األساسي لغياب األعراض الكاضحة لبلكتئاب ك لغياب القكل النزكية 

 العرضية. جابيةيباإلالغريزية ك المتمثمة في غرائز الحياة مع عدـ ارتباطيا  

إف المشكؿ الذم يكمف في ‹‹  Marty مف خبلؿ قكؿ  Gorot J(2110([85]ك ىذا ما يؤكد عميو 
ك اإلفبلس  يظير عمى مستكل كمي خاص بالنشاط االقتصادم النزكم  ،االكتئاب األساسي

 (Gorot J,2001,p.133)  ‹‹فيك متعمؽ بالنمط أك بالنشاط السيميكلكجي عمى مستكل نكعي، 

 

 :مستوى نشاط أو تراكم الطاقة - 2  5

عمى مستكل نشاط أك تراكـ إذا أتينا تفسير االكتتاب األساسي عمى ىذا النمط : انو يكمف  
ك كذلؾ إفبلس في الطاقة أك ما يسمى بإفبلس غرائز الحياة ، فيذا  ،النزكية الغريزية الطاقة

التفسير يككف عمى أساس كمي أم كمية تسرب الطاقة  أك احتباسيا ، أما عمى أساس 



      في التمثيبلت  إلى أف يحدث خمؿ  أك كيؼ ينش ،ؽ بداللة ىذا العرضنكعي فيك متعم
 رصاف ك التعقيؿ ك ىيمنة نزكات المكت بدال مف نزكات الحياة.ك عمى مستكل اإل

 

 :الحدث الصدمي – 3 5

يؤدم  حدث صدمييرجع سبب االكتئاب األساسي إلى  Marty P (0998) [36] كما نجد أيضا أف
الذم يؤدم بدكره إلى خمؿ التنظيـ النفسي  ،القدرة عمى التعقيؿ الجيدإلى عدـ إيجاد 

الذم يككف راجع إلى قكل متعارضة ذات حركة   ،مؤديا إلى خمؿ تنظيـ جسدم ،التدريجي
 ضد تطكرية يغمب عمييا نزكات المكت.

ثر في تغير النشاط العقمي ، بحيث يظير عدـ القدرة عمى أبمعنى أف الحدث الصدمي لديو 
الذم يخمؼ مف الناحية االقتصادية فيض مف اإلثارة  تككف ، االستعاب ك تجاكز تمؾ الحدث

ك القدرة عمى السيطرة عمى  ،ك بالنسبة لكفاءتو ،مفرطة بالنسبة لطاقة الفرد عمى التحمؿ
      ثارات لدرجة تصنيفياأف ىناؾ زيادة كبيرة في اإل‹‹رصانيا نفسيا ، بمعنى إثارات ك اإل
رصانيا بالكسائؿ المعتادة ك المألكفة تنتيي بالفشؿ ، فيصبح تراكميا مرضيا ك تنيار إأك 

    الدفاعات التي تصرؼ تمؾ الطاقة ، ك يظير نشاط عقمي مف سماتو العيش في الحاضر 
 (Marty P,1998,p.201) ‹‹ك أالف دكف ظيكر حياة خيالية. 

 

 :التثبيتات و النكوصات - 4 5

فيك  ، أساس التثبيتات ك النككصاتاالكتئاب األساسي عمى  Marty P (0984(  [52] كما يفسر
إلى تراكـ الميبيدك في   Freudيرل أف التثبيت الذم أساسو تحميمي ك الذم يدؿ حسب 

ك أف الحركة النزكية  ،أما النككص فيك راجع إلى تمؾ المراحؿ المثبتة ،المناطؽ الشبقية
لغرائز المكت تؤدم إلى انييار القكل ك االنفصاؿ النزكم عمى مستكل النشاط العقمي يبدك 

ك يظير مف خبللو نمط عقمي يتميز  ،ك الذم يؤثر عمى النفس ك يؤثر عمى الجسد ،كاضحا



يكامي ك لكف التمركز حكؿ الحالي ك اآلني ك الفقر ال ،بغياب األعراض الكاضحة لبلكتئاب
 .ك إنتاج خاص لؤلحبلـ فتعتبر سمة سمبية

 

 غياب العمميات النفسية: – 5 5

االكتئاب األساسي عمى أساس العمميات النفسية الغائبة        Marty P (0984) [31 ]كما فسر  
حيث تصبح مستقمة عف السيركرات األكلية التي ال      ،ك التناسؽ العقمي لمعمميات الثانكية

 تدعميا .

فقد الحظ أف االكتئاب األساسي يمغي عمؿ المكقعيتيف، ففي المستكل المكقعي الثاني يتعمؽ 
ك ىذا األخير يككف  ليس فارغ لكف مغمؽ، فاالندفاع النزكم  ،األمر باليك مستكدع الغرائز
 العاطفي. غير مصرؼ عمى المستكل

خمؿ كاضح  في سيركرة ك ىذا راجع إلى  ،مفمس مممكء باأللـ فأالناأما عمى ىذا األساس 
 االتصاؿ، ك تكزيع الدفاعات مرتبط بخمؿ التنظيـ ك االتصاؿ مع اليك.

يستطيع أف يعطي لنا أنماط ال  ،أف األنا غائب عنو التمثيبلت‹‹ Smadja C  (2110( [76]فحسب 
مف السمكؾ المتعمقة بأبعاد عبلئقية ، بحيث يككف األنا مدعـك مف طرؼ األنا المثالي 

     لكف ال يستطيع  التكازف ،النرجسي، فاألنا يدافع عف طريؽ نكع مف الميكانيزمات
 (Smadja C ,2001,p.83 )‹‹ األساسي ، فالنشاط القاعدم غائب .

بمعنى غياب ميكانيزمات   ،فيما يخص أف يككف األنا غائب  Smadja Cسر قكؿ إذا أتينا أف نف 
مف خبلؿ األنا  ،بحيث يككف األنا في ىذه الحالة تابع إلى كضعيات خارجية ،دفاع فعالة

ك بالتالي ال  .        لبلنا  ك غياب ىذا األخير يدؿ عمى انحطاط ك انييار  ،المثالي النرجسي
ثر العبلقات األكلية أك ىذا لغياب الدفاعات الفعالة فيشير إلى  ،يككف ىناؾ تكازف أساسي
 .في تككيف األنا ك دفاعاتو 



عمى أساس مسح ك غياب ما قبؿ  ،فسر االكتئاب األساسي Marty P (8099) [36] كما نجد
ك أيضا مع  ،قيقة مع الغيرحيث يقـك ىذا األخير بقمع العبلقات الشخصية ك الح ،الشعكر

 كما تدؿ عمى فقداف قيمة الماضي ك المستقبؿ . ،الذات ، فيذه الظاىرة تمس مفيـك الفضاء

   ترجع أفعاؿ ك حركات مباشرة في إطار مكاني  ،قيمتيا الخيالية تفقدك الحركات  فاألفعاؿ
الذم شكؿ انقطاع أك انفصاؿ حقيقي   ،ك فضائي عقبلني، فغياب االتصاؿ بيف البلشعكر

 .الفرد يعيشو الذم أصبح نظاـ لكؿ يـك    Actuel – Factuelالذم حؿ محمو ك  ،في حياة الفرد

      

ىذه بعض التفسيرات السببية النفسية المرضية لبلكتئاب األساسي التي  حددىا          
Marty P لكف تكجد العديد مف  ك ،مف اجؿ معرفة كيفية حدكث االكتئاب األساسي

       فنجد ما يسمى بالتناقض السيككسكماتي ،أك تفسر تطكره ،المصطمحات التي تدؿ عميو
 النرجسي ك الذم سكؼ نتناكلو فيمايمي:  ك االقتصاد
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خاصة في النظاـ النرجسي  ،لقد عرفنا أف االكتئاب األساسي يضـ في طياتو فقر نرجسي
التي تسجؿ مكاف خاص بيا   ،األحداث الصدمية األكلية إلىاألكلي، ك ىذا راجع كما ذكرنا 

 ك يككف ىناؾ فقداف المكضكع مع غياب نرجسي.

ك الذم يدؿ  ،عمى فقداف نرجسي ثانكم بيف الذات ك المكضكع قد يدؿ ،إف فقداف المكضكع
ك        يؤكد أف االختبارات المتعمقة باأللـ في العمـك  Marty Pعمى االكتئاب األساسي، ؼ 
أك عدـ الكفاية في الدفاعات الخاصة  ،تظير لنا أف ىناؾ فقر ،الخاصة باالقتصاد العاطفي

عمى العكس في الحاالت  ،بالميكانيزمات التقمصية األكلية  لمطفؿ في المراحؿ األكلى
نرجسي /    في إطاره الثنائي   ،مكميمار األستثأيف  نجد ىناؾ نكعية مف اإل ،اليستيرية
 شبقي.



حاكؿ تفسير االكتئاب  األساسي  مف خبلؿ االنسحاب  النرجسي  Marty P [36] بمعنى أف  
الخاصة  ،العمميات التقمصية إلىأك فقر في الدفاعات الراجعة  ،المتعمؽ بفقداف المكضكع

 أيف يككف ارتداد نرجسي عمى المكضكع الخارجي. ،ةيمكمبالكظيفة األ

ال يكمف فقط في النمك  ،فيقرا أف التناقض السيككسكماتي   Fain M et Braunschweigأما 
 .بي يكدك لكف خاص بالتنظيـ النزكم األ ،النرجسي

ىك عندما نبلحظ أف الشخص  ،فالقصد بالتناقض السيككسكماتي ك االكتئاب األساسي 
     تحسف مزاجو النفسي ك لكف مرافؽ بجسدنة، فإذا حاكلنا محاكرة الشخص عف إحساسو 

فيك في حالة  ،ك كأنو يخفي شيء ال يحب التحدث عنو ،ك مشاعره يظير نكع مف الخجؿ
 ب بتكلكجيا التكيؼ.  Sami Aliمع ظيكر العرض أك المرض لذلؾ يسميو ،جيدة

بعض مرضاه الذيف يحممكف مرض صامت كما   ‹‹أف  Smadja C  (2110([76]حيث يؤكد 
أدل إلى  ،قاـ بتفجيره حدث أخير ،معيفىك راجع إلى عيش  ،أك ما يعرؼ بالسرطاف ،سماه

    .ظيكر أحداث نفسية جديدة تفتح ك تزيح مجمكعة مف التغيرات النفسية أفانتشاره ، فيرل 
كتحطيـ الجسد يحقؽ  ،مف خبلؿ اليركب عف األنا ،ك تحقؽ مكسب نرجسي لمعميؿ

 (Smadja C ,2001,p.p87- 88 ) ‹ ‹النفسي . االستقرار

الذم يدؿ عمى  ،ك مف جية أخرل خمؿ في النرجسية  ،فالتناقض السيككسكماتي مف جية
الذم يدؿ عمى  ،بالجسدنة بالبلكعياالكتئاب األساسي، أما المكسب الثانكم ىك متعمؽ 

 مكمي.المتعمؽ باالستثمار األ الماسكشية

يدؿ عمى نشاط  ،مكميةأف الطبع البلكاعي الذم يسجؿ الكظيفة األ‹‹ Fain M [76] بحيث يرل
     (Smadja c, 2001,p.93)‹‹جسمي الذم يفسر صمت لؤلعضاء 

الذم يظير عمى شكؿ  ،يمكف أف يدؿ ىذا الخمؿ النرجسي عمى غياب العمميات التقمصية 
    الذم  ،مكمي غير كامؿخمؿ جزئي مكجو نحك كظيفة النمك، بحيث يككف االستثمار األ

 نو أف يخمؽ نشاط عقمي غير جيد .أمف ش



مع سقكط لمعمميات  ،يرل أف ىذا النشاط النرجسي الغائب‹‹ Smadja c (1211)[76]ؼ 
  pathologie du calmeيعرؼ ما يسمى ب المرض الصامت  ،رصانية في النظاـ النفسياإل

ك ظيكر مرض  ،ك الذم يتحدد مف خبلؿ الجسدنة ،بمعنى ظيكر اكتئاب بدكف أعراض
     (Smadja c, 2001,p.93) ‹‹عضكم.

 

ك الخمؿ الذم يحدث  ،إف التطرؽ إلى التناقض السيككسكماتي ك مفيـك النرجسية        
أكال لمفيـك الميبدك النرجسي ك ثانيا  ،ال يخمك مف التطرؽ إلى مفاىيـ جد ىامة  ،يمايثر إعمى 

  la dépression et la dépressivitéمفيـك االكتئاب ك االكتئابية أك ما يعرؼ 

 

 تعريف االكتئاب و االكتئابية: -7

، فالمصطمح بالمغة األجنبية يحدد  إف مفيـك االكتئاب يختمؼ مف عف مفيـك االكتئابية
 اختبلفا كاضحا، أما عمى أساس المغة العربية فالتميز بيف المصطمحيف يبدك صعب .

ك             Racamierمف طرؼ العالماف  ،0993أكؿ مرة سنة  la dépressivitéلقد أطمؽ مصطمح 
Nacht  ،جؿ سد أا النشاط مف بحيث يكجو ىذ ،فيك يدؿ عمى تنظيمو دفاعية لمنمط النرجسي
يتعمؽ األمر بسيركرات .‹‹ثر التيديدات الخارجية أك الذاتية، فيك أك يحد مف أثغرة 

          رصاف عند حدكثك عدـ القدرة عمى اإل ،لمصكر التقمصية المستقرة ستدخاليةإ
ك ال يستطيع  ،االنفصاؿ ، فالفرد يتعمؽ باالستثمارات األكلية فيك ال يستطيع تككيف نفسو

 .[29] (Corcos M, 2003, p. 93) ‹‹تقبؿ الفقداف

      أم اكتئابية االكتئاب   la dépressivité dépressiveأف ىناؾ فرؽ بيف Racamie R [29]فيرل  
المكتئب اكتئابيا ، فيذا األخير يدؿ عمى شخصية ليا قاعدة تنظيـ   déprime dépressionك 

 مثؿ ما ىك الحاؿ في الحاالت العصابية ك الذىانية . ،خاصة



فيك مرتبط بحداد غير  ،فيك عبارة عف نشاط نرجسي ك ضد المكضكع  la dépressivitéأما 
 ك مرتبط باالقتناع بالفقداف . ،بمعنى ليس لديو حمكؿ استثمارية لممكضكع ،ناجح

عندما يككف ىناؾ ‹‹التالي :  نستطيع أف الفرؽ بيف عمؿ الحداد ك عمؿ االنفصاؿ بالمثاؿ
ك ليس  ،نقكؿ أف الفرد يعمؿ حداد لمشريؾ فالحداد مرتبط بالمكت بمكت، انفصاؿ لزكجيف

دائما                    المكضكع ف فقط، الغيابمرتبط باالنفصاؿ ك  ،بفقداف الحبيب
الرغبة في  كالغيرة ك ،تتدخؿ فيو العممية الشعكرية كما تظير العديد مف العمميات ،حاضر
       فيذا يسمى انفصاؿ أما الحداد كعممو يككف بالفقداف الكمي عف طريؽ  ،األخر
 . [82] (Aubut J, 2002, p. 45 )‹‹المكت

ك ال لفقداف  ،نو ال يكجد تقبؿ ال لبلنفصاؿأ ،لكف نبلحظ لدل المريض السيككسكماتي
ك بالتالي يككف ىناؾ خمؿ ، فالشخص أك المكضكع يككف مستدخؿ بطريقة حاضرة بالمكت،

ك عدـ  ،فاالكتئابية ىي مرتبطة بعدـ القدرة عمى عمؿ الحداد ،  la dépressivitéيحؿ محمو 
مع عدـ القدرة عمى إصبلح المكضكع  ،القدرة عف االنفصاؿ عف المكاضيع المثالية الطفكلية

 ك الخضكع ليذه الحياة فتطير مشكمة النرجسية . ،المفقكد

عبارة عف نظاـ خاص لنشاط عقمي ك ليس بنية، فاالكتئابية تأتي مف  ،الذكرفيي كما سبؽ 
 جؿ تيديدات القمؽ البدائي الذم يؤدم إلى خمؿ التنظيـ التدريجي.أ

جؿ المحافظة أأنيا تتطمب طاقة معتبرة ك دائمة اإلنتاج مف  ‹‹Corcos M (2115) [29]فحسب 
ك التي قد  ،التي تدؿ عمى حؿ اكتئابي ،االكتئابية عمى ىذا اليدكء ، أك ما يسمى بالزمانية 
      الذم يترجـ في كجو مختمؼ ك الذم يعكس ،تككف ناتجة عف انقطاع عمؿ الحداد

        كالذم يترجـ في مصطمح االكتئاب ، منشاط السيككسكماتيلالتنظيـ العقمي 
 .(Corcos M, 2003, p. 93 ) .‹‹.األساسي

مف خبلؿ إعطاء مقكلة  Le banalفي كتابو  Sami Ali  (0998) [71] كىذا ما نجد يؤكد عميو 
 .  je me sens pas triste mais effrayée et mon corps qui est triste إلحدل مرضاه الذم يقكؿ :



    التي تعقب التيديدات أك الخكؼ مف فقداف المكضكع  ،يمكننا أف نعمؽ  أف األزمة الحادة 
ك في الجسد مع غياب األلـ النفسي الذم ، يؤدم إلى تغير أساسي في السمكؾ  ،ك الترؾ

ك الذم يظير عمى شكؿ مرض جسدم بدكف مكضكع  ،سده ما يعرؼ باالكتئاب األساسي
 .نفسيلـ أ

     ال يستطيع أف يمثؿ عمؿ الحداد بشكؿ طبيعي ا،أساسي المكتئبفعمى ىذا األساس 
أف يككف ىناؾ ، ف الجياز النفسي مف شركط عممو أل ،ك لكف بشكؿ مرضي ، عادم

ستدخاؿ ناجح لممكضكع إرصاف نفسي لمحداد ، فنحف نعمـ أف الحداد يتشكؿ عندما يككف إ
ك لكف أصبح المكضكع في ىذه الحالة مكضكع  ،بمعنى مكضكع أكلي خارجي ،المفقكد

المتعمؽ بالنظرة مارات ثداخمي نرجسي، فالحداد يعطي في الكقت نفسو المكاف ضد االست
       حيث يغيب مع خمؿ التنظيـ العقمي  ،فتككف إمكانية اإلنكار ممغية .العممية لممكضكع

 ك المكضكع النرجسي الداخمي في الكقت نفسو يظير .

       

          يدؿ عمى عدـ القدرة  ،إف الخمؿ في عمؿ الحداد في االكتئاب األساسي        
      رصانو بطريقة أيف يكجد حؿ ليذا الصراع، قد يدؿ  إك ، لفقداف المكضكع  عمى االستعاب

تكالي أيف يسحب الميبدك ىذا الفقداف إلى نكع مف  االكتئاب الذم يقاؿ عنو االكتئاب اإل
سنحاكؿ تفسير االكتئاب ك عمى ىذا األساس ، النرجسي ك يككف مشكؿ في النرجسية

 .Spitzتكالي الذم تحدث عنو ب اإلمف خبلؿ معرفة االكتئااألساسي 
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ك اكتمؿ كصؼ ىذا ، Spitz [47]تكالي عمى يد ظير أكؿ بحث لبلكتئاب اإل )0946(في سنة 
    de la naissance a la paroleاالكتئاب في عدة كتب نذكر عمى األخص في كتابو المعنكف ب 

          خاصة ،فيك يتعمؽ األمر باكتئاب يظير في المراحؿ المبكرة مف حياة الرضيع ‹‹



       نمكذج أكلي نظرم لقاعدة ،فيك يعتبر لدل المحمميف النفسانييف ،في العاـ األكؿ مف حياتو
                   تكالي انو عبارة بأف االكتئاب اإلSpitz االكتئاب األساسي فيما بعد، يرل

        ك الذم  ،أشير 8إلى  6تظير لدل الرضيع مف  ،أزمة مف األعراض ف تناذر أكع
كيعقب  ،حيث يبدأ ىذا التناذر تدريجيا ببكاء مبالغ فيو، الطفؿ عف األـ  انفصاؿيككف نتيجة 

كجكد تظاىرات عدكانية لدل   Spitzكما الحظ ىذا البكاء تكتـ كبير مع مرحمة انعزاؿ ممتدة.
      فشيئا، كما يظير لدييـ تأخر في منحنى اشيئلكف تختفي  ،الرضيع في ىذا العمر

 (Kreisler L,1992,p.163 )    ‹‹النمك

 ويبيف في أف األصؿ االكتئاب األساسي كطريق ،يؤكد عميو  Kreisler[47](1992) كىذا ما نجد 
مضاؼ إليو انعزاؿ  ،كؿ القكل الحيكية مع تكتـ كبيرف ىؤالء الرضع لدييـ ضعؼ في أ ‹‹،

كما أف ىذا االكتئاب يككف جد ،  كخمؿ في التنظيـ النفس الجسدم، مع بطئ نفس حركي 
الذم يدؿ عمى إشكالية اكتئابية  ،سنكات 4سنكات إلى  5كديب مف كاضح في مرحمة األ
مع حصر كالشعكر بالذنب ،أك  ،كالخكؼ كالحزف ،مع حركات عاطفية ،كخميط نفسي خاص

 Anxiety    Syndrome :S،Guilty:G: تدؿ عمى  Boulby (1978) [47 ]F.A.G.S. Pour Fear:F ،A قما سما

 ‹ ‹ .Sadness:تعني  Sك 

Spitzكتمي ىذه المراحؿ مرحمة أخيرة سماىا  الصبلبة المجمدة التعبيرية التي تظير كما يرل.    

) Kreisler L, 1992 ,pp. 163(-  بعد ثبلث أشير مف االنفصاؿ  ‹ ‹

كعبلقتو بالمكضكع  ،نحف نعرؼ أف ىذا االنفصاؿ يؤثر فيما بعد في الحياة الحيكية لمشخص
قر أحيث النشاط الحيكم،  حيث يككف ىناؾ إعادة ذلؾ  ،كىذا عكس إف كجدت ،مكمياأل
          لدلنو يغير مف النشاط الذم سجؿ أإال  ،نو رغـ عكدة أك حضكر ىذا العمؿأ

 بحيث تبقى ىناؾ أثار مع العمر. ،الرضيع



أك الحدث  ،ه اآلثار قد يشد بنا االنتباه إلى اآلثار الصدميةذإذا أتينا أف نحمؿ معنى ى
كىذه األحداث قد تدؿ عمى تثبيتات   ،الصدمي بمعنى ىذا االنفصاؿ يخمؽ أحداث  صدمية

 أم في البمكغ أك مراحؿ  الرشد . ،بعديةكقد تككف نقطة رجكع إلييا في الحياة ال ،أكلية

التي قد تذكره بالحدث  ،فاالكتئاب االتكالي يخمؽ أثار جد ىامة ينكص إلييا الفرد في حياتو
 أك أنيا تخمؽ لو نكع مف التفكير . ،أك ييرب إلى تمؾ الكضعية البدائية

    فإذا أتينا أف نربط ‹‹ Smadja C  (2110 ([76]في كتاب ؿ    Marty Pك ىذا ما يؤكده 
             لة غياب المكضكعأنضع في الدائرة مس ،االكتئاب األساسي ك االكتئاب االتكالي

               ىذه ك كبل النكعيف مف االكتئاب يرتكز عمى ،أك فقدانو أك االنفصاؿ عنو
 (  Smadja C ,2001,p.59) ‹ ‹ األسس المذككرة .

 la maladie de carenceك سماه ب  ‹‹قد ركز عمى مظير ىذا االكتئاب  Spitz (0979( [47]فنجد 

affective ،المتعمقة  يعأم مرض الحرماف العاطفي الذم ينتج عف مرض في العبلقة بالمكاض
عبلقة ال يكجد فييا االنتظاـ الكيفي ببالثنائية أـ/ طفؿ مف خبلؿ صكرتيف، األكلى متعمقة 

 (Kreisler L,1992,p.163 )  ‹‹ نتظاـ الكمي .أما الثانية ال يكجد فييا اال،

          عمى مستكل كيفي أم نكعية العكاطؼ ، يقصد بالخمؿ العبلئقي بيف األـ ك الطفؿ
ك ىذا حسب نمط ، ك اإلحساسات التي يتمقاىا الطفؿ في مراحؿ النمك التي تمنحيا األـ

عمى أساس كمي أم الكـ ىؿ ىك قميؿ أـ كثير مف العكاطؼ التي تبدييا  أما الشخصية.
 .أك العكس la mère pouleاألـ مفرطة الحماية مثبل 

حيث يرل  أف في ىذا النكع مف االكتئاب العبلقة غير كافية ، فييا تقصير ، أيف يتدخؿ 
يز بالنقص ك عدـ دخؿ ىذه العبلقة التي تتمتستك  ،العامؿ الكمي ك يتطكر ىذا االكتئاب

 الكفاية مع التأكيد عمى مفيـك فقداف المكضكع.



يؤكد أف    Marty Pؼ  ،تكالي باالكتئاب األساسي فيذا جد كاضحإذا أردنا ربط االكتئاب اإل
الذم يدؿ عمى خمؿ التنظيـ  ،أصؿ االكتئاب األساسي ىك راجع إلى فقداف المكضكع

 .التدريجي 

ركز عمى مفيـك غياب المكضكع في ت ‹‹ Smadja C (2110 ([76]ك ىذا حسب  IPSO فمدرسة  
مباشرة ، قد يككف  الغياب بطريقة مباشرة أك غير  ك يككف ىذا،مختمؼ مراحؿ حياة الفرد 

اىتـ بمكضكع ‹‹ Marty Pفنجد   ‹‹مف حياة الرضيع. فكليتياألاألصؿ فيو راجع إلى السنتيف 
ك الذم يعد نفسيا غائب  ،ك كذلؾ بفقداف المكضكع البيكلكجي ،غياب المكضكع ك مفيكمو

األـ بك ما سماه أ)Green  André (0981ك ىذا ما نجده في أبحاث  ،في االكتئاب األساسي
     (  Smadja C ,2001,pp.59 ,60)‹‹الميتة

يشير إلى مرحمة حياتية يككف الطفؿ   تكالية يدؿ عمى االكتئاب األساسي،إلمصطمح اف ذفإ
 .محتاج إلى حياة نفسية أكثر منيا بيكلكجية ، فيك في تبعية لمشخص الذم ينميو ك يحميو 

أك تيميش مصطمح الفردية ك استدماج مصطمح  ،ك الذم يدؿ عمى نمك نزكم أكلى لمطفؿ
كف ليس ىناؾ التركيب ، فالطفؿ في ىذه المرحمة يكاجو سيركرات متعمقة بالمكضكع ك ل

 اكتماؿ لممكضكع المككف لو ك االستقبللية عنو.

     فيك يرل أف نفسية الطفؿ لـ تكتمؿ بعد أك غير مندمجة Winnicott  (0988) [80]أما حسب 
 .    le moi /non moiك التي ال تستطيع التميز بيف 

فيرل أف الرضيع يبدم  ‹‹Smadja C  (2110([76 ]ك ىذا مف خبلؿ كتاب  Marty Pأما حسب 
نسبية سيئة  أم تنظيمات   inorganisation relative de la mosaïque primaireسماىا أمرحمة 

     (  Smadja C ,2001,p. 60)‹‹ الحياة األكلى. تظير لدل الرضيع في التي كليةاألفسيفسائية لم

تنطمؽ مف مفيـك العبلقة  ،رغـ ىذا المصطمح أال أف الباحثيف يتفقكف عمى أف الحياة النفسية
التي تصبح فيما بعد  ،ك سيركرة األحداث الحياتية ك مخمفاتيا عمى الفرد، األكلية بالمكضكع 

 طفؿ صغير .ى مخدكش غير ناضج يدؿ عم ،ككسر أك شؽ داخمي لمنسيج النفسي



ك ىي أال  ،كما نجد أف ىناؾ نقطة ثالثة يشترؾ فييا االكتئاب االتكالي ك االكتئاب األساسي
 .مصير النزكات بعد فقداف المكضكع 

جنسي ، في مرحمة الشبقية  -لمنمك النفس  Freudأيضا يركز عمى مبدأ  Spitz (0979([47]فنجد 
النزكم، فالنزكات الجزئية   اإلشباعلنمك الجسـ الذم يككف مكضكع  auto-érotiqueالذاتية 

أك فسيفساء  يككف عدـ الدمج، في ىذه الحالة لدييا استقبللية نسبية حسب كؿ عضك
              األكلية، حيث يكجد في ىذه المرحمة نزكات غير معركفة بيف اإلشباع النزكم 

        الذم يكجد الكحدة األـأيف يفيـ أف ىناؾ مكضكع ممتد إلى  ،ك المكضكع المدرؾ
 جسدية لمطفؿ مع الكقت. –النفس 

أك             فقداف مكضكع يدؿ عمى فقداف الذاتإف كؿ  ‹‹ Smadja C (2110([76]حيث يؤكد 
   مكمي يدؿإف االمتداد إلى المكضكع األ أك الفقداف النرجسي، la perte narcissiqueما يسمى 

حيث يخمؽ  ،أك إلى النككص نحك مكضكع الجسـ الذاتي ،عمى ازدكاجية لمسيركرات العقمية
    . (  Smadja C ,2001,p. 62) ‹‹ك تيديمي. ،جنسي  ،نزكم يككف نكع مف العمؿ 

ك ىذه النتائج دائما  ،ك فقداف لمكزف ،رؽأ ،كما يظير لدل ىؤالء نتيجة الحرماف العاطفي
     يفسر االكتئاب األساسي حسب كجية نظر Marty P  ؼ  نجدىا في االكتئاب األساسي،

سيركرة عدـ االتصاؿ حسب درجة خمؿ التنظيـ التدريجي لتتابع السيركتيف،  ميتا سيككلكجية
ك سيركرة إعادة االتصاؿ محددة مف خبلؿ المرضية  ،الممتدة بحضكر تيديـ ك تخزيف داخمي

 .الماسكشية

 

    التنظيـ خمؿ يبلحظ كما ذكرنا سابقا مف خبلؿ  ،إذا كاف االكتئاب األساسي         
ع حالة أك كضعية م ،فيذا مف شأنو يكمؿ مسيرتو كيمتد إلى حياة عممية مزمنة ،التدريجي

ك استقرار لكضع غير مستقر، مع العمـ إف ىذا الخمؿ التدريجي يككف كاؼ  جد حساسة
 حيث ال يسمح بإعطاء مكاف إلعادة التنظيـ التمقائي.



فخمؿ التنظيـ  ،يسمح بإعادة التنظيـ التدريجيال  ،ا االكتئاب مرتبط ك مصحكب بنظاـذفي
كما يظير االكتئاب األساسي عمى شكؿ أعراض  ،خمؿ يكقؼ عادة البناء الشخصي بأكممو

كالتي تحدد باسـ  ،ك التي تككف كامنة غير مبلحظة، تختمؼ عف األعراض السابقة الذكر
 .ك الذم يمكف أف يبلحظ مف خبللو االكتئاب األساسي، يسمى بالنشاط العقمي ،نشاط خاص

ا فرضيات جزئية مف ك مف بيف ىذه األعراض التي تعد أساسية ك عريضة ك التي اتخذني
ك كبت  ،ك نقص اليكاـ  ،ك التفكير العممي  ،اجؿ تكضيحو بحثنا أال ك ىي القمؽ العائـ

ك خصكصيتيا حيث سنتطرؽ إلى ىذه األعراض ، ك غياب األحبلـ  ،الكظيفة الخيالية
 عنصرا بعنصر:
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قدمو فركيد أثناء  ، Angoisse Automatiqueأك ما يعرؼ كذلؾ بالقمؽ اآللي أك األكتكماتيكي 
 (0926)سنة  نظريتو في القمؽ في كتابو، الصد ك العرض ك القمؽ

يبدييا الشخص في كؿ مرة يجد نفسو  تيال ،عمى أنو تمؾ االستجابة‹‹[08] (0997الببلنش )يعرفو 
أك             أم خاضعا لفيض مف  اإلثارة ذات المنشأ الخارجي  ،في كضعية صدمية

   ك يتعارض القمؽ اآللي تبعا لفركيد مع إشارة  ،ك التي يعجز السيطرة عمييا ،الداخمي
 (405، ص.0997)الببلنش،  ‹‹القمؽ

 الذم تكمف ميمتو في إيقاظ الكمكنات ،قمؽ اإلشارة يقصد بو القمؽ الذم يعقب القمؽ اآللي
صدمات  بمعنى ميكانيزمات الدفاع، قمؽ اآللي يعتبر قمؽ أكلي راجع إلى ،العقمية  لدل األنا

فالقمؽ اآللي يعتبر استجابة تمقائية مف قبؿ  ،ك يقـك قمؽ اإلشارة كإنذار لتمؾ الكضعية،أكلية 
 أك لتكرارىا مف جديد.، ليده الكضعية الصدمية  ضيالمتع



ك بالتالي يككف تصعيد لمقمؽ ك االنتقاؿ ، ت غير مصرفة ا القمؽ فيض مف اإلثاراذيترؾ ى
بمعنى الرجكع ك النككض إلى كضعيات سابقة حدثت  ،مف الحالة الثانية إلى الحالة األكلى

أما عبلقتو باالكتئاب  ،فتككف نفس االستجابة فيظير قمؽ عائـ منتشر لدل الفرد، لو 
عبلمة عمى التشخيص المبكر لبلكتئاب بانو  يقر ‹‹Smadja c(2110  )[76]األساسي فنجد 

                         ا تبعا ذك ى ،ككسكماتيياألساسي الذم بمعرفتو تتطمب استقصاء س
بحيث يسمح لنا ىذا القمؽ باإلشارة إلى ظيكر االكتئاب األساسي الذم  Marty P (0997) [56]ؿ 

   لمرض ك قمقو عمى األدكية يسبقو ك يدؿ عميو، بحيث يبلحظ لدل العميؿ التركيز عمى ا
 ( Marty P ,1998,p.63) ‹‹ك الذم يدؿ أيضا عمى عدـ كضكح الرؤية لؤلعراض 

     يسبؽ االكتئاب األساسي يجتاح الفرد ‹‹أنو Fain M (0991) [35]ما أكد عميو  ذاك ى 
محرض مف طرؼ  ،يمكف أف يعادؿ ما يسمى كضعيات الضغط الداخمية لمفرد، بأكممو 

يمكف إرصانيا  ،الك غير مستعممة بطريقة صحيحة ، تدفؽ لحركتي نزكيتيف غير معركفة 
          مف أجؿ  ،أيف يككف ىناؾ غياب إلشارة القمؽ، مع عدـ إمكانية التعبير عنيا

        فيذىب الفرد مباشرة إلى كضعيات بدائية جدا، حيث ال يكجد أم عمؿ ، الدفاع 
كما ال يمكف  ،الذم ال يمكف معرفتو، يؤدم ك  يسبب الخكؼ النشكئي   المكضكععقمي، 
ك لكف   ،بي يعبر عنو مف طرؼ المريض إال بقكلو أنا لست مرتاح ال أعرؼ ما، تمثيمو 

                    (Fain M , 1990,p.61)  ‹‹ليس بطريقة مأساكية 

 ما ظيكر ىذا القمؽ يؤدم إلى إغراؽ األنا أكفي ىذا المجاؿ أف  Marty P   (0998) [36]فيرل 

 Le moi submergé       (Marty P,1998,p60.)يسمى: 

ك ىذا القمؽ يقترب مف القمؽ العصابي الذم قاؿ  ،ك يؤدم أيضا إلى نقص الحماية
ىك شعكر غامض غير سار بالتكقع ك الخكؼ ك التحفيز ك التكتر مصحكب  Freudعنو

 .جسمية ك نكبات متكررة لدل نفس الفرد  بإحساسات



ية  السببية المرضية ئالمنش‹‹فقد فسرا ىدا القمؽ عمى أساس  Babeau  )2115 ([62]ك Pongyأما 
 ،التفريغ أثناء الفعؿ  Instinctivo- pulsionnelle كمايمي أنو يظير عندما ال تستطيع الغريزة النزكية

 أف: أك أثناء التمثيبلت الذم قد يرجع إلى

الفرد ال يستطيع أف يكاجو أك يتخطى ىذه اإلشارات أك قد يككف أرىؽ كال يستطيع تمثيؿ  - 
 األشياء   ك ىذا ما نبلحظو في العصاب الراىف

ستطيع المركر تال    pulsionnelle - Instinctivo  الغريزية  النزكية الطاقة  تككف أك أف  - 
 بطريقة حرة 

كانيزمات يأك الصراع قد يككف داخمي كال يكجد حؿ لو في مثؿ ىده الحاالت تككف م - 
ك ىناؾ عدـ التكازف النزكم بحيث ال تظير التمثيبلت فيختزؿ التعبير  ،الدفاع مفمسة

 ( Pongy P ,2003,p.112) ‹‹العاطفي لمقمؽ ك يظير التعبير الجسدم

ك تككف العاطفة جد محدكدة ، ضي المحدؽبحيث يظير لدل الفرد سكل مكجات الخطر المر 
ك بالتالي تحدث استثارة ، ك تكديس لمضغط الداخمي، ك خاصة يككف اجتياح اقتصادم 

بمعنى أف ىناؾ نمط  .الذم تعكد عمى تمثيبلت جامدة تياجـ التمثيبلت األخرل  ،الفرد
 معيف في التفكير ك حدكث نمط جديد ال يككف مقبكؿ عمى أساس عقمي.

أنو يحدث العديد مف الدفاعات لكف غير ‹‹ M’Uzan M (0965) [55]  ك  Marty P يرلحيث 
              التي ال يمكف أف  ،ك تبقى التدفقات الطاقكية لمجنسية أك العدكانية ،مجدية

المتعمؽ بالبلشعكر  ،ك ىذا التفكير يبتعد عف التفكير التحميمي، رصانيا ىكامياإتصريفيا، أك 
ك يتميز بظيكر األعراض الجسدية مع نشاط ىكامي جد  ،الشعكر إلىككنو يمت بالصمة 

 (Marty P ,1994,p.27) ‹‹.ك تمكضع التفكير الحالي  ،ك استقرار منخفض

 Sami Aliالعرض ك ىدا ما يؤكد عميو   خبلؿ تجسدالتيديد يككف ىناؾ ترؾ مف  ذا كأماـ ى

 مف خبلؿ تجنب الصراع  قمقةمه الكضعية الذكاليركب مف ى، كلكجيا التكيؼ بتب‹‹ [67] (0981)



ك االجتماعي مع  التالي يظير التفكير العممي ك التكرارم الذم يسمح بالتكيؼ الجيدبك 
 (Sami Ali,1980,p.138) ‹‹.المحيط 

      آال القمؽ،  ذاك الذم سكؼ تتطرؽ إليو في العنصر المكالي ك الذم يمثؿ امتداد مف ى
 .مي مالتفكير العك ىك 
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          ككسكماتي أشخاص تسمى يفي الحقؿ الس‹‹ Marie – Lise Roux  [78]يعرؼ 
            كما يعرؼ أيضا بمصطمح آخر آال ك ىك  ،فيباألشخاص السيككسكمات

         بمعنى خاضعيف إلى نمط جد  ،   les patients opératoiresالعمميكف األشخاص
 ( Smadja C, Szwec Gérard, 2005, p.145) ‹‹خاص

الذم يسمى بالتفكير العممي الذم  ،يدؿ اسـ األشخاص العمميكف عمى نكع مف التفكير‹‹
بحيث ظير في  مقالة مف خبلؿ ، Barceloneفي مؤتمر في  0962سنة  Marty Pتحدث عنو

      ا التفكير يدؿ عمى المريض ذك ى 0965مجمة فرنسية لمتحميؿ النفسي سنة 
 [74] (Smadja C , 1998, p. 67)  ‹‹.السيككسكماتي

أنو تنظيمة دفاعية قد تككف محدكدة ناتجة عف  ،عف التفكير العممي Marty P (0965) [58]يرل 
   نقص الخياؿإلى  كأ ،عمى عدـ القدرة في تصريؼ االنفعاالتكصدمة نفسية تدؿ  ،حقيقة 

 .ستدخاؿ الحياة اليكميةإك 

ألف ىدا التفكير متعمؽ بالشعكر  ،بالبلشعكر فيذا التفكير يبتعد عف التفكير التحميمي المتعمؽ 
 كيتميز بمايمي:

 .يظير مف خبلؿ األعراض الجسدية مع نشاط ىكامي جد منخفض -

                                             (Marty P ,1994,p.27)   استقرار لنكع مف التفكير الحالي -

                     



لـ يكتب  Marty Pؼ  ،لقد جاء مصطمح التفكير العممي مف أجؿ تفسير الحقؿ السيككسكماتي
ـ ىؤالء األشخاص الذيف أف  معظ‹‹فرأل  ،عميو كثيرا بقدر ما كاف يبحث عنو في حالتو

يتميزكف بيذا التفكير يظير عمييـ اكتئاب أساسي يعيشكف فيو. فيظير ىذا التفكير مف 
الخضكع ك االمتثاؿ لممثؿ  ك  الصدمات   أماـ  ك لمكاقع ،لؤلنا   التكيؼ المطمؽ خبلؿ 

 [38]  (Marty P ,1994,p.31)‹‹الجماعية ك الحياة الغير الشخصية 

بيف         ك الصراع  ،ىذا التفكير عمى أساس التركيز عمى المكقعية الفركيدية  Martyبنى  
 تطكأيف يساعد النشاط العممي في تطكر المرض، ك نزكات الحياة التي  ،النزكات التدميرية

    المكت تتككف  مياجمو مف طرؼ نزكا ،في القدرة عمى إعادة أك تشكيؿ الحياة النفسية
 لتنظيـ التدريجي.يؤدم إلى خمؿ ا تيال

فالفرد ال ينشغؿ إال بالحاضر  ،ك الحياة اليكمية، فيذا التفكير يتميز باستثمار كبير لمكاقع
ك كؿ شيء  ،بطريقة آلية خالية مف الجكانب العاطفية ،حيث يككف التعمؽ بالتفاصيؿ اليكمية

 أم يقصد بدكف االرتباط عمى أساس ىكامي. ،يحدث عمى أساس خارجي

أك ما تحدث عنو  ،بما يسمى بعجز التعبير االنفعالي ،ا النكع مف النشاطذىكما يتميز 
Sifneos  بمصطمح Alex thymie أك         ك التي تعرؼ مف خبلؿ عدـ القدرة عمى  التقمص

البعد عف الصراع مف أجؿ عدـ التعبير  ،التعبير العاطفي لغكيا عف االنفعاالت ك العكاطؼ
 Corcos M , 2003, p.45[29]) )عف االنفعاالت

 إف ىذا التفكير العممي نكع مف التكيؼ الجد ‹‹ Marty Pيرل حسب  Bergeret  [23] (1987) ؼ
ك غيابو عند أشخاص  ،ك الذم قد يستمر إلى كقت طكيؿ خارج العرض، صمب مع الكاقع 

              خبلؿ العرض مف  ك لكف يفسر ىذا  التفكير ،عادييف، ىادئيف ك متكازنيف
 (.Bergeret J ,1987,p15) ‹‹الجسدم



إف ىدا التفكير العممي حاليا عرؼ بمصطمحات جديدة خاصة مف طرؼ المدرسة العبلئقية 
الذم  كتب عنو كتاب  le banalيعادؿ التفكير العممي بمصطمح  Sami Ali  (0998 ) [70]ؼ

 معركؼ بيذا االسـ .

 La pathologie de ‹‹ا المصطمح يشير إلى ما سماه في نظريتو ببتكلكجيا التكيؼذإف ى

l’adaptation  الذم يسجؿ كطريقة أك كسيمة عامة تظير  ،حيث يككف الكاقع ذا قيمة تكيفية
 ››( Sami Ali 1998 p 73)مف خبلؿ الخياؿ الذم انسحب

مف        ك التي تعرؼ ،إلنسانيةاالبتكلكجيا يكجد شكميف مف  ‹‹Sami Ali  (0978) [66] فحسب
أك     كبت الخياؿ أك المرضية الفركيدية، أك مف خبلؿ المرضية التكيفية  خبلؿ الخياؿ أك

ك الذم يسمح لمفرد بالتكيؼ  ، الذم يتميز بالنشاط الطبائعي، ما سماه بالعرض التافو 
دخاؿ الذم يؤدم بدال مف ك اإلست، ك مطالبو ك الخضكع إلى الكسط العائمي   االجتماعي
            فيك يحؿ محؿ الحياة الشخصية التي ،إلى االىتماـ بالعالـ الخارجي ،بالذاتاالنشغاؿ 

 (Sami Ali, 1978, p.18) ‹‹ تتقمص

كانيزمات دفاع مرتبطة ييكجد ىناؾ م ،إف في النشاط العقمي‹‹ R Babeau (2115) [61]يرل
ألف ىناؾ عبلقة بالمكضكع مع أمراض  ،إيجابيةتؤدم إلى ظيكر أعراض 

أما في حاالت  ،ك رد فعؿ لعمؿ الجياز العصبي ك النفسي تككف عادية         عصابية
زمات غير مرتبطة تنتج األعراض السمبية، ك غياب يكانيالتفكير العممي تككف ىناؾ م

ك  ،فة مع ضغط جسدمك تقمص النشاط العقمي، كقمع لمسمكؾ ك العاط    العاطفة مع فقداف
 Pony) ‹‹ك اآللية مع الكضعيات اإلعاشية  ك العيش في الحالية         تراكـ اإلثارة

P ,2003,p.171 ) 

  إف التطرؽ إلى التفكير العممي ال يعرؼ إال مف خبلؿ منشأه أك السببية النفسية          
كالذم يدؿ أيضا عمى فقر  ،لو فالتفكير العممي ال يظير إال مف خبلؿ فقر في التمثيبلت

ك الذم يعد عرض جد ىاـ  ،أك خمؿ عمى مستكل الصعيد اليكامي ،اليكاـ أك غياب اليكاـ



ك يدؿ عميو ك لذلؾ سنتطرؽ في العنصر المكالي إلى  ،يفسر عمى أساسو االكتئاب األساسي
 الفقر اليكامي ك غياب الخياؿ
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أنو سيناريك ‹‹ [08]( 0997)حجازم مصطفى بكنتاليس مف خبلؿ ترجمة الببلنش ك يعرؼ
ك ىك يصكر بطريقة تفاكت في الدرجة تحريرىا بفعؿ  ،يككف الشخص حاضرا فيو ،خيالي

            ه الرغبة ال كاعية في نيايةذك تككف ى،العمميات الدفاعية تحقيؽ رغبة ما 
 .(375،ص.0997،ترجمة مصطفى حجازم الببلنش) ‹‹المطاؼ

أك           انو يظير بكجكه مختمفة فقد تككف ىكامات كاعية‹‹ R  Perron(0997) [60]  يرلحيث 
أك قد   أحبلـ يقظة أك ىك ىكامات الكاعية يكشؼ عنيا التحميؿ   كامنة خمؽ محتكل ظاىر 

 ( Perron R ,1997,p.156 )›› .كؿ   أصمية ك ىذا ما يؤكد عميو تتككف ىكا ما

يصعد نكع مف ، إف اليكاـ مف خبلؿ معجـ مصطمحات التحميؿ النفسي ىك إذف حدث  
يرتكز عمى حدث خيالي  ،مشيد درامي يك عبارة عف كضع أكفيكصؼ فمـ معيف  ،التمسرح 

    يككف نشيط الفعؿ ،المستقبؿ   سكاء في الحاضر أك في  ،مرتبط دائما بتمثيبلت الفعؿ
          .أك مشارؾ في الماضي يككف غير نشيط  

إلى تفسير النمط Marty P   فقد ذىب ،يعتبر اليكاـ مفيـك جد ىاـ في التفسير السيككسكماتي
 .ك ىذا ما أشار إليو مف خبلؿ االكتئاب األساسي  ،العقمي لتمؾ المرضى عمى أساسو

ر لدييـ فقر ىكامي يدؿ عمى ىذا يظي ،فقد أكد  أف األشخاص الذيف يعيشكف اكتئاب أساسي
 .االكتئاب 

يككف  ،أف  في الحاالت الذم يككف فييا اليكاـ ‹‹David (0994) [55]و   Fain. فيك يرل مع
مع فعاليتيا  ،حيث تمتص الطاقة في  قنكات طاقكية مؤكدة المنفذ، ىناؾ نشاط لمتمثيبلت



في الجسـ  أم بمعنى عممية ىدـ ك بناء ،يض سيككسكماتيأتسمح لنا بتحقيؽ تعقيؿ أك 
 ماإنشاط العمؿ التمثيمي  يف،بينما عند األشخاص السيككسكمات  ،عمى أساس جد اقتصادم

أك عمى أساس كظيفي ،بالمكضكع  أف يككف مقمص بالنسبة لمعبلقة إما كأ ،ناقص أك غائب
    تمنع حركية تمؾ ،ةاالستيعابيبحيث يككف فرط الطاقة  ،غير كامؿ بالنسبة لمحياة النزكية

كيحؿ محمو  ،ىذه التمثيبلت فيغيب اليكاـ لغياب ا،رصانا نفسيإال يككف ىناؾ ، الطاقة 
الذم يدؿ عمى نشاط  كاعي بدكف  ،النشاط ك التفكير العممي فيظير، ك العممي الحالي 

الذم يؤدم  ،يمحقؿ جد محدكد لمنشاط العقمي اليكا  عبلقة مع النشاط اليكامي. أيف يككف
 .(Marty P Fain M ,  1994, pp.16-17)  ‹‹الطاقة إلى تصريؼ

    يدؿ عمى اختبلؿ لمحياة  ،يأف الفقر اليكا م  Marty Pك عمى ىذا األساس فقد فسر
ك الخياؿ الذم يؤدم  ،يككف فيو كبت لمكظيفة الخيالية ،الذم يدؿ عمى اكتئاب مقنع ،العقمية

بنى نظريتو  تقريبا عمى ىذا  الذم Sami Aliك ىذا ما يؤكد عميو  ،إلى غياب أك فقر اليكاـ
      لكف بمصطمح أكسع ك جد  ،ك غياب الخياؿ ياليكا م منطمقا مف فكرة  الفقر ،األساس
 .Marty Pختمؼ اختبلفا طفيؼ عف ما قالو ي يك تحميم

ك لكف عبارة عف عجز  ،غياب الخياؿ ليس راجع إلى نقص‹‹يرل أف  Sami Ali(0991) [69] ؼ
 غير            ىك  نتيجة إلى كبت ،عجز التعبير االنفعاليو  ، فالتفكير العممييحقيق

 قكل             مع رفض لكؿ الحياة الحممية، حيث تظير أرضية تحتية  ذات ،معركؼ
 يؤدم إلى نقصاف في الجانب ،حقيقي كميناتجة عف  كبت ، ة ك مخيفة بقمعية مرع
 (. (Sami Ali, 1990,p.76‹‹. العاطفي

ك لكف تدؿ  ،ال تدؿ عمى الفقر التي ،فيظير نشاط عقمي يتمثؿ بغياب العاطفة ك األحبلـ
 .متغير عف الكبت العادم ،عمى كجكد كبت طبائعي

كال         كال ىكاـ  ،يكجد ال أحبلـ ال ،أف في باثكلكجيا التكيؼ‹‹ Sami Ali  (0998) [71]فسر 
ك الميؿ إلى تعكيض الخياؿ الخاص  ،أصبح تقميص لمكاقع الخارجي لمفرد ك كأنو ،عكاطؼ



الفرد تعكض  تىي كؿ اىتماما ،أيف القيـ االجتماعية ك الثقافية ،بالخياؿ العاـ المشترؾ
 (.Sami Ali, 1998, p.55)   ‹‹المكاف الفراغ عمى المستكل الشخصي

في ىذه  ألف ،عف المرضية السببية النفسية الفركيدية ،فيك يرل أف المرضية التكيفية تختمؼ 
الذم سيحدث فيما بعد عف طريقة  ،األخيرة الشيء المكبكت ىك المحتكل الخيالي الخاص

 التي تؤدم إلى ذىاف جد  ،أم عمى شكؿ أعراض عابرة  أك مستديمة ،معمكمة عرضية
تككف عمى شكؿ كبت يعمؿ  لكف دائما ،التي قد تككف جد كاضحة تأك زلة أك ىكا ما ،منظـ

 .ك الذم يسمح بعكدتو في الحقؿ الكاعي ،حيث يككف  كبت لممحتكل التمثيمي ،مع فشؿ

ك الذم يختص بالحالة الثانية يتميز ‹‹ Sami Ali  (0998) [71]  لكف الكبت الطبائعي كما سماه
ك ىي غياب أىمية الحمـ،  ،نستطيع أف نبلحظ فيو أربع متغيرات ،بأنو كبت لمكظيفة الحممية
، انعزالية األحبلـ، ظيكر حقائؽ الحياتية اليكمية في الحمـ كما االتيةتغمب عميو األحبلـ العم

 ( Sami Ali, 1998,  p.38) ‹‹يصاب  الفرد بأرؽ

حيث يككف جد ناجح فتظير  ،كبت بدكف عكدة مكبكت Sami Ali فيذا الكبت كما يرل
 خصكصية حمميو 

   

ك عجزه عف   ،Marty Pأك غيابو عند  وتطرقنا إلى مفيـك اليكاـ  ك نقص إف         
ك تطرقو إلى مفيـك الكبت الطبائعي الناجح لمكظيفة ،   Sami Aliاستعماؿ كظيفتو عند 

 .يؤدم بنا إلى التطرؽ إلى الحياة الحممية ،الخيالية

األحبلـ ليا صمة أف ‹‹التحميؿ النفسي  مف خبلؿ معجـ المصطمحات  Freudحيث اعتبر  
 تأف غالبا ما يتضح أف اليكا ماإذ يرل   مباشرة مع اليكاـ البلكعي الذم يشكؿ نكاة الحمـ

   يرل أيضا أنو عندما  يككف  ىكاـ  المتعمقة بالرغبة تكتشؼ مف خبلؿ األحبلـ الميمة، فيك
ك يككف عبكر بيف مختمؼ األنظمة النفسية   مالثانك   ك حمـ يدؿ  عمى أف  ىناؾ اإلرصاف

 [08] (240ص  0997)الببلنش ترجمة مصطفى حجازم  ‹‹المكبكت كعكدةأم الكبت 



يظير معو غياب   ،أكدا أف ظيكر االكتئاب األساسي   Sami Aliك Marty P فنجد كؿ مف
ك ىذا راجع إلى فقر ىكامي أك كبت الكظيفة الخيالية بالتالي سكؼ  ،لؤلحبلـ أك خصكصيتيا
 تتطرؽ إلى ىذه األحبلـ
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 اآلف              مفيـك نفساني كبيكلكجي فيالحمـ عمى انو  ‹‹ Sami Ali (2110) [03]يعرؼ  
بسيركرة        نفسو، يعرؼ مف خبللو  الصحة ككذا المرض، ك بمقدار ما يتعمؽ كبلىما 

باثكلكجيا             كىك تقمُّب يجيز تتبَُّع تطكر  ،نفسجسمية ينتظميا تقمُّب األعراض
في الحاؿ         تتممص مف الحكاجز المكضكعة بيف النفسي كالجسمي، األمر الذم يكرِّس

إيقاع يتمثؿ           محمكلة عمى .األداء حيثما نصطدـ بانقطاع األداءات الجزئية استمرارية
)سامي .‹‹الخياؿ     أداء ربحضك نفسو النـك الحقمي ك النـك  البسيط كفي الكقت   في  تناكب

 (6ص. ،2110عمي ترجمة معبر

فيك يؤكد  أنو إذا سممنا أف الحمـ تحقيؽ لرغبة فإف الرغبة  ،بيف الحمـ ك الرغبة Sami Aliيفرؽ 
 ليست ىي ما يطمؽ عمييا الحمـ.

أف األحبلـ تنقسـ إلى قسميف ىما أحبلـ اليقظة ك أحبلـ  [19] (2112)يؤكد محمد الدكيدار 
 حقيقية

 :أحالم اليقظة  1 3  3 9

مياـ  الحياة في كقت راحة أحبلـ اليقظة  فيي تحدث عندما ال يجد العقؿ ما يشغمو مف  
الجسـ  ك راحة العقؿ ،  تنحصر  ىذه األحبلـ غالبا في البحث عف  الذكريات السابقة    

الخاصة،  فيذه األحبلـ   فيستخرجيا  الفرد مف  مككناتيا ك ينظميا كينسجيا  عمى طريقتو
      الحقيقة تعتبر رياضة لمعقؿ تسمح لو فرصة التحرر مف قيكد التفكير الجدم ك مكاجية

 [19] (204،ص2112، ) محمد الدكيدارك إتباعيا بطريقة فكرية 



 

 لحالم الحقيقية: ا3 2   3 9

األحبلـ الحقيقية  ىي التي يراىا النائـ أثناء نكمو فيي تكشؼ أسباب العمة النفسية عف كؿ 
لذلؾ ما يكبتو  في نفسو  مف رغبات أك شيكات ال يريد إظيارىا عف قصد أك غير قصد، 

 [19] (246ص2110)محمد الدكيدارتدؿ ىذه األحبلـ عمى النشاط  العقمي

في تقييـ الحياة الحممية ك النـك لممريض كبما  ماسغلبلنإف التعريؼ باألحبلـ يقكدنا حتما 
     ك ىك  يقكدنا أيضا   إلى التعمؽ  في  دراسة  طبيعية  ىذه  يتخمميا مف أحبلـ،

ى الحالة النفسية ك ترابطيا بغية الكصكؿ إلى دكر ك  تأثير ىذه األحبلـ عم  ،األحبلـ
حيث نجد ىذه األحبلـ تختمؼ مف مريض لآلخر ك تككف ىذه األحبلـ  .الجسدية لممريض

 تسبؽ أك ترافؽ ىذه األمراض

 :خصوصية الحالم - 4 9

ممكنة    عمى Marty  و Ali Samiحسبككسكماتيف يإف الحياة الحممية لدل المرضى الس 
 التقسيـ إلى ثبلث أنماط:

 الحياة الحممية المميزة بغياب األحبلـ

 الحياة الحممية المميزة بفقر محتكل األحبلـ

 [19] (246ص2110)محمد الدكيدارالحياة الحممية المميزة بندرة األحبلـ

 

 غياب الحالم:  - 1 4 9

عف كبت الكظيفة الحممية، ك قد يككف يككف حقيقيا ك إنما ناجـ  إف غياب األحبلـ قد ال
بلت ك إلى كما ذكرنا سابقا إلى يعجز الحالـ عف تذكر أحبلمو ك ىذا راجع إلى غياب التمث



غير مرمز، كما  رخمؿ ما قبؿ الشعكر الذم  يعد  خارج عف الخدمة ك اتصالو باال شعك 
ـ انطبلقا مما يككف ناتج  عف غياب آليات دفاعية ك لكف يجب قبكؿ مبدأ غياب األحبل

 ككسكماتية إلى ثبلث أنكاع:يسبؽّ ذكره. ك عمى العمـك يمكف تقسيـ األحبلـ الس

 

 أحالم عممياتية: 2 4 9

المقصكد بيذا النكع مف األحبلـ استعراض إحداث فصكؿ النيار السابؽ أك ذلؾ الحمـ ‹‹
التحرير المعتاد ك سذاجتيا مع غياب  الذم يسبؽ، تمتاز ىذه األحبلـ بمكضكعيتيا ككاقعتيا،

في الحمـ أم األرصاف الثانكم، أما أحداث ىذه األحبلـ تتمحكر عادة بشكؿ خاصا كأف 
  .يحمـ الطبيب  يداكم المرضى في الميؿ

قد تدؿ ىذه األحبلـ عمى غياب االتصاؿ باليكمات األصمية ك تمثيبلتيا، فيذه األحبلـ 
         ير مف اآلثار ك البقايا فيي ناجمة عف بقايا الذاكرة القصيرة ال تحكم عمى الكث

               تعكس كجكد خمؿ في الجياز النفسي حيث ال تكجد ارتباطات بيف البلشعكر 
 [05] (3،ص2110)محمد احمد النابمسي، ‹‹ك ما قبؿ الشعكر 

 

  الحالم التكرارية: -  3 4 9 

نقصد بيا األحبلـ المتكررة في شكميا ك ليس فقط المتكررة في فكرتيا، إذف إف األحبلـ 
المتكررة في الفكرة تعكس  حالة مف التثبت حتى كلك بدت ىذه الفكرة في قالب مختمؼ في 

       تنطمؽ مف  نفس المبدأ  األحبلـ ‹‹كؿ مرة، أما األحبلـ المتكررة شكبل  فيي  
           تكرر األحبلـ التي يراىا الفرد في حياتو  اليـك عمى مدة  طكيمة مف الزمفالعممياتية يعني  

         ك دليؿ عمى التفكير العممي ك االكتئاب ك الذم يدؿ تشبث  في الحاضر
 [05] (4،ص2110)محمد احمد النابمسي، ‹‹االساسي.



لخانقة، أحبلـ الحرائؽ فيذه يمكف تقسيـ األحبلـ التكرارية إلى أحبلـ الحكادث، األحبلـ ا‹‹
األحبلـ تدؿ عمى إفراط المثيرات  أماـ التمثيبلت، ك غالبا تأتى ىذه األحبلـ ناتجة عف 
صدمة كال تؤدم بالضركرة إلى ظيكر أمراض نفسدية ك لكف تدؿ عمى حياة غير مرنة 

 [19] (268ص2110)محمد عبد الفتاح الدكيدار›› جامدة تعيؽ مجرل التمثيبلت.

 

 الفظة: الحالم - 4  4 9

كثيرا عف األحبلـ الفضة لكف يرل أف ىؤالء األشخاص تظير لدييـ أحبلـ   Martyلـ يتكمـ 
             فيي تنجـ عف االثار المبالغة  فضة بمعنى كؿ ما يريده الفرد يعيده في النيار.

 .ك الفاضحة لمكعي

ككسكماتيكف كالتي تدؿ ىذه يبعد التطرؽ إلى الحياة الحممية لدل ىؤالء المرضى الس         
الحياة عمى أعراض االكتئاب األساسي نتطرؽ إلى جانب آخر يظير فيو االكتئاب األساسي 

 بكضكح ك يمكف التشخيص مف خبللو أال ك ىك الجانب الجنسي آك الحياة الجنسية .

 

 كتئاب الساسي:الحياة الجنسية و اال  - 11 

إف الحياة الجنسية بمعناىا الكاسع في االكتئاب األساسي تككف ممغية فيي تتعمؽ ‹‹
بتظاىرات غير متصمة بالجنسية ك معناىا الحقيقي، فيناؾ انعداـ لئلحساس ك ىذا راجع إلى 

ك قد تككف متعمقة بالدرجة األكلى بعدـ  ،خمؿ التنظيـ التدريجي المتعمؽ باآلثار الجد عميقة
سكل ، القدرة عمى التنظيـ ، كما قد تدؿ عمى كبت الخصاء حيث ال يكجد في الذاكرة 

المعنى الحقيقي لمخصاء الذم يؤدم إلى غياب األفعاؿ العاطفية ، فالشخص ال يستطيع 
 .تيستدخاؿ الذاجتياؼ ك اإلجديدة فيك يقمع مع استعماؿ اإل ةكاااكتساب مح



ك لكف ظيكر عدـ الرغبة  نشير انو ال تكجد  دراسات كثيرة تؤكد عمى ىذا الجانب ،‹
                          الجنسية ك انخفاض نشاط المبيدك قد يدؿ عمى االكتئاب األساسي 

 Marty..››  (Marty P Fain M, 1994, p.64) [36]ك ىذا ما يؤكده 

 

أبعاده النظرية  ك مفاىيمو  إلىإف تناكؿ االكتئاب األساسي بكؿ جكانبو مف التعريؼ       
    عقميالنشاط العف نستطيع أف نبحث كأعراضو يعتبر قاعدة أساسية لمبحث مف خبللو 

يتميز بو مرضى سيككسكماتيف، ك لكف األىـ مف ىذا ىؿ يكجد لدل مرضى السرطاف  الذم
ك الذم يدؿ عمى مكضكع دراستنا، حيث  ،ى سرطاف الدـىذا النشاط ك خاصة لدل مرض

 ىدؼ البحث.نحاكؿ التأكد ك إبرازه مف خبلؿ الجانب التطبيقي بغية الكصكؿ إلى 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



يعد حيث  ،يخمك أم بحث منو ، فبلجؿ البحث أمف  ميـالجانب النظرم يعد  إف        
 أفكلكف ال يمكف  ،ك مف خبللو يمكف كضع فرضيات كتبني نظريات، أساس ثابت يقاـ عميو

                 يؤكد عمى صحة ىذه الفرضيات  ،قييمف خبلؿ جانب تطب إاليككف كامبل 
طر نظرية، ك ىذا ما نيدؼ تبينو في ىذا الفصؿ أال ك ىك أكمف ثمة كضع  ،ك صدقيا

أما ثانيا  نقـك بعرض  الذم نبيف فيو أكال منيج البحث المتبع ك أدكاتو، ،الفصؿ التطبيقي
ك أيضا تحميؿ االختبار كصكال إلى عرض  ،ك تحميميا الحاالت ك التي تعتبر عينة دراستنا

 إلييا. متحصؿالنتائج ال

 منيج البحث و أدواتو : -1

ك لتحقيؽ  ،جؿ التأكد مف الفرضيات المطركحة لمدراسةأمف   :الدراسة االستطالعية - 1 1
 أكال ،ستطبلعية تتضمف العديد مف المقاببلتإجراء دراسة إقمنا ب سابقا،األىداؼ المذككرة 

. فكانت الدراسة في األكليةثانيا مع العينات  أمراض الدـ،  قسـفي  المختصيف األطباء مع
البحث جاء كنتيجة لبلحتكاؾ بالزمبلء  فأ ننكهحيث  ،مستشفى سطيؼ سعادنة عبد النكر

   .كالدـ ك أمراض المناعة بأمراضك التربص في القسـ الخاص  األطباء

كاألمراض  ،كالطب الداخمي ،ككحدة  األمراض المعدية، كما لجأنا إلى العديد مف الكحدات 
 .الصدرية كمستشفى األمكمة كالطفكلة

سمـ االكتئاب  اإلشكاؿ المطركح، اعتمدنا عمى تطبيؽ قمنا بمقاببلت أكلية نبحث فييا عف  
le diagramme HARD  ؿRufin  كFerreri كتئاب الذم يعاني منو الذم يكشؼ لنا نكع اال

 .انظر الى المبلحؽالمريض.

ك التي تعني المزاج   Hمتعمقة بحرؼ  األكلىكحدات ، الكحدة  أربعيتككف ىذا السمـ مف 
Humeur  متعمقة بحرؼالكحدة الثانية  أماD ك التي تعني الخطرDanger  ،الكحدة الثالثة  أما

 A متعمقة بحرؼالكحدة الرابعة  أما  Ralentissementك التي تعني درجة البطء  R متعمقة بحرؼ 
جؿ الكشؼ ىؿ يعاني مريض السرطاف أ، طبؽ ىذا السمـ مف Angoisse القمؽ  تعنيك ىي 



، ثـ أف ىذا السمـ يبيف نكع االكتئاب فيك يتحدث عف األكليال ،أم الكشؼ  أكمف اكتئاب 
 .2118كتكبرأاف في شير ك ىذا كاالكتئاب الجسدم كالذم يعد  االكتئاب األساسي.

الدراسة الفعمية فكانت في مصمحة أمراض الدـ  بالمستشفى الجامعي سعادنة عبد النكر  أما
حجرة، تحتكم كؿ حجرة عمى ثبلث أسرة، يشرؼ عمى ىذا  02يتككف ىذا القسـ عمى  سطيؼ

أطباء مختصيف في ىذا المجاؿ. يستقبؿ  18طبيب أستاذ مساعد، ك  06الجناح بركفيسكر، ك 
 ،كبر نسبة التي تعالج في ىذا القسـأالقسـ كؿ المرضى الذيف يعانكف مف أمراض الدـ، أما 

 اف .جك  أخرشير جانفي حتى مف ك ىذا  ،بأنكاعيا ءىـ المرضى الذيف يعانكف مف المككيميا

 عينة الدراسة: -2 1

 اختيارىـ حسب الخصائص التاليةأفراد تـ  3تككنت عينة دراستنا مف 

 .أشخاص يعانكف مف سرطاف الدـ -0

  ال يظير عمييـ أعراض االكتئاب الكبلسيكي. -2

 .جؿ تبيف النشاط العقمي  أسنة ك ىذا مف  47سنة إلى  23مف  أعمارىـيتراكح  -5

جؿ القدرة عمى التعامؿ مع أمف ك ىذا ، تزامف ظيكر داء السرطاف في مرحمتو األكلى -4
         قؿ ما يقاؿ عنيا تساعد الباحث عمى إجراء أك ىك في كضعية  ،المفحكص

ستقصاء سيككسكماتي تككف إأما الدافع الثاني ىك اعتمادنا عمى  ،المقاببلت ك االختيارات
اإلعبلف كيؼ يككف خبر  ىك معرفة أما الدافع الثالث ،كفمدتو أربع أشير كما حدده الباحث

      عميو؟  نشاط الذم كافالالصدمة ىؿ يغير في  ذهى ك اثر ،مفحكصللدل ا عف المرض
نو كاف يعيش نشاط عممي ك عند الخبر يتغير أـ أ أك ؟ آخرعقمي ك ىؿ ينتيج نشاط  أ

 .؟يكاصؿ فيو

 أنفسناستقصائية كجدنا كمما خطكنا خطكة بحثية في المقاببلت اإل ،حالة 05تعاممنا مع 
 نتعامؿ مع غير الحالة التي كنا نتعامؿ معيا ك ىذا جراء كفاة الحاالت . حيث كاف مايمي: 

 المتعمقة بالمعطيات البيكغرافية. األكليةالمقاببلت التمييدية  احالتاف لـ تتعد- 



 لـ تتكفر فييما شركط العينة . حالتاف - 

 حاالت  أجرينا معيا مقاببلت في غياب االختبار. أربع- 

غاية  إلى 2119فيفرم  08العينة التي استطعنا التعامؿ معيـ مف  أفرادخمس حاالت ىـ -  
 .2119جكاف  29

 المنيج المتبع: -3 1

المنيج المناسب لفيـ شخصية فرد معيف  ك اإلكمينيكي ألنوأاعتمدنا استخداـ المنيج العيادم 
تحديد طبيعة  ك ،ف يكشؼ ديناميات الشخصية لمعميؿأك ىك المنيج الذم يستطيع 

 ك حيؿ دفاعية الشعكرية ك قكة االنا ك ضعفو  نفسية االضطراب الذم يعانو، مف صراعات
ك خاصة نحف في بحثنا نبحث عف النشاط  ،العميؿ في التكافؽ طرؽ التي يستعممياالك 

العقمي ك خصائصو، فضبل عف مزاياه انتيجناه ككننا تخصص عمـ النفس العيادم  حيث 
 .عمى الدراسة العيادية ك تحميؿ حالة  عادة ما يعتمد

 

 أكالعمى دراسة الحالة التي ترتكز  عتمدناا ،فكما ذكرنا ،البحث أدكاتالمنيج المتبع يحدد  إف
 .االختبارة ك ثانيا عمى يالسككسكمات ةاالستقصائيعمى المقاببلت 

 

 :المقابالت االستقصائية السيكوسوماتية  -1 3 1

جؿ تبيف التفكير العممي حيث أك ىذا مف  0962سنة   [37]مارتيىذا المصطمح ظير لدل  إف
 Barceloneبرز الجكانب الجسدية ك النفسية لمفرد ك ىذا مف خبلؿ مؤتمر في أ

 L ‘ Investigation psychosomatiqueظير كتابو المسمى  0965ك في سنة 

فرد يعانكف  21باستخداـ ىذه األداة عمى عينة تتككف مف    Dunbarقامت  0985أما في سنة 
 (Marty P , 2007, p. 66)يميزىـ   جؿ الكصكؿ إلى نمط عقميأمف مرضى السكرم مف 



ك المقاببلت التحميمية  ،ككسكماتيةيالمقاببلت االستقصائية الس قد يتسأؿ البعض ما الفرؽ بيف
        ية تتطرؽ الى جانبيف الجانب الجسدم ككسكماتيالنفسية فالمقاببلت االستقصائية الس

 .كؿثير عمى الجانب األأخير في التىمية ىذا األأك الجانب النفسي ك 

حيث يقكؿ" إف كؿ استقصاء سيككسكماتي يجب أف يخضع إلى  Gorot J   [85] ك ىذا ما اقره
ستقصاء إجؿ فيـ ك أأال ك ىك النفس ك الجسد مف  ،الجانب التضاعفي المتكامؿ ك المكحد

    كؿ جانب ك تأثيره في األخر، لذلؾ يجب عمى المختص السيككسكماتي أف ينتبو لكؿ جانب
أما الجانب النفسي ال يغيب  ،ك معرفتو حؽ المعرفة ،ك أف يككف مبلما بالمرض الجسدم
 نا أف ندرس مع األطباء المرض جسديا يلذلؾ كجب عم ،عنو ألنو قد تخصص فيو مف قبؿ

 .قامة عبلقات تربصيةإا عف طريؽ ك ىذ

 ككسكماتي ك التي تعتمد عمى مايمي:يجؿ االستقصاء السأكضع خطة عممية مف 

فيي ال تطكؿ كما ىك الحاؿ في التحميؿ النفسي إلى  ،تككف مدة االستقصاء أربع أشير
     ككسكماتية في االستقصاء كمفيـك العبلقة بيف الفاحصيعتمد عمى المحدادت الس،إأعكاـ

ك االىتماـ بالمرض  ،البحث عف حياة العميؿ ك نشاطو العقمي في الماضي ،ك المفحكص
ثانيا عف  ،أكال البحث عف األنا   Marty Pفي الحاضر ك ربط العبلقة، كما اعتمد عمى مبادئ 

 .رابعا عف الصراع ،ثالثا عف اليكامك الخياؿ ،التمثيبلت

ستقصاء إجؿ البحث ك أك ىذا مف  ،السيككسكماتيةاعتمدنا عمى المقاببلت االستقصائية 
ك ىذا لمدة ، لدل مرضى سرطاف الدـ األساسيالنشاط العقمي الذم يتميز بسيادة االكتئاب 

تاريخ ك ماضي المفحكص بحيث يمـ  إلىيذىب ىذا االستقصاء السيككسكماتي ، ريشأ أربع
 كمايمي: مقاببلتنافكانت محاكر  يضالجكانب الجسدية ك النفسية لممر 

 المعمكمات الشخصية :الولالمحور 

 بالمرض اإلصابة المحور الثاني:



 .السجؿ التاريخي الطفكليالمحور الثالث:

 : السجؿ التاريخي في فترة المراىقةالمحور الرابع

 .المحظة الحالية السجؿ التاريخي في فترات البمكغ حتى المحور الخامس :

 .لى المبلحؽإنظر أأعراض االكتئاب األساسي.  :السادسالمحور 

 اختبار الروشاخ: - 2 3 1

ك لعؿ أىـ سؤاؿ يكجو لنا ىك عف  ك ىك اختبار الركشاخ، أال إسقاطيعمى اختبار  اعتمدنا
 ك كما سبؽ ك أف  ختبار مف بيف العديد مف االختبارات اإلسقاطية.ىذا االدكافع اختيار 

 ـبتقييختيارنا عمى ىذا االختبار ألنو محرر مف القيكد الثقافية ك يسمح لنا إ لقد كقع ،شرنا أ
األبعاد النفسية العميقة كاإلرصاف العقمي، الحياة الخيالية، اآلليات الدفاعية، العقمنة ك خاصة 

فقد يستطيع الركشاخ اإلجابة ك الكشؼ عف  ،ك نحف نبحث عف النشاط العقمي لممفحكص
 .كؿ الجكانب التي تخص فرضيات بحثنا  

لكشؼ جكانب االكتئاب  اسقاطيختبار إعمى الركشاخ ك ناعتمدإك عمى ىذا األساس          
األساسي ك بالتالي كاف تطبيقو عمى خمس حاالت ك التي سنعرضيا عرضا ك تحميبل 

أك الفرضيات  ،صؿ إلى اإلجابة عف مشكؿ بحثنانكصكال الى نتائج البحث التي قد 
المطركحة ك التأكيد عمى كجكدىا مف عدميا ك الذم سيظير جميا مف خبلؿ الفصؿ المكالي 

 ك تحميؿ الحاالت.الخاص بعرض 

 

 

    

 

 



كلى طبية ك الثانية األ ،الذم تضمف مقاربتيف ،رمظالتعرؼ عمى الجانب النبعد 
عتمدنا مباشرة عمى إك الفصؿ المتعمؽ بالمفيـك الدينامي لبلكتئاب االساسي،  ،سيككسكماتية

تعاني مف  ،ستقصاء سيككسكماتي لخمس حاالتإالدراسة العيادية التي ارتكزت عمى 
انطبلقا مف تحميؿ  ،ساس نعرض عميكـ دراسة ىذه الحاالتك عمى ىذا األ ،المككيمياء

المقاببلت االستقصاء السيككسكماتي لكؿ حالة، ثـ تحميؿ االختبار المطبؽ ك ىك الركرشاخ 
 .ك االختبار تتمؾ  الحاالت  في ضكء المقاببلللى تحميؿ العاـ كصكال ا

 

 تحميل الحاالت: 
 تحميل المقابالت االستقصائية لمحالة االولى  )س( -1

تعاني مف لككيمياء الدـ منذ أربعة أشير، بعد إجراء  ،أكالد لثبلثأـ الحالة )س(         
 مفحكصةاتضح لنا أف ال، أشير تقريبا 5معيا العديد مف المقاببلت لمدة مف الزمف استغرقت 

بأنيا مصابة ب سرطاف الدـ كتعرؼ المآؿ، كما أنيا جد  العمـرغـ  ،تتسـ باليدكء المطمؽ
ز بالصبر كتعد ىذه السمات مف السمات اآلخريف، تتمي متعاكنة سكاء مع الباحث أك مع

      فيي تبدم كؿ الطيبة مع اآلخريف رغـ األلـ  ،األساسية التي تظير لدل مرض السرطاف
)س( مف األشخاص  :زكجة األخ حيث قالت  ت بوكما صرح ،حظناهكالمرض، كىذا ما ال

نحبيا كمااختي اك الكممة منيا   يخي سمفتي بصح ،الطيبيف جدا حنا نمكتك عمييا
 ديرم كاش ديرم ىي خاطية الناس" ،ياشيماتسمع

           فيي ال تبدم أم حزف  ،الحالة )س( لـ تظير عمييا أعراض االكتئاب الكبلسيكي
 .كتئاب األساسيلبلمؤشر الكىذا الذم قد يدؿ عمى أكؿ  ،أك األعراض األكلية لخاصة بو

فالمفحكصة تظير في مزاج جد  ،ح لنا ذلؾ مف خبلؿ أعراضوكبعد إجراء المقاببلت اتض
الذم يدؿ عمى االنسحاب التدريجي  متكيؼ مع الكاقع مع العبلقات الخارجية الجد مستمرة،

ذا تكممت عف ذاتيا جردت تمؾ التعبير  ،فيي ال تستطيع التعبير عف ذاتيا                كا 
ىما قالكلي مكركب في " :ست عف حياتيا كقكلياككأنيا تتكمـ عف شخص آخر كلي ،ف العاطفةم

 " la chimio كاحد يدير  logiquementالدـ كأنا قارية كعبلبالي بكمش كعبلبالي 
كانت المفحكصة تصرح بمرضيا بطريقة جد جافة خالية مف العكاطؼ كالذم يدؿ عمى كبت 

اف مرضى السرطاف لدييـ عدـ  » s   Dreher  (2115) [93]كىذا ما يؤكد عميو ،أك قمع االنفعاالت
                مع فقداف لؤلمؿ لممرة البلكلي ألف الشخص غير قادر، القدرة عف التعبير عف انفعاالتيـ 



                أف يعيش في الحياة كما أنو غير قادر عمى االتصاؿ عف طريؽ انفعاالت كبالتالي يقمع
 ((Dreher S, 2003, p. 177 "‹‹المرض  في

   
 تفيي تتحدث عنيا ك كأنيا ال تم ،فنبلحظ أف المفحكصة تبدم مراقبة كبيرة إلنفعاالتيا

        خالية مف كؿ معنى  ،فمثبل تحكي عف كفاة أميا بطريقة جد آلية ،الييا بالصمة
نركح  ،" جاتني نكرماؿ كي تكفاة، حكمت لببلصة شيريف :عاطفي أك شعكرم حيث تقكؿ

في   7 – 5بصح أنا ثاني كاف عندم شيخي مكسكر حاكـ لببلصة كنت نركح مف  ،لييا
service de cardio" 

المفحكصة  ال تبدم أم جمؿ تظير فييا عاطفة سكاء حب أك أشياء أك ألـ. بحيث يظير 
 تك كأف االنفعاالت مخدرة تصبح جامدة فيي بالتالي تم ،عجز في التعبير االنفعالي

   ، التي تدؿ عمى نشاط عقمي يتميز باستثمار كاقعي لمحياة االنيةالعممية بالصمة إلى الحياة
 .ك اليركب مف كؿ ما ىك عاطفي

          فرعـ  ،ال تبدم أم عدكانية اتجاه اآلخريف ،كما نبلحظ أف المفحكصة جد مسالمة
        لكف  ،أك مشاكؿ مع أخكات الزكج ،مف طبلؽ ثـ الرجكع ،ما تعرضت إليو في الحياة

" مانقدرش  :قكليا مثبل مف خبلؿكىذا يظير جاليا في المقاببلت  ،ال تتحدث عنيـ بسكء 
اكاه يكفي ركحي مف شر الناس  ،اذاغمط في حقي نككؿ عميو ربي نسكت كخبلص ،نكاجو

 مانحبش ندير المشاكؿ" 
تستعمؿ  كما انيا ،جكبة تدؿ عمى عدـ القدرة عمى مكاجية الناس ككتـ العدكانيةىذه األ

مكانيزمات دفاع لميركب مف ابداء العدكانية اتجاه اآلخريف فتقكؿ "لي  يغمط في حقي  نككؿ 
 .عميو ربي" 

النيا تتميز  ،يدؿ عمى خكؼ المفحكصة مف فقداف اآلخريف  ،ف ىذا  الكتـ لمعدكانيةأثـ 
كضكع كفقداف الم ،ك التخمي عف االخريف يعني فقداف المكضكع المثالي ،بشخصية تابعة
مر تتعرضت أل ىؿكىذا ما يظير جميا في قكليا  عندما سألنيا   ،لـ النفسيالمثالي يعني األ

  صغري في كنت" خر  فيي  صرحت  بمايمي أكيجب ادخاؿ طرؼ   ،كجد محرج ،يؤلميا

 خاصة الشخص هذاك نفقد نخاف للرجلة نوصلها مانشتيش وضك  ،داخلي  نحكمها  مانقلوش
 " وخالص نعقب نولي  اهلي لعاد

في االضطرابات        كىذه تعتبر مف بعض السمات التي أكد عمييا  الباحثيف
ك االف نبلحظيا  ،السرطافبكالتي تظير كنشاط عقمي  لدل المرض   السيككسكماتية،



باف ىؤالء  يتميز كف  » L Renard (2007) [65]  حيث يرل الدـ، بضبط لدل مريضة سرطاف
 le ه  بافقد اعطى مصطمح  لمذلؾ  كاسم  ،اك شريؾ ك ايضا لمعمؿ  ،لؤلـبتبعية  سكاء لبلب ك 

tuteur الى فغيابو يؤدم  ،كيكتمكف عدكا نيتيـ خكفا مف فقداف  الكصي ،يكالءلخاضعيف   ،اك الساند 
 ((Renard L ,2007,p. 30 ‹‹الصراع  كعدـ تكزاف بيف االنا  الداخمي ك  األنا الخارجي

الذم قد نراه جميا مف خبلؿ تصريحاتيا عف زكاجيا  ،لبلخريف ك الخضكعاف ىذه التبعية 
نقاد أماـ تنيا دائما أشارة الى أنيا أكما  ،" اكاه جابكىكلي خاكتي عاـ ك انا مخطكبةحيث تقكؿ : 
حياتيا في كؿ األمكر الخاصة بحياتيا ك أنيا تستشير  فيكىـ يقريركف  ،أكامر اآلخريف

 االخريف .
  عية تدؿ عمى ضعؼ األنا ك االستثمار العاطفي الخارجي بدؿ االستثمار إف ىذه التب

    الداخمي ، ك ضعؼ األنا يدؿ عمى تمثيؿ ضعيؼ ك عف عدـ القدرة عمى التقمص 
الجيد، فاألنا خاضع ال يستطيع أف يستعمؿ دفاعات مرنة كغياب الدفاعات المرنة قد ترجع 
إلى غياب التمثيبلت التي مف شأنيا أف تصرؼ الطاقة بطريقة ايجابية أف ىذه السمات التي 

عمى الحياة العممية كالتفكير العممي الذم ال يستطيع الفرد  تدؿلكحظت عند المفحكصة 
 التكيؼ مع اآلخريف ليخفض مف أثر الصراع الذاتي.خمؽ بؿ يجب  التكيؼ مع ذاتو

فنجد المفحكصة مف خبلؿ كامؿ المقاببلت تستعمؿ األسمكب المكضكعي كالبعد عف 
األسمكب العاطفي الذم يفسر الحياة النفسية، ألفاظيا جد قصيرة ككأنيا تسرد كاقع ك ليس 

 الشخص الذم يعيش تمؾ الكضعية أك تمؾ الحياة.
عندما نسأليا تككف أجكبتيا قدر السؤاؿ ميما كاف التحفيز ك األسئمة االحائية مف أجؿ 
اإلجابة ،إما تجيب بكممة ال ،حتى أنؾ تحس بأنؾ تستجكبيا فنجد اقتصار لؤلجكبة المفتكحة 

 كال تكمؿ التكضيح  "نكرماؿ"تجيب  مثبل نسأليا مايمي " كفاه كانت عبلقتؾ مع زكجؾ"
" تجيب "عايشة عادم أصبل أنا ما نقكؿ كىك ما ؟كنتي تحبيو تبادليو المشاعر "نسأؿ مرة اخرل 
 "عبلبالي كاش يقكؿ

 نورمال ؟كفاه كنتي تحسي؟ ك باألحرل عبلقاتكـ الجنسية
 تجيب نكرماؿ.ىؿ كنت تحققي رغبتؾ مع زكجؾ؟ 

كؿ ىذا يدؿ عمى افتقار لفطي الذم يدؿ عمى عدـ القدرة عف التعبير العاطفي أك ما سماه 
Sifinos باليكسيتيميا . 

ككؿ شيء تسرده  ،عف الحياة اليكمية كالتعمؽ بالتفاصيؿ ،فنجد أف المفحكصة كؿ ما تسرده
لجسدم إال إذا تعمؽ بالمرض ا ،غير مرتبط بالجانب الشخصي الداخمي، عمى أساس خارجي



" عدت نحس بالفشمة ك ما نقدرش نخدـ كتعبانة رحت لطبيب طمب مني كىذا يظير جميا في قكليا 
les Analyses  درتيـ خرجكا شكيا ما ىمش مبلح كمف بعد مباشرة لسبيطار راىـ حكمكني راني عندم
 "شير كأنا ىنا

رغـ أنيا تتحدث عف مرضيا كتعرؼ  ،مجرد مف كؿ العكاطؼ ،فنبلحظ تعمؽ كبير في الكاقع
         فيذا يدؿ عمى تنظيـ عقمي متتابع تغيب فيو الحياة النفسية ،بدكف أم إنفعاؿ ك لكف ما ىك

ك تعكض بحياة تمت بالصمة إلى الكاقع كاالستثمار الكبير لو، كذلؾ إذا سألنيا عف حياتيا 
عف ككؿ حديث تذكره ، نيا إبيدرس فيي ترل أف أكؿ ىدفيا أف  ،التي تحمـ بيا في المستقبؿ

كىؿ ذىب  ؟فقد كنا نبلحظ السؤاؿ األكؿ ك األخير ىؿ الطفؿ درس ،بنيا ىؿ يدرس أـ الإ
       دكف أف تسأؿ عف الفتاة الصغرل  ؟كمف درسو في البيت؟ إلى الدركس الخصكصية 

لمعاش لبلبف فالمفحكصة تستعمؿ ميكانيـز دفاعي كىك استثمار الكاقع ا، أك الطفؿ الصغير
كىذا راجع إلى التركيبة األكلية ، الذم يعد جد فقير لدييا  ،دكف استدخاؿ الجانب العاطفي

ك ىذا يظير جميا لدل األـ  التي  ،فيي ال تعبر عف مشاعرىا أك عكاطفيا ،لدل لممفحكصة
تعرضت إلى صدمة إنفعالية أدت بيا إلى ظيكر اضطرابات قمبية ثـ تمكت كىذا بسبب 

كاالنتقاؿ لدل الفتاة  ،كىذا يدؿ عمى أف األـ ذات تركيبة سيككسكماتية ،زكاج األب عمييا
حتاف زكجت بصح " كانت الصقة بزاؼ فيا سيككف مف النمط السيككسكماتي فيي تقكؿ عف أميا 

  .ما نشفاش عمييا كنت صغيرة"
ال تستطيع التخمي عف ابنتيا فيي جعمتيا  ،فيذه العبارة تدؿ عمى أف األـ كانت أـ حصرية

ألف األـ لـ تترؾ لمبنت سمؾ ،كىذا ما يجعؿ الفتاة ذات تنظيمة غير ناضجة، دائما تابعة ليا
    غيابيا يؤثر سكاء عمى نمك الفتاة، ليا حمائي ينمي ليا القدرات العقمية فيي دائما تابعة 

 .يؤدم إلى االكتئاب األساسيالذم قد  فقداف المكضكع  في ك ا
حيث أف الفتاة ،نقمت كراثة نفسيتو لمفتاة  مفىي  ىانجد  ،ة األـيفإذا أتينا أف نحمؿ شخص 

حيث تصرح بأنيـ  ،كاألب غائب كاف في فرنسا ضؼ إلى  الضغط األخكم ،تميؿ جدا لؤلـ
أدل إلى إظيار ىذا النمط مف التفكير كالخضكع مما  ،كانكا لـ يترككىا حتى تخرج مف البيت

كعدـ القدرة  ،إلى الكاقع، فيذا ترؾ بركفيؿ شخصي لدل المفحكصة يتميز بكبت العكاطؼ
 مانقدرش نعبر ليا )االـ( عمى مشاعرم ممي كنت صغيرة"" عف التعبير عنيا حيث تقكؿ 

نبلحظ أف التفكير العممي   "نكرماؿ مريضة كخبلص" ليا عندما كانت االـ مريضة تقكؿ أسكن 
 يظير جميا في كؿ مقكلة تذكرىا المفحكصة.



        يتميز بإنخفاض في نشاط التعقيؿ فيي  ،نبلحظ أف المفحكصة لدييا نكع مف التفكير
      ك الصراعات  ،شياأك حياتيا بالطريقة التي تعي ،ال تحكي عف رغباتيا الشخصية

فمثبل تقكؿ  ،خاضع لمسيركرات أك العمميات الثانكية، فيذا يدؿ عمى تعقيؿ سيء ،الداخمية
" كنت نكض صباح نخدـ في الدار نقيؿ نكض ندير لعشا كمف في مرحمة الطبلؽ مايمي  عف حياتيا

 .نرقد" لعشا
       ال تجيب سكل بأسمكب فقير  فيي ،كعندما نسأليا إذا كانت لدييا مشاريع مستقبمية 

   دكف أية سمة حزف ظاىرة فيي  "راني عايشة كخبلص"مف المشاعر ك العكاطؼ حيث تقكؿ 
 عنو.معناه الحقيقي بالتعبير  لمحدثلـ تعط 

فإنيا تبدم طريقة آلية معزكلة  ،زاكية لمرضيا حجرعندما تتحدث عف الصدمات كالتي تعد  
فمثبل عندما تحكي عف طبلقيا  ،المظاىر كاألعراض الجسديةحتى  ، كعف كؿ االنفعاالت

         مطبلؽ بؿ السبب السطحي حيث تقكؿ مايمي بدكفل االصمي سببال ال تصرح عف
 . ا كي تعرفي األسرة لي فييا سبلفات ك لعجكز"" :أم انفعاؿ

جد صعكبة تف معاىـ".مع العجكز كالبنات كراجمي يكقؼ  "عندم مشاكؿنطمب منيا التكضيح تقكؿ: 
كما نجدىا  ،ك الحيادية النفسية مف الحدث ،مع تعبير جد فقير ،في التحدث عف الذات

فيي تحكي  ،خارجة عف اإلطار الشخصي ،تستعمؿ كممات كمعطيات يستعمميا المجتمع
كىذا يدؿ عمى التفكير العممي كالذم يعد عرض أكثر  ،قصتيا ككأنيا عف شخص آخر

الذم مف خبللو يظير االستثمار الكبير لمحياة االنية    االكتئاب األساسي انتشار كداال عمى
 .ك الحالية

ذات الدالالت النفسية  ،خاؿ مف الصكر كاالستعارات هككذلؾ إذا حاكلنا تحميؿ خطابيا نجد
    ظيار المشاعر عمى شكؿ لفطي أك المياقة إأك ،  األفكاربكغياب التبلعب  ،كاالنفعالية
الذم يدؿ عمى تفكير نمطي الخاضع إلى الكاقع فتعبيرىا المغكم جد فقير يتميز  ،في االفكار

الذم  ،لبلختصار في االجابة "عادم  نكرماؿ  اكاه ك ايو "بمزمات لغكية فيي تكثر مف كممة 
أك يدؿ عمى ضعؼ القدرة التعبيرية ك عدـ القدرة  ،يدؿ عمى ميكانيـز دفاعي ك ىك اليركب

    ك الذم يدؿ أيضا عمى خمؿ ما قبؿ الشعكر الذم يقـك بتمثيؿ  ،ماضيعمى الرجكع إلى ال
 اك استحضار الذكريات بطريقة ك مف ثمة التعبير عنيا.

الذم   ،أف ىؤالء األشخاص لدييـ نقص في عمؿ ما قبؿ الشعكر » smadja c (2110) [76]حيث يرل 
فيعرض الفرد  ،يؤدم إلى عمؿ غير جيدك عمى نقص في عمؿ األنا الذم ، ةييدؿ عمى عقمنو غير كاف

 (smadja C ,2001,p.188) .‹‹إلى خمؿ التنظيـ التدريجي 



   ال يكجد ،ك كذلؾ نبلحظ مف خبلؿ المقاببلت مف ناحية التظاىرات الجسدية ك السمككية
أك سمكؾ مسرحي أك حركات اضطرارية أثناء  ،أك عصابي ،أم تعبير جسدم حركي

ك ىذا يدؿ عمى التفكير العممي  ،مفحكصةعمى المعاش النفسي لمأك نظرات تدؿ  ،الخطاب
 الخالي مف الحياة الخيالية ك االنفعالية .

       لكف يكمف الخمؿ في ما قبؿ ،البلشعكر يستقبؿ  االفكارأف  "يرل » Marty (0991) [53]ؼ
    كالذات   ،ك يظير قمع لمعبلقات الحقيقية مع الغير الشعكر ، أيف يككف مسح لمنشاط العقمي المعتاد،

          لحياة المستقبمية ، يككف غياب لبلتصاؿا ك أىمية، مع فقداف لؤلىمية الماضية لمحياة المعاشة
ك البقاء في ، الحياة الخيالية  مع البلشعكر أيف يخمؽ قطع حقيقي بتاريخو كيحؿ محؿ ذلؾ االنفصاؿ عف

 .(MartyP,1990,p.31) ‹‹ الذم يتمكضع كنظاـ معاشي يكمي. الحياة كالتفكير العممي

ف يككف كبلـ المفحكصة خاؿ مف التمثيبلت أأدل ب ،إف الخمؿ المسجؿ في ما قبؿ الشعكر
 االستثمارمالتي تدؿ عمى التفكير  ،فنجدىا جد سطحية ك إنتاجية لفظية بسيطة ،الكافية
 الخيالية .ك  بعيد كؿ البعد عف الحياة اليكاميةالك الحالي   االلى

ميا ك التي تعد اكبر صدمة ليا فيما يخص أساليا عف نمثبل عندما  ،فنجد القميؿ مف اليكاـ
فيي لـ تستطع حتى تخيؿ المكت ك الجنازة اك حتى  "ماتت نكرماؿ ك خبلص":كفاتيا فتقكؿ

 أميا.
 "احكيمي كاش صرالؾ كيما سمعتي بمي تكفاة امؾ؟"ثـ نساؿ 
فيي لـ تبد أم عاطفة في ىذا         " جاتني نكرماؿ كي تكفاة حكمت لببلصة شيريفتجيب "

  المكضكع ، حتى عندما سألنا زكجة األخ فيي أكدت أف المفحكصة لـ تبؾ عمى أميا 
                      ما سماه إطبلقا كلـ تبد ام شعكر، حيث أظيرت تكيفا في الحدث ك ىذا

Sami Ali [71]  «الذم يسجؿ كطريقة أك كسيمة عامة  ،بتكلكجيا التكيؼ حيث يككف الكاقع ذا قيمة تكيفية
 (Sami Ali,1998,p.73) ‹‹انسحبت  تظير مف خبلؿ مؤل المتركؾ الخاص بالحياة الخيالية التي

ك جردتيا مف كؿ السيناريكات  ،الحياتيةفنجد المفحكصة قامت بتتفيو األعراض ك الصدمات 
 الخيالية التي يككف الشخص فييا حاضرا بطريقة تحكيرية حركية تمثيمية.

        يغيب اليكاـ لغياب ىذه التمثيبلت ،عندما اليككف ارصاف نفسي» Marty (0994) [35]حيث يرل 
          الذم يدؿ عمى نشاط بدكف ،فيظير النشاط ك التفكير العممي ،ك يحؿ محمو الحالي  ك العممي
 أيف يككف الحقؿ جد محدكد لمنشاط العقمي الذم يؤدم إلى تصريؼ ،عبلقة مع النشاط العقمي اليكامي

  (Marty P, 1994,p.16) ‹‹الطاقة



إف غياب المحتكل اليكامي في مقاببلت المفحكصة يدؿ عمى التفكير العممي الذم يدؿ عمى 
 االكتئاب األساسي.

بمعناىا  ،أننا الحظنا انخفاض لمقكل الترميزية في المقاببلت الخاصة بالحياة الجنسيةكما 
ك ىذا يظير جميا في كبلميا عف حياتيا  ،ف المفحكصة ألغت ىذا الجانبأالكاسع ك ك

 الجنسية فتقكؿ مايمي:
 .س:نكرماؿـ: "كفاه كانت عبلقتؾ مع زكجؾ"؟

:عايشيف عادم انا ما نقكؿ ك ىك ما عمبالي كاش س ـ: كنت تحبيو تبدم مشاعر ليو ك ىك كفاه؟
 . كاف يحس

كما يدؿ عمى غياب  ،ىذا الكبلـ يدؿ عمى غياب المشاعر ك انخفاض في القكل الميبدية
كما يدؿ أيضا أف الزكج ينتمي إلى نفس النمط  ،ك غياب الحكار الشخصي ،الرغبة الجنسية

 .ذات في الطرفيفأك محاكلة البحث عف ال التفكيرم ك ىذا لعدـ فيـ
 . نكرماؿتجيب :  ك عندما نساؿ كيؼ كانت العبلقة الجنسية؟ 

انا عادم درت ما درتش كيؼ تجيب:  ـ:ىؿ كنتي تحقي رغباتؾ ك كيؼ كاف زكجؾ معاؾ؟
 كيؼ.

ك عدـ القدرة عمى االستمتاع ك ىذا ما            ،ىذا التصريح يدؿ عمى انخفاض الرغبة الجنسية
ك المكضكع  يظير كغياب لميبدك ،اف السمة المميزة لبلكتئاب االساسي Gorot J(2110) [85]يؤكده 

 الخارجي  مع الغاء  الحياة  الحممية كاليكامية .
مع انعداـ اإلحساس   ،المفحكصة فنبلحظ أف الحياة الجنسية بمعناىا الكاسع  ممغية  لدل

حتى أف  المفحكصة  لـ   ترل ىذا الخطيب     ،كىذا  ماظير  أيضا  مف  قبؿ  الزكج  ،بيا
يي ف ،م محاكلة  لمعرفتوأكلـ تيتـ  بو أك حتى   ،تقريبا  عاـ  كنصؼ  تمدة  تجاكز 

         كنت كاهلل  ،الميـ  راجؿ  كخبلص . عاـ  كانا  مخطكبة  شفتك  خطرةتصرح  بمايمي  تقكؿ "
 .كانك  خاكتي  ك بابا  لي جابكه ثـ مانقدر نقكؿ كلكاا  ،ما  ماعبلبمي  ماخاش في راسي  طكؿ

الذم   ،كغياب  اليكاـ مع عزؿ  لمتفكير العاطفي   ،فيذا يدؿ  مشكؿ  عمى أساس  الجنسي 
 يدؿ  عمي  اكتئاب أساسي .

ك الحياة الحممية   ،مف خبلؿ  االستقصاء السيككسكماتي حاكلنا البحث عمى مستكل الخياؿ 
" ك اهلل كالك مانحممش ، فقد صرحت انيا ال تحمـ ك ىذا يظير مف خبلؿ قكليالدل المفحكصة 

  مره حتى لككاف نحمـ ،ما عمباليش ممي نحط راسي ما نكض كال ساعات ما نرقدش مره"



   ف غياب الخياؿإ»Sami Ali(0991) [69]كىذا يدؿ عمى االكتئاب األساسي،أماـ ىذا الغياب يرل 
        ك إنما عبارة عف عجز حقيقي فالتفكير العممي ،ك الحياة الحممية ليس راجع إلى نقص في التفكير

مع رفض كمي لمحياة الحممية ، حيث تظير  ،نتيجة كبت غير معركؼ ،ك العجز عف التعبير االنفعالي
        جانبناتجة عف كبت يؤدم إلى نقصاف في ال ،أرضية تحتية ذات قكل قمعية مرعبة مخيفة

 ‹‹العاطفي،فيظير نشاط عقمي يتمثؿ بغياب العاطفة ك األحبلـ الذم يدؿ عمى كجكد كبت طبائعي

           خكفا ك ىركبا  ،فيي كبتت الكظيفة الحممية مفحكصة،ك ىذا ما الحظناه عند ال
ك ىذا يظير جميا في تصريحاتيا حيث تقكؿ  ،ك حمت محميا الكاقع ،مف الصراعات المعاشة

ك الشيء الذم يخيفيا ىك دراستو ثـ  ،تفكر اال في ابنيا عبد الناصر ،انيا عندما ال تناـ
ك اهلل كالك ما نفكر حتى كي نفكر ما عبلبالي كاش نفكر تسرد كبلـ كاقعي حالى ك عممي فتقكؿ "

الناصر، نحـز كرشي   االمتحانات تاع عبدصح الحاجة لي نفكر فييا بزاؼ ك لي تخكفني كي جيك 
متكسط ، ضؾ راني في السبيطار  ك راني    نخاؼ بزاؼ نقريو ك نحكممك ك نحفظك، يقرا سنة الرابعة

في الفصؿ الثاني الحاجة لي  01 نقكؿ كفاه راىك مع الفركض ىذه المرة ماداش مميح راىك جابمي معدؿ
 نفكر فييا االف قراية عبد الناصر برؾ"

ك ىك دراسة االبف حيث  ،ك االنشغاؿ في الحاضر ،ف ىذا الكبلـ يدؿ عمى التفكير العمميإ
     ك عزؿ العاطفة  ،كاف تدقيؽ في الكبلـ ك إعطاء التكاريخ يدؿ أيضا عمى التفكير العممي

 ك اظيار القمؽ العائـ مف خبلؿ األعراض الجسدية . ،ك حؿ محميا النشاط العقمي العممي
"كحد الميمة :حيث قالت ،كررنا األسئمة عف الحمـ صرحت أنيا رأت حمـ يتعمؽ بأمياك عندما 

 شفت ما ك ىي كاقفة ك انا كاقفة ماقالتمي كالك ك انا نقكلميا راني مدكدة حكيت رقبتي خرج منيا الدكد"
    كما انو معزكؿ مف     ،نبلحظ أف ىذا الحمـ يخمك مف المحتكيات الحممية كالتكثيؼ ك اإلزاحة

 العاطفة ،رأت األـ كاقفة ك ىي كاقفة دليؿ عمى تفكير عاطفي جامد مجرد .
        اتضح مف خبلؿ المقاببلت ظيكر اغمب األعراض التي تدؿ عمى االكتئاب األساسي

 ك خاصة األعراض التي تعد فرضيات بحثنا.
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 ينتمي الي المضيؽنمط الرجع الحميم: 
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 معادلة القمق
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1000 =9.19%  المحددات التي تحسب بيا معادلة القمؽال يمكف التقيـ ال يكجد. 

 :* التحميل الكيفي

 اإلنتاجية العممية:*

حيث  استجابة التي تدؿ عمى ضعؼ في اإلنتاجية 00ب  مفحكصةقدرت عدد إستجابات ال
أف بركتكككؿ الغني يدؿ عمى الحياة الخيالية عندما يتعدل عدد » NinaRausch [12]ترل 

كما  Beckحسب 53،51إلى 51كمف   Rorschach،حسب  إستجابة30 إلى03مفاإلستجابات أكثر 
أما غيابيا فقد يدؿ عمى التعب  ،حسبيا عمى القدرة الشفكية كالتعبيرية ،تدؿ اإلنتاجية

                 كما تدؿ اإلنتاجية الصغيرة عمى تكقؼ إنفعالي ك قد تدؿ  ،كاإلنسداد أك التثبيط النزكم
                الذم قد يظير مع اإلنخفاض أك إرتفاع عدد  ،عمى قمؽ المفحكصة

 .(51 .ص ،دكف سنة ،)بكؿ ديفارج ‹‹اإلستجابات

قد ترجع الى النمط العقمي الذم يتميز  ،ف ىذه االستجابات التي تدؿ عمى ضعؼ االنتاجيةإ
ما غياب القدرة الشفكية أجؿ البعد عف الصراع، أطريقة الذكاء مف  دؿ عمىيباستثمار حالي 

فبل يككف  ك تعطؿ ما قبؿ الشعكر عف عممو، قد ترجع الى فقر في التمثيؿ، ،عمى التعبير
دؿ ي ذمك ال ،ساسيىناؾ خياؿ، اما التعب فيك مف بيف االعراض التي تميز االكتئاب األ

 القدرة عف التعبير االنفعالي ك عدـ القدرة عمى التصريؼ النزكم، فيظيرعدـ عمى التثبيط
 .فيحدث انياؾ عقمي

 أسموب المعالجة:*



كيدؿ كما ترل  ،فيك مرتفع   % 43بالنسبة المؤكية ب:  Gقدرت عدد اإلستجابات الكمية 
chabert.c[01] « طريقة لمعالجة الكاقع  كاإلتصاؿ بالعالـ كالبحث عف أنا  انو عمى       
 (.06 .ص ،2112،.)معاليـ صالح ‹‹الجسد المستدخؿفيي تصر عمى إسقاط  في ، مكحد 

ك االتصاؿ  جؿ التكيؼ في الكضعيات،أستعمؿ ذكاء مف ت ةفيذا يدؿ عمى أف المفحكص 
الكصكؿ  عدـمف  الخكؼك  نا الداخمي،نا الخارجي بدؿ مف األستثمار األابالعالـ يدؿ عمى 

الخصائص تدؿ عمى االكتئاب ف ىذه إ ،استعماؿ الكميات مف أجؿ التكيؼنا مكحد أ الى
 .ساسي ك النمط السيككسكماتياأل

 

 

 دراسة الذكاء :*

             كالذم يدؿ  ،%56,56أظير البركتكككؿ اإلستجابات التفصيمية الكبيرة بنسبة 
كما يدؿ عمى  ،كذكاء العممي ،ك الحس العممي ،عمى حب المحسكس »حسب بكؿ ديفارج

              مرتفع  Fمع + ،ظيفية العامة لمحياة اليكمية اإلىتماـ بالمشاكؿ العممية كالك
      معيف  ،ظبط جيد عمى إدراؾ ،الذم يدؿ عمى اتصاؿ جيد بالكاقع كتكيؼ إجتماعي

 (02 ،ص.)بكؿ ديفارج دكف سنة. ‹‹كتكازف 

يظير  الذم يدؿ عمى الحس العممي ك الذكاء العممي، اف كجكد االستجابات التفصمية الكبيرة
لنا النشاط العقمي الذم يتميز باالستثمار الحالي ك االني لمحياة اليكمية، ك الذم يدؿ عمى 

 ساسي.حد خصائص االكتئاب األأالتفكير العممي الذم 

عمى نزعات مضادة عدكانية تدؿ  » Anzieu [12] قد تدؿ حسب ،إف كجكد إستجابة في الفرا غ
كالتي  Fلمعكامؿ المحددة المتعمقة بالشكؿ الشعكرية نبلحظ في إستجابات المفحكصة إرتفاع 

     قد تدؿ حسب بكؿ ديفارج عمى الجيكد التي يبذليا  المفحكص لمسيطرة عمى الكضعية 



          ات أك التكتر الناتج عف منبي ،التي قد تعد أيضا حيمة دفاعية أكلى أماـ القمؽ
 (6.ص، دكف سنة ،)بكؿ ديفارج  ‹‹ البطاقة.

            التي ترجع الى ارتفاع االستجابات الشكميةالبلشعكرية  ةاف ىذه النزعات العدكاني
فالفمحكصة  لدل المفحكصة،عمى العدكانية المكبكتة  ،ك التفصيمية ك االستجابات في الفراغ
ك بالتالي استعممت حيمة دفاعية مف اجؿ تغطية  ،الساندال تبدم عدكانيتيا خكفا مف فقداف 

 القمؽ ك التكتر. ك مف المعركؼ كبت العدكانية تعد كسمة مف سمات االكتئاب االساسي.

الذم يدؿ حسب"بكؿ ديفارج عمى الحياة اإلنفعالية  %91,91ب  %Fفقد قدر عدد إستجابات
مف العكامؿ األخرل أم يسكدىا جمكد  دكف غيرىا ،تحددىا تحديدا شديدا ك العمميات الفكرية

 التفكير كالتعصب كعدـ المركنة كاألفكار الثانية كنبلحظيا في حاالت االكتئاب. 

ف ىذا الجمكد يرجع الى صبلبة ميكانيزمات الدفاع،الف االنا غير مرف ك مفمس، ك بالتالي إ
عمى استثمار المفحكصة ال يككف تعبير عف االنفعاالت،كما يدؿ ارتفاع االستجابات الشكمية 

 لمحياة العممية الحالية ك االنية، مف اجؿ البعد عف كؿ ما ىك عاطفي.

الذم  ،نكع مف التكيؼ في الكاقع كاإلطار الثقافي يدؿ عمى F ارتفاع NinaRauschأما حسب 
التي تحدث عنيا سامي  ،اف ىذا التكيؼ قد يدؿ عمى بتكلكجيا التكيؼذلؾ. في دكرا يمعب

مع اتخاذ األطر  ،ك تكيؼ زائد مبالغ فيو لمكضعيات ،عمي بحيث يظير الـ بدكف الـ
االجتماعية كمرجعية خارجية الذم يدؿ عمى االستثمار الخارجي ك البعد عف التنظيـ 
  الداخمي الذاتي، ككف الفرد يبتعد عف الذات خكفا مف الصراع ك استثمار القيـ االجتماعية  

 ك الخضكع ليا مف أجؿ تحقيؽ التكيؼ.

يرتفع لدل األشخاص الذيف ال يتميزكف بالتمقائية كما يؤكد  %Fفيك يرل أف  » klopfer[65]أما 
أك عف اكتئاب كما يدؿ في بعض األحياف عف  ،يدؿ أيضا عمى تثبيط %Fأف كؿ ارتفاع ؿ

  عدـ قدرة الشخص تصريؼ االستجابات العاطفية كتصريفيا رمزيا.



اف حضكر ىذا االكتئاب مف خبلؿ الركشاخ، ك غيابو في المقاببلت يدؿ عمى االكتئاب 
طفي اك الجانب الع ،المقنع لدل المفحكصة، فيي لـ تستطع التعبير عنو مف خبلؿ المغة

 االنفعالي ك لكف ظير بطريقة اسقاطية كانت مكبكتة.

إلى بعض حاالت القمؽ  » Rausch N [65]فيك الذم يدؿ حسب +Fكما نبلحظ ارتفاع 
 (Rausch N ,1983, p.75 ).‹‹كاالكتئاب الذم يظير عمى شكؿ حيز في النظاـ كالمكضكع 

 قد يدؿ عمى القمؽ العائـ المنتشر الذم يظر قبؿ  +Fف ىذا القمؽ الذم ظير نتيجة ارتفاع إ
                                                                                                         ك يدؿ عميو. حدكث االكتئاب االساسي ك يستمر بعده

أف حضكر   في البطاقة التاسعة كمف المعركؼ كاحدةإال استجابة حركية  مفحكصةلـ تبد ال
كالنضكج  ،ةيدؿ عمى القدرة الذكائية لممفحكص مع الحركة الدينامكي ،االستجابات الحركية

كالقدرة الخيالية أك عمى مكانيزمات دفاع فعالة ضد القمؽ كالكعي بالحياة الداخمية فالحركة 
 .تدؿ عمى االستقرار العاطفي

كما  ،اف غياب اإلستجابات الحركية يدؿ عمى نكع مف النشاط المستعمؿ في كضعيات معينة
ركة مف بيف الكسائؿ البلكعية الحف ،يدؿ عمى صدمة الحركة 5أف غياب الحركة في البطاقة 

لكف في ىذا البركتكككؿ  ،فيي الطريقة التي مف خبلليا يتـ إخراج التعبير الخاص باالنا
ك ىذا لكجكد خمؿ عمى مستكل االرصاف ىذا التعبير عف محتكيات البلشعكر، يظير غياب 

ك الذم يشير الى  ،ر النشاط الميبدم المثبطيلغياب النشاط الخيالي الذم يس ،النفسي
 االكتئاب االساسي الذم تعيشو المفحكصة.

فالبركتكككؿ يخمك مف ذلؾ كمف المعركؼ عف غياب  ،أم إستجابة لكنيةالمفحكصة لـ تبد 
الذم يدؿ عمى النمط  1مجمكع ؿ الذم يساكم  C 0,  1 Kاأللكاف يطرح إشكالية عاطفية 

 .المضيؽ 

كاقعي غير ، بفقرحقيقي  ،فيي ترل ىذا النمط يتميز بتثبيط لمتعبير   » N  Rausch [65]أما 
               كالتعبير ،بإنقاص لقيمة التعبير أك الحاجة إليو  ايف يقـك اإلكتئاب،عادم



                                العاطفي عنو كالكضيفة الكاقعية مف الطابع الكحيد لمتعامؿ 
 (Nina Rausch ,1983, p.195)  ‹‹لمتكاصؿ  أك

تميز بعدـ ت فالمفحكصةيدؿ عمى االكتئاب االساسي،   Nina Rausch اف كؿ ما تحدثت عنو
       القدرة عمى التعبير العاطفي الذم يرجع الى فقر في التمثيبل ت، التي ترتبط بفقر

      العاطفيةلبلنقاص ك التخفيؼ مف قيمىة الحياة تى االكتئاب المقنع لدييا اليكاـ، فأ
جؿ أكطابع كحيد لمتكاصؿ مف  ،، بالتالي ظير لدل المفحكصة استثمار كاقعيالمثبطة

اليركب مف الكضعيات الصراعية.فظير لدل المفحكصة نمط المضيؽ الذم عندما نحممو 
 نجد خصائصو ىي خصائص االكتئاب األساسي.

اىرات كيظير تثبيط ظيقيد الت  ،ةكما أنيا ترل أف ىذا النمط يبقى يتميز عف غيره باإلنجراحي
فاألشخاص يسمحكف ألنفسيـ  ،عممي مقيد لمحركة كالقدرة عمى التكيؼ في الكضعيات

كىذا راجع إلى صبلبة في مكانيزمات  ،الدخكؿ في كضعيات إجيادية  فزيكلكجية كنفسية
فالمفحكصة تيرب          ك ىذا ما يظير عند مرضي االضطربات السيككسكماتية..الدفاع

مف الكضعيات اإلجيادية النفسية دكف تعقيؿ ك تعكيضيا بكضعيات إجيادية فيزيكلكجية     
 ك استثمار الجسد كحؿ لذلؾ.

 نوعية المحتويات :*

عمى  » Nina Rausch [63] يغمب في البركتكككؿ المحتكيات الحيكانية كالذم يدؿ حسب
   فيك يستعمؿ طريقة مكثفة عند األفراد الذيف يعانكف ،إستعماؿ نمط خاص قصد التكيؼ

في غياب الخياؿ  ،مف فقر في التكيؼ الذاتي كالمجكء إلى اإلستعانة بالجماعة كالخضكع ليا
  .Rausch N ,1983, p169) ) ‹‹اإلبداعي

معاشة، ك التي قد تدؿ عمى صدمات  نستشؼ عندما نتمعف في بركتكككؿ المفحكصة،
 خبلؿ المؤشرات التالية: المنشئية السببية لبلكتئاب األساسي، ك عمى كجكده، ك ذلؾ مف 



عدد اإلستجابات التي  نبلحظ إنخفاض في اإلنتاجية المردكدية عمى المستكل الكمي أم -
 إستجابة الذم قد يدؿ عمى صدمة . 00قدرت ب 

 عدـ كجكد إستجابات لكنيةالتي تدؿ عمى صدمة األلكاف افتقار في المضمكف.  -

كتدكير  ،السابعة ،التاسعة  ،ارتفاع في زمف الرجع في بعض البطاقات مثؿ البطاقة الثالثة -
 البطاقة السابعة .

كنفي بعض اإلستجابات ، العاشرة ،البطاقة الرابعة ،السابعة  البطاقة عدـ اإلجابة عمى -
نكار كرفض كقكؿ  ؿ  )ما عرفتش(  في البطاقة العاشرة كمث السابعة  مع تردد كحيرة كا 

 مابالي حتى شكؿ (. ،صعب انشكؼ ،العميمة ) حيكاف متكحش

ػنبلحظ في البركتكككؿ المستكيات الكصفية الشكميةالمرتفعة ىي المسيطرة كىي تدؿ مبدا 
 ا نبلحظو في اإلستجابات  الكاقع ك غياب الخياؿ ك السيركرات الثانكية كىذا م

ىذا اليمنع اف نستشفو مف  إف معادلة القمؽ لـ تظير لنا القيمة المئكية ليذا القمؽ ك لكف
 خبلؿ المؤشرات التالية:

مف مؤشرات القمؽ تظير في البطاقة الرابعة   » [01] (2110) صالح  يرل البركفسكر معاليـ 
المفحكصة بدت أكىذا ما ظير في البطاقة الرابعة حيف .(.45،ص 2110)معاليـ صالح ، ‹‹كالتاسعة
 .ة حيث قالت )حيكاف متكحش( مع ارتفاع في زمف الرجعيصدماستجابة 

 خفاش.،فيؿ  ،بيمكاف ،الرجكع الى الكاقع -

 غياب المحتكيات العاطفية كالتعبير الكجداني . -

 .ةمرتفع F االستجابات الشكمية  -

 في اإلستجابات.  التثبيط،اال كاحدة  Kال كجكد الستجابات  -

 صدمة رفض المكف.  -



 اليركب مف األحمر في البطاقات .  -

 مبلحظات تناظرية  في البطاقة الثانية) فيؿ مف كفيؿ مف( . -

 حاالت اإلكتئاب .  -

- F+ . مرتفع 

 .  نمظ الرجع الحميـ الذم يعادؿ المضيؽ - 

 ارتفاع زمف البطاقات. -

 *التفسير الدينامي لمبطاقات : 

في البطاقة األكلى: أبدت المفحكصة استجابة تعد مف الشائعات كىي األكثر شيكعا كالدفاع 
 :"البعض صعبكلكف سرعاف ما تبدم صدمة في تمؾ البطاقة "حيث تقكؿ ، ضد الصدمة 

ف تكلد قمؽ يدؿ عمى أف ىناؾ خمؿ في العبلقة األكلى التي ممكف أ ك الذم قد انشكؼ فييـ"
عمى التيديد  » فهي تدل Rausch N  [63]حسب اما ،  تبعيةأماـ المجيكؿ كما تدؿ عمى 

غياب مع كاسترجاع مشاىد عبلقية خطيرة غيرمقصاة كالذم يعد خطر مركزم أساسي لمفرد 
التي تعبر عف قمؽ ، اإلستجابات المكنية في ىذه البطاقة الذم يطرح إشكالية جنسية 

ظيكر  Rausch,1983,p190) ) ‹‹ يظير المشكؿ العبلئقي ما قبؿ أكديبي كأكديبي.الخصاء كما 
األبكم ككذلؾ في التمثيؿ  صدمة في البطاقة الثالثة كالتي تعبرعف مشكؿ متعمؽ بالزكج

 .الذاتي

ظيكر أيضا صدمة أخرل في البطاقة الرابعة: حيث تقكؿ المفحكصة بعد زمف كتدكير 
متكحش  قد يدؿ عمى مشكؿ في تمثيؿ صكرة األب كالقكة كالسمطة  أنيا حيكاف،البطاقة مطكال

 كذلؾ مشكؿ في التقمص.



                     الذم ش مانعرف في البطاقة السابعة لـ نجد أم استجابة حيث قالت :
                الفراغ بالنسبة لمعبلقة  ،إشكالية أمكمية فقد يعبر عمى حرماف   عمى » يدؿ

 [01] (2.ص ،2110 ،) معاليـ صالح ‹‹أـ /طفؿ 

غياب األلكاف في البطاقة الثامنة مع ظيكر اإلستجابة التشريحية يدؿ عمى إنشغاالت 
ىناؾ إشكالية تعبر عف حاجة التمثيؿ الداخمي لمجسـ كتتعمؽ  الصحية،المفحكصة باألمكر 

 خاصة بفقداف التكامؿ الجسدم.

 غياب االلكاف في البطاقة التاسعة أيضا تدؿ عمى إشكالية لمتعبير عف الصكرة األمكمية 

ة أم إستجابة في ىذه البطاقة حيث قالت "ما نعرفش "الذم قد يفسر عمى المفحكصلـ تبد 
 إشكالية أك خمؿ في اإلبداع ك النشاط الخيالي كمشكؿ أمكمي .

حيث تعبر الثامنة عمى الحاجة إلى التعبير الداخمي لمجسـ أما  9ك 8متاف ضالبطاقتاف المن
 التاسعة  كىي الرمزية التعبيرية لمصكرة األـ.

إلى العبلقات العاطفية في المحيط اإلجتماعي كعمى » [12]كما تدؿ حسب بكؿ ديفارج 
 (53 .ص ،دكف سنة،.)بكؿ ديفارج‹‹اإلندماج 

الثة ىي البطاقة الجنسية التي تعبر عف قمؽ الخصاء الث 4ك 5أما البطاقتاف المرفكضتاف ىما 
أما الرابعة تمثؿ السمطة كالقانكف كالتقمص كاختيار المكضكع  ،في نمكذج عبلقاتي أكديبي

 الميبيدم. 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

       :في ضوء المقابلة و االختبار  ولى )س(األ تحليل الحالة - 3

إذا أتينا إلى تحميؿ الحالة )س( مف خبلؿ المقاببلت االستقصائية ك االختبار ، نبلحظ       
تطابقا بيف المقاببلت ك االختبار ، فقد استطاع االختبار إبراز  تقريبا  كؿ المحتكيات 

ك الذم يدؿ عمى  لممفحكصةالتي تدؿ عمى النشاط العقمي  ،البلشعكرية ك االسقاطية
 ك ىذا مف خبلؿ ما يمي : االكتئاب األساسي ،

منخفضة             نستطيع أف نقكؿ عنيا ،ظير لنا االختبار أف المفحكصة أبدت استجاباتألقد  
اإلنتاجية ، ك الذم يدؿ عمى عدـ القدرة الشفكية ك التعبيرية ، ككذلؾ يدؿ عمى التعب ك قمع 

التي تتميز باالستثمار الكبير قمؽ ، كىذا ما ظير في جؿ المقاببلت ال عمىانفعالي كما تدؿ 
لمكاقع  ك الحياة اآلنية ك اآللية ، فعدـ القدرة الشفكية ك التعبيرية ك القمع انفعالي يدؿ عمى 

  .االكتئاب األساسي

ك االتصاؿ ، الذم يدؿ عمى طريقة لمعالجة الكاقع  ،إف ارتفاع عدد االستجابات الكمية 
يدؿ عمى األشخاص الذيف يعانكف مف نقص في               بالعالـ الخارجي ك البحث عف أنا مكحد ،

التمثيبلت ، فالمفحكصة استعممت طريقة تفكير لمعالجة الكاقع ك ىي التكيؼ بإبداء اكتئاب 
       نزعاجإك ىذا ما ظير في المقاببلت حيث ال تبد أم  ،أساسي يدؿ عمى نمط التكيؼ
 أك حزف أك اضطرابات انفعالية .



غير انيا لـ تستطع ك ىذا ، تبحث عف تحقيؽ أنا  فالمفحكصةنا مكحد ، األعف أما البحث  
ك عدـ القدرة عمى حؿ مشكؿ كظيفة  ،ك االمتداد لو ،لغياب المكضكع المثالي ك ىك األـ
 الحداد النيا غائبة ك غير مرصنة .

ظيكر االستجابات الجزئية الكبيرة في البركتكككؿ يدؿ عمى الحياة العممية ك االىتماـ  
ك الكضعية العامة لمحياة اليكمية ، ك ىذا يتضح في المقاببلت ك الذم  ،حاليةبالمشاكؿ ال

الذم ظيرا جميا في  ،الذم يعد عرضا مف االكتئاب األساسي ،يدؿ عمى التفكير العممي
ك االىتماـ بأمكر األكالد  ،ىميا الكحيد تنظيؼ ك ترتيب البيت حيث ،مقاببلت المفحكصة 

 مف الناحية الدراسة دكف الناحية العاطفية.

جؿ السيطرة أمف  ةإف ارتفاع االستجابات الشكمية تدؿ عمى الجيكد التي بذلتيا المفحكص 
الفكر التي يسكدىا الجمكد في  ك عمميات ،عمى الكضعيات، كما تدؿ عمى الحياة االنفعالية

األفكار، ك ىذا ما الحظناه مف خبلؿ المقاببلت في التفكير ك التعصب ك عدـ المركنة 
  ك كظـ العاطفة  ،تبدم قمعا لبلنفعاالت مع تفكير يسكده الجمكد مفحكصةاالستقصائية ، فال

 ك الذم يدؿ عمى االكتئاب األساسي . ،ك عدـ القدرة عف التعبير عنيا

   ف غياب االستجابات الحركية التي تشير إلى عدـ قدرة المفحكصة عمى الدينامية العقمية إ
ك القدرة الخيالية ك عمى ميكانيزمات الدفاع الفعالة ك القمؽ ك عمى حركة الحممية  ك النضج

    ك االستقرار العاطفي ، كالذم يدؿ عمى فقر ىكامي ك خيالي ك حتى المحتكيات الحممية 
مف شأنيا أف تدؿ عمى االكتئاب األساسي الذم اكدتو المقاببلت في غياب ىذه  ك التي

 المحتكيات.

لـ تبد المفحكصة االستجابات المكنية ، الذم يدؿ عمى مشكؿ عاطفي ، ك الذم ظير جميا  
ال تستطيع التعبير عف عكاطفيا ، كما تظير إشكالية  المفحكصةفي المقاببلت حيث اف 

 مع أميا ك كفاتيا ك الذم يعد صدمة عاطفية ثـ المشكؿ مع األب . عاطفية في عبلقتيا



الذم يدؿ أك فقر حقيقي في التعبير ظيكر النمط المضيؽ الذم يدؿ عمى الحصر ك القمؽ 
قيد ت التيأيضا عف تثبط عاطفي حقيقي غير عادم ، ك الذم يدؿ أيضا عمى االنجراحية 

كالقدرة عمى التكيؼ في الكضعيات فاألشخاص  ،اىرات كيظير تثبيط عممي مقيد لمحركةظالت
يسمحكف ألنفسيـ الدخكؿ في كضعيات إجيادية  فزيكلكجية كنفسية كىذا راجع إلى صبلبة 

ك ىذا ما الحظناه في المقابمة فالتثبيط العاطفي يدؿ عمى العجز عف  في مكانيزمات الدفاع
         جيا التكيؼ ك الدخكؿ التعبير االنفعالي ك التكيؼ في الكضعيات ، يدؿ عمى بتكلك 

نتقمت إلى استثمار احيث مفحكصة في الكضعيات االجيادية الفيزيكلكجية، ىذا ما حدث لم
إلى صبلبة في النشاط العقمي الذم يؤكد  جيادية النفسية ك ىذا راجعجسدم لمكضعية اال

 عمى االكتئاب األساسي .

ف غيابيا في المقاببلت سكل القمؽ ظيكر مؤشرات القمؽ العائـ مف خبلؿ االختبار لك  
المتعمؽ باألمكر الجسدية ك المرض  ك الذم يدؿ غمى القمؽ الكامف ال يظير إال مف خبلؿ 
االستجابات االسقاطية ، كما إف غياب القمؽ اآللي مع ظيكر العرض ك المرض ، فيككف 

 .ىذا القمؽ منصبا عمى األمكر الجسدية ك الذم يدؿ عمى االكتئاب األساسي

اإلشكاليات الحقيقية المبلحظة في المقاببلت ، مثبل  ظيرإف التفسير الدينامي لمبطاقات أ 
المخصصة لذلؾ ، حيث ظيكر صدمة  اتالبطاقفي ظيكر كؿ المشاكؿ األبكية ك االمكمية 

في البطاقة الثالثة التي تعبر عف مشكؿ مع األب ك الذم ظير جميا في المقاببلت كىذا مف 
ب تعرض المفحكصة إلى مكاجيتو ك خمؽ صراعات ليس لدييا حؿ ك الكقكع خبلؿ زكاج األ

ك لذلؾ إبراز العدكانية اتجاه األب في البطاقة   زقية ك التي تدؿ عمى مشكؿ عبلئقيأفي الم
الرابعة ، بقكليا حيكاف متكحش الذم يدؿ عمى مشكؿ في تمثيؿ صكر األب ك القكة ك ىذا 

 ئية .ما بدا في المقاببلت االستقصا

       ظيكر االستجابات الصدمية في البطاقة السابعة الذم يدؿ عمى  اإلشكالية االمكمية  
 ك العبلقة أـ / طفؿ  ، ىذا ما لكحظ في المقاببلت ك التي تعد كسبب مفجر لممرض .



ظيكر االستجابات التشريحية في البطاقة الثامنة التي تدؿ عمى االنشغاؿ الجسدم الحاجة 
  ر الداخمي لمجسـ كىذا  يتطابؽ مع المقاببلت ، فالمفحكصة تعاني مف آالـ عف التعبي

 لـ لككيمياء.أجسدية ، سكاء  كانت آثارا جانبية لؤلدكية الكيميائية أك 

، ك مف 9 – 8نبلحظ أف المفحكصة اختارت بطاقتيف مفضمتيف كانت تحتكم عمى الرقـ  
المعركؼ عنيا أنيا تعبر عف الصكرة الرمزية لبلـ، ك التي تعد إشكالية عاطفية برزت في 

التي  4 – 5البحث عف األـ ك الحاجة إلييا، أما المرفكضتاف ىي  عفالمقاببلت ك التي تدؿ 
تعبر عف مشاكؿ مع األب ك السمطة ك التمثيؿ، كىذا ما ظير في المقاببلت ك الشجار الذم 

  مع االب.حدث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :ة الثانية )و(للمحا تحميل المقابالت االستقصائية  -1

أـ لمكلكدة عمرىا عاـ ك تسعة أشير ، تعاني مف  ،سنة مف العمر 29تبمغ الحالة )ك(        
اكتشفت المرض بعدما أصبحت تعاني مف التعب ك عدـ  ،(2119)لككيماء الدـ منذ فيفرم 

القدرة عمى القياـ بكاجباتيا المنزلية، فمجأت إلى الطبيب مف اجؿ الكصكؿ إلى تشخيص 
 "."عندم مكركب في الدـفاكتشفت كما تقكؿ 

بعد انتقاؿ  ،جكاف 28فيفرم حتى ك ىذا مف شير ، بعد إجراء العديد مف المقاببلت
رغـ  ،اتضح أف المفحكصة ال تبد أعراض اكتئابية كبلسيكية، ربيا إلى جكار  المفحكصة

ك كذلؾ  ،أشير 4ك كذلؾ رغـ البعد عف المنزؿ لمدة  ،المعاناة الجسدية التي  تتعرض إلييا
 لمفارقة ابنتيا ك لـ ترىا طيمة تمؾ المدة.

كما أنيا تتعامؿ بطريقة تكيفية  ،تتميز بنمط شخصي جد بشكش تراىا دائما مبتسمة مع الكؿ
   تتميز باليدكء  اجتماعيا،فنجدىا جد متساىمة في التعامؿ مع الفاحص، طيبة مع اآلخريف،

 Cعمى أف ىؤالء المرضى ينتمكف إلى النمط » Schwarz R (0995 ) [012]ك ىذا ما نجد يؤكد عميو 
ك ىذا الميؿ راجع إلى  ،ال يعبركف عف انفعاالتيـ خاضعيف لمسمطة ،فيـ متعاكنيف ك صبكريف ىادئيف

 .(Schwarz R, 1993, p. 43) ‹‹أصؿ كراثي   أك عقمي

كما نجد أف المفحكصة ال تعبر عف انفعاالتيا ك تقـك بكظميا ، فيي ال تبد إم انفعاؿ ألم 
فتحكي عنو ك كأف التجربة ليست ىي مف يعيشيا  ،حدث في حياتيا حتى اتجاه المرض

رحت لطبيبة بصح  ،ممي زيدت ك أنا مريضة ،" جاتني الفشمة ك ما عدت نقدر حتى نمشي:حيث تقكؿ
ما نقدر نخدـ ما نقدر النكض ك نتعب لشتا ما درت كالك،ركحت لطبيبة تكالنا قاتمي ديرم  ،بقات الفشمة

les analyses ح"كي درتيـ خرجك ماش مبل 



       أك حتى التغيرات  ،لـ تبد أم شعكر باأللـ النفسي ،عندما كانت تحكي المفحكصة
 .الجسدية ، فنجد مراقبة كبيرة لمنشاط العاطفي 

كغيابيا يدؿ عمى  ،عدـ التعبير الكاضح لؤلعراض االكتئابية الكبلسيكية ىكىذا ما أدل ال
 .االكتئاب األساسي 

             ـ القدرة عمى التعبير عنيا يدؿ إما عمى أثرىا إف قمع االنفعاالت يدؿ عمى عد
ما يدؿ  ،ك بالتالي استخداـ ميكانيـز دفاعي مف اجؿ اليركب  الذات في كتجنب الصراع كا 

الذم يشير إلى  ،عمى خمؿ في كظيفة النشاط العقمي بالضبط عمى مستكل االرصاف كالتعقيؿ
ك بالتالي  خمؿ في نظاـ الجياز النفسي كبالضبط في ماقبؿ الشعكر كمشكؿ في التمثيبلت

 .يظير خمؿ عمى أساس التمثيبلت اليكامية العاطفية

الذم قد يدؿ عمى مشكؿ لدل المفحكصة كالذم  ،اليكاميةنبلحظ غياب التمثيبلت العاطفية 
فعندما نسأليا  ،يظير في اغمب المقاببلت فمثبل تحكي عف مرض أميا بطريقة جد جافة

     مايمي: ما تعرضتيش في حياتؾ لحاالت ضغط خبلكلؾ جد حزينة اك كنت ماكيش مميحة؟ 
كانت   ية،ماتك رجمييا "خمس سكايع ماتكصمش ح كقالكلي ربما ،" كاحد لخطرة مرضت ما تجيب:

 ة تتحدث بحديث جد صمب خاؿ مف كؿ االنفعاالت.مفحكصال

" أكاه صدمي في حياتيا أثر عمييا فيي تجيب حدث كما  أننا عندما نسأليا ىؿ يكجد أم 

فيي تنفي كؿ األحداث  الصمدية التي عاشتيا ك التي كما قاؿ  "ماعنديش الحاجة لماش مميحة 
Sami Ali [71]  أف بتكلكجيا التكيؼ تختمؼ »ىناؾ كبت لمكظيفة الخالية ك ليس فقر حيث يقكؿ

الف ىذه األخيرة الشئ المكبكت ىك المحتكل الخيالي الخاص ، عف المرضية السببية النفسية الفركيدية 
أم عمى شكؿ أعراض عابرة أك مستمدة التي تؤدم  ،الذم سنجده فيما بعد عف طريؽ معمكمة عرضية

لكف عندما يككف كبت لمحتكل  النظاـ التمثيمي  ،جد منظـ أك زلة أك ىفكة قد تككف جد كاضحة إلى ذىاف
 ( Sami Ali, 1998 ,p. 83) ‹‹ك ىذا يدؿ عمى بتكلكجيا التكيؼ فيكال يسمح بأف يرجع في الحقؿ البلكعي

فالمفحكصة ال تذكر أم شئ مزعج حدث في حياتيا ك ىذا راجع إلى كبت محتكيات 
" إذا سألتيا عف حدث أختيا التي تكفت تقكؿ مانتفكرش  التمثيمية بحيث تقكؿ " الكظيفة



جيت  " كانت عندنا طفمة ماتت طاحت في البيربطريقة جد معزكلة لعكاطؼ خالية مف االنفعاالت 

ك الدليؿ لـ تقؿ  ،ليا بالصمة ت" فيي تتكمـ عف أختيا ك كأنيا أم طفمة ال تم لقيتيا مكفنة
أختي أك تذكر حتى إسميا، تجريد األخت مف الصبغة العاطفية، ثـ المفظ الغائب عنو اإلسـ 

 .دليؿ عمى عجز التعبير المغكم ك عدـ القدرة عمى تسميتيا ربما  يدؿ عمى تجنب الذكرل 

           تعطي كصؼ دقيؽ يكجد فيو المحتكيات اآلنية  ،لكف عندما نسأؿ مف ىي الطفمة 
ك ىذا يدؿ عمى التفكير العممي  ،ك الحالية، حيث تعطي السف كالمستكل الدراسي  ك المكاف

 9 العاطفي ، كما تحدد الكقت الزمني الذم يدؿ عمى كفاتيا  ك ىك  ك اليركب مف التفكير
 أشير  الذم يدؿ عمى االستثمار الزمنكاني.

            قد تظير مف خبلؿ قمع االنفعاالت ،العرضيةإف السمبية » Marty P   [76]ك ىذا ما يؤكده 
مف خبلؿ  ،ك قصص حياتية الذم يحمؿ دالالت حسية طفميو ،ك إفبلس ك اختبلؿ في الجانب الرمزم

          حيث يككف التعقيؿ سيئ الذم ينشط القمؽ ،بحيث يصؿ الفرد إلى تفكير عممي ،االنتقاؿ الجيمي
          ك ىذا راجع إلى عدـ التعبير عنيا ك التي تدؿ عمى االكتئاب ،ك المعاناة النفسية غائبة

 .(SmadjaC , 2001 ,p.75) ‹‹األساسي

كما نبلحظ المفحكصة ال تبد أم عدكانية اتجاه اآلخريف فيي تعرضت لعديد مف المكاقؼ 
العدكانية خاصة مف طرؼ الزكج ك أختو ، لكف الغريب في األمر تؤكد انو عندما تغيب 

   " يغيضني الحاؿ  الحب ك ىذا يظير جميا في اقكاليا أخت الزكج تشتاؽ إليياك تكف إلييا إال
ما نقدرش نقكؿ  كما لعادة مف صغرم ك انا ىكذا ... ،نحكميا تحرؽ غدكا تتنحى ،ك نسكت ك خبلص

 أصبل ...راجمي ما ييدرش   ك أنا ما نيدرش ىك كي الحيط كاش ندير."

عندم سمفتي لكبيرة " عندما نسأؿ المفحكصة عف رد فعميا اتجاه أخت الزكج فتجيب مايمي: 
ك دير حكايج  ،ك الشفتني نسشكر تقكؿ اله ،ماىيش مزكجة ك ىي دائما عقابي ، لشعمت الضكء تقكؿ اله

         سكت ك جينيك نتعيط  ماىمش مبلح معايا بصح مانقدرش نقكلميا كالك، بصح كالفتيا تعيط
 رطابؿ ك راىي متقمقة عميا"ك ك راني تكحشتيا ك راني ىدرت معاىا في الب   ،عادم



ك حؿ محميا  ،الكبلـ يدؿ عمى عدـ القدرة عمى التعبير العدكاني ك قمع العدكانية اف ىذا
ك غياب ىذه  ،الف الشخص الذم يتميز بيذا النشاط العقمي يككف دائما في  تبعية ،الطيبة

  .ك الذم يدؿ عمى التحطـ النفسي ،فقداف الذاتاألخيرة يدؿ عمى 

تسبؽ التظاىرات العيادية             ،اف التبعية ك التعرض لصدمة انفعالية» Bahnson [88]حيث يرل 
لسرطاف ، تككف مصحكبة عادة بقصة ذات الصمة الطفكلية، تتميز بحرماف عاطفي بحيث يككف 

 . ‹‹د العكامؿ المنتجة لمسرطافأح االنفصاؿ

ك قمع  ،ك الخضكع ،ك مف المسمـ عميو أف التبعية ،ك ىذا ما الحظناه لدل المفحكصة
ك عدـ القدرة عف التعبير عنيا مف بيف سمات مرضى السرطاف ، ك اآلف ىذه ، االنفعاالت

الخاصية تظير لدل مريضة سرطاف الدـ ، كما تدؿ ىذه السمات عمى االكتئاب األساسي 
ك التي فيما بعد تبدم نشاط عقمي خاص يتميز   ،النفسكنشكئيةكمصدر مف مصادر السببية 

 ك الذم يظير جميا مف خبلؿ أقكاؿ المفحكصة مثبل ،بالحياة العممية ك التفكير العممي

 .. : كاف عادمعف حممؾ بابنتؾ؟  ك يـ: احكي ل

 .ك:لي جاء ـ: كاش كنتي حاب جيبي.؟.

 عادم ليزكج يجيب لكالد.ك:  ـ:كي عرفتي بمي راكي حامؿ كفاه كاف شعكرؾ

 .ك: عادم ـ: كنتي فرحانة

نبلحظ أف ىذا الخطاب أك  التفكير ىك تفكير عممي عقبلني ، ال تحكي القصة بطريقة التي 
ك الصكر   ،ك كاف المستكل التعبيرم المغكم جد فقير، يخمك مف الخطاب النفسي ،عاشتيا

        البيانية ك االستعارات ذات الدالالت الشخصية أك الياقة في الكبلـ ، نبلحظ الحيادية
تحكي باألنا فبل ،ك استعماؿ كممات ك معطيات المجتمع ،ك صعكبة في التعبير عف الذات

ك كأنيا تحكي عف شخص أخر ، ىناؾ لزمات لغكية  "عادم ليزكج يجيب لكالدمثبل تقكؿ " 
"  ك في بعض األحياف يككف ىناؾ صمت فارغ  "عادم نكرماؿأنيا في كؿ جكاب تقكؿ  حيث



     ك في أكقات أخرل نجدىا جد ثرثارة في الكبلـ ك لكف التعميؽ فقط عف الناس ك ليس 
 عف الذات ك الصبغة الحسية.

أك حتى االبنة ،أك األـ ،أك لؤلب  ،سكاء لمزكج ،نبلحظ أيضا ال تبد  أم شحنات عاطفية
ضؾ نسمؾ ركحي انا شككف بيا ىي مزيا راىي عند " فعندما نقكؿ ليا ىؿ اشتقت البنتؾ تقكؿ 

، ىذا الكبلـ يدؿ عمى أف المفحكصة تعاني مف حرماف عاطفي "ك كاف جي تبكي عمي ناناىا
فيما الذم أدل بيا عدـ القدرة عمى منح العاطفة البنتيا ، ثـ نجدىا تستعمؿ ميكانيـز دفاعي 

كاف  :ك اخفاء التعبير العاطفي ك ىذا مف خبلؿ التبرير حيث تقكؿ ،يخص عدـ رؤية ابنتيا
 جي تبكي.".

تصر بأنيا ال تستطيع تمثيؿ أك التعبير عف التجارب التي مرت بيا حيث تقكؿ في  كما
: شفتيا عادم ما و بعض تصريحاتيا مايمي : ـ: كي شفتي أختؾ ميتة كفاه كاف شعكرؾ؟

 شفا عمييا. عدتش ن

 : كي شفتيا ما صدقتش حاكلكني نشكفيا في الكفف ما قدرتش بكيت كخبلص  .و ـ: بكيتي عمييا؟

ما عنديش القدرة باه  ،ك: بكيت دخبلني .، مانعرؼ كفاه نقكلؾ ما نقدرش نكصفمؾ .؟ـ: كيفاه بكيتي
 اكالد" 3 نذكر  كال نقدر نعبر عمى ىذاؾ اليـك بصح مالفيف بالمكت مف قبؿ ماتكنا

خمؿ التنظيـ  إف تضاعؼ األحداث الصدمية يؤدم إلى  » Marty P  [37]ك في ىذا الصدد يرل 
يظير خاصة عند  ،تنظيـ تدريجي جسدم التدريجي لمنشاط العقمي، أيف يككف احتماؿ الكصكؿ إلى خمؿ

 ( Marty P, 2007,p.32) ‹‹لمحداد  فقداف المكضكع بحيث ال يككف ارصاف

، حيث تكفى ليا العديد مف اإلخكة في مرحمة الطفكلة ثـ  لممفحكصةك ىذا ربما ما حدث 
يميزه ، الذم أدل إلى خمؿ في النشاط العقمي ،أشير 9تضاعفت األحداث بمكت األخت منذ 

في الذم سيؿ الكقكع في الجسدنة مباشرة كربما  ،تفكير عممي داؿ عمى االكتئاب األساسي
 تفجير سرطاف الدـ .



ك غياب   يدؿ عمى االتصاؿ الكراثي الجيؿ » G  Grodeck [41]فالدـ ك حسب التفسير التحميمي ؿ 

 ( Grodeck G ,1973 p. 72) ‹‹ اضطراب تمؾ االتصاؿ يؤدم إلى خمؿ ك أم خمؿ اك قطع يحدث

أدل إلى تخريب ك تطكر مفاجئ ك عشكائي لخبليا  ،فربما رابط الدـ الذم يربطيا بشقيقتيا
الدـ ، كـ نستشؼ غياب لمتظاىرات الجسدية أثناء الخطاب أك استعماؿ الحركات الجسدية                       

أك ىيجاف ، فالمفحكصة تبدك في ىدكء تاـ لدرجة في يـك مف األياـ دخمنا عمييا، ك جدنا 
        القطنية ، ك المفحكصة تتألـ أالـ شديدة لكف لـ تبد  الطبيبة تقـك بحقنيا في الفقرات

أم صراخ ، كؿ األطباء الذيف كانكا ىناؾ يتألمكف لكف ىي لـ تبد أم سمكؾ، طكؿ الحقنة 
سنتمتر تغرس في الظير مع العمـ أف لدييا مشكؿ فقرم ، كانت المختصة تغرس اإلبرة  21

المفحكصة لـ تصرخ، فيذا الغياب لمتعبيرات ثـ تخرجيا مع الدـ الكثير الذم يسيؿ لكف 
 السمككية الجسدية يدؿ عمى االكتئاب األساسي.

ك في بعض االحياف  اليكامية العاطفية مف خبلؿ كبلـ المفحكصة يظير غياب لمتمثيبلت
ك مقمصة ذات إنتاجية بسيطة لبلشياء فمثبل نساؿ مايمي: ـ: تقدرم تحكيمي  تككف سطحية 
ك ما تقدريش    ك: ما تقدريش تيدرم عميو تحكميو ك تسكتي خطراشؾ ما تشفايش سي؟معناه األلـ النف

نا ما عدتش أ ،تخرجيو . كي تيدرم عميو كاش ديريمك لحاجة لي ماش مميحة طيشيا ك ما تفكريياش
تيمني حتى حاجة ك ما نخاؼ مف حتى مف حاجة لي جات عادم كي نشكؼ مشكؿ نباعد عميو ك ما 

 نخمييش يقيسني.

تمكقع  ك عدـ القدرة عمى التعبير يدؿ عمى العاطفي اليكامي حيث نبلحظ فقر في التمثيؿ
ك اآلني غائب عنو الخياؿ، كما نبلحظ ىركب مف الصراعات مف اجؿ  التعبير الحالي

يدؿ  أنا ما عدتش تيمني حتى حاجة ك ما نخاؼ مف حتى حاجة "" تحقيؽ التكازف النفسي ك قكليا
 ضاألعرا تفتككن ،فأم حدث  ليس لديو معنى لدل المفحكصة ،األساسياالكتئاب  عمى
 .ال تستطيع التعبير عنيا الميـ ايجاد حؿ تكيفي مع الكاقع ك ظركفو  ،كامنةالمقنعة ال

انا ما عدتش تيمني حتى حاجة ك ما نخاؼ مف حتى مف حاجة ليجات  كما يدؿ كبلـ المفحكصة "

 عمى الحياة ك خمؿ التنظيـ التدريجي.سيطرة نزكات المكت  يدؿ عمىعادم "



كما نبلحظ فقر ىكامي ك ىذا بسبب التفكير المستمر في الكاقع البرغماتي ، فالمفحكصة 
ىميا الكحيد ىك مشكؿ الفقر فكؿ كبلـ تحكيو عف الفقر ك الماؿ ك الكضعية المادية ك كؿ 

كد أنيا عاشت الفقر ؤ سببو ، فالمفحكصة تكاف الـ نفسي تحكي عنو  إال ك أف تجعؿ الفقر 
 " المشاكؿ كميا تتحؿ بالدراىـ" :تقكؿحيث ك أالف تعيشو مع زكجيا  ،مع كالدييا

ك ىذا يظير جميا في ىذا   ،كذلؾ تسرد كصؼ عف حياتيا مع الفقر لكف بطريقة عقبلنية 
قالي  راجمي ساعات يخدـ ك ساعات يبطؿ، ،مثبل في رمضاف لحـ ما دخؿ عمينا ك ال دسير القكؿ "

         ك يقكلي ،نخدـ في ىذا رمضاف ك نعقبكه مميح، جاب مميكف خبناه لرمضاف كؿ يـك يصرؼ منك
ما ىزيتش منك، كاش راجؿ ىكذا بصح خاطي ما يعيط ما يضرب لحاجة لي ماىكش مميح فييا ما ىكش 

ف تصؼ ك لك ،فالمفحكصة ال تعبر عف المعاناة التي خمفيا الفقر" خداـ ك ما عبلبالكش بدار
    الذم يظير  ،ك إحبلؿ مكقع اآللية ك اآلنية  ،األحداث مع تجريدىا مف طابعيا العاطفي

   في تحديد األزمنة مع غياب الطابع التمثمي ك اليكامي فيناؾ استثمار كبير لمكاقع ك ىذا
 مف خصائص التفكير العممي الذم يدؿ عمى االكتئاب األساسي.

ك ىذا يدؿ عمى  ،لمفحكصة تعاني مف مشاكؿ جنسيةكما الحظنا مف المقاببلت أف ا
تيرب مف  فالمفحكصةك الرغبة الجنسية ك ىذا راجع لبلكتئاب األساسي ،  انخفاض المبيدك

التي ترجعيا إلى  ،الممارسة الجنسية بسبب عدـ رغبتيا ك تعكيضيا بالمكانيزمات التبريرية
ك أيضا محاكلة تبرير عدـ القدرة عمى   ،ك غياب الكسائؿ ك األشياء المادية ،الفقر

يحب يدير كؿ ىك  :االستمتاع بالجماع مف الخكؼ مف المرض ك ىذا يظير جميا في قكليا
ك تقكؿ : المشكؿ الكحيد حنا عايشيف في ببلصة تاع جبؿ ك برد ك انا ما نقدرش  يـك ك أنا ما نقدر .

ا كانش لغاز عبلش نحميك الماء ك زاد عندم ندكش كؿ يكـ ، الماء بارد ، ما عندناش كيف ندكشك ، م
شمبرة كحدة يدخمكليا اككؿ ك فييا نطيب ك فييا نرقد كفاه ندكش كؿ يـك ك شعرم كيف نشفك ك المبسة ما 

 كانش عمى ىذا كرىت ىذا شي ما نشتييش "

مف أما . "أنا ك أحكالي"ك أحيانا ال حيث تقكؿ  ،كما أنيا تصرح أحيانا تصؿ إلى المذة الجنسية
            استطعنا أف نكتشؼ ،خبلؿ مقاببلت أخرل ك بدكف تصريح كمي مف المفحكصة

تعاني مف مشاكؿ في عبلقتيا الزكجية ، ككف الزكج ال يعامميا معاممة زكجية  مفحكصةأف ال



حتى أنيا حاكلت تكضيح بعض األمكر التي كانت مف المشاكؿ  ،فيك ال يكترث بيا ،جيدة
زكجيا يتركيا ك ىي نائمة ك يتفرج عمى األفبلـ الخميعة، ك حتى انو  ك ىي ككف ،العاطفية

     يبقى الميؿ بأكممو ك ىك صاح، كما انو ال يسأليا عف أمكرىا أك ييتـ بمشاكميا األسرية 
كما أنيا صرحت انو يمعب القمار ك أنيا ميما تكممت معو لكف بدكف جدكل  ،ك ال يعمؿ

ما يحكيش معايا غير بذراع أنا نحكس كاحد ييدر معايا ىك ال أنا " فيذا اثر عمى حياتيا حيث تقكؿ 
نيدر ك ىك كي الحيط نعيط كاش ندير ما يقكؿ كالك ك كي نيدر معاه ما يسمعش يتفرج ك يركز طكؿ في 

 .التميفزكف"

ك لكف  ،ك العيش في الحرماف العاطفي ،يدؿ عمى التيميش مف طرؼ  الزكج ىذا الكبلـ 
ك تحاكؿ التكيؼ معو حيث تقكؿ بعد ىذا التصريح مف اجؿ  ،ر عنوالمفحكصة ال تعب
عادم نخميو كاش رايحة ندير ساعات كيف يغيضني الحاؿ ، يبقى لساعتيف كىك " التخفيؼ عف ذاتيا 

 يتفرج اك كؿ ىكذا في دارىـ خكه يبقي حتاف لصباح يتفرج"

إقناع ذاتيا بيذا الكبلـ مف كمحاكلة  ،اليركب مف المشكؿ الذاتي ك التعميـ  الخارجينبلحظ 
كاليركب مف الصراع   ،كاليركب مف الصراع المتعمؽ بيذا الكضع ،جؿ إيجاد كضعية تكيفوأ

مف ، كىذا ما يؤدم إلى ظيكر االكتئاب األساسي  ،يدؿ عمى تجنب الكضعيات االنفعالية
ما كاف يظير لدل المفحكصة فكانت تحكي عف عبلقتيا  جؿ التخفيؼ مف الكضع. كىذاأ

 .الزكجية بكبلـ جد بسيط خاؿ مف كؿ الشحنات العاطفية

لحياتية كيظير ما إف كضعيات الحرماف تؤدم إلى انييار القكل الطاقكية كا  » Marty   [37]يرل  

 ( Marty P, 2007,p.17) .‹‹األساسي يسمى باالكتئاب

كأنيا ال تتذكر الحمـ إذا  ،تقكؿ أنيا ال تحمـ ،عف حياتيا الحمميةؿ المفحكصة أعندما نس
كانا نحير لي يقكؿ يشكفك  « :كانت تحمـ في الميؿ، ثـ نحاكؿ أف نسأليا ماذا تتذكر تقكؿ 

 " ما نحممش  كيحممك في الميؿ أنا ممي كنت صغيرة

               يكجد أحبلـ  أك ىكاـفي باتكلكجيا التكيؼ ال  اف» Sami Ali(0998) [70]ىذا ما أكده و 
كأنو أصبح تقميص لمكاقع الخارجي لمفرد كالميؿ إلى تعكيض الخياؿ الخاص بالعاـ  ،عكاطؼ   كال



المشترؾ أيف القيـ االجتماعية كالثقافية ىي كؿ اىتمامات الفرد تعكض المكاف الفراغ عمى مستكل 
  ‹‹ .الشخص

تبيف أف المفحكصة قد عانت مف االكتئاب األساسي  ،ستقصاء السيككسكماتيمف خبلؿ اإل
ككذلؾ مف خبلؿ غياب الميكانزمات الدفاعية  ،كالذم ظير مف خبلؿ السمبية العرضية

تتمثؿ في نقص ىكامي المرتبطة  ،كالتي حمت محميا ميكانيزمات غير مرتبطة ،الفعالة المرنة
الذم يعبر عف التفكير  ،كبير لمكاقعككذلؾ النقص الخيالي كاالستثمار ال ،بالتمثيبلت كفقرىا

لكف إذا أردنا أف نبحث عف سبب ىذا النظاـ كالنشاط العقمي الذم يتميز بيذه  ،العممي
كىذا يظير جميا مف خبلؿ  ،نجد إف السببية النفسنشكئية لدل المفحكصة متكفرة ،الخاصية

 .االستقصاء النفسي السيككسكماتي لمتاريخ الطفكلي لدل المفحكصة

كالتي بنت معيا عبلقات  ،التي لـ تيتـ بيا ،فيي عاشت الحرماف العاطفي مف طرؼ األـ 
فاألـ كانت حاضرة كغائبة  فالمفحكصة لـ تعرؼ معنى الحب كالحناف ، سطحية ، عاطفية

ك قالت ليا كبلـ  ،كلـ تتفكر المفحكصة أنيا في يـك مف األياـ عانقت أميا ،في نفس الكقت
ذا يبرز جميا في قكليا عندما نسأليا مايمي :ىؿ متعمقة بزاؼ بأمؾ يكجد فيو حناف، كى

 ؟ متعمقة نكرماؿ نحتاجيا كاش ديرلي" كتحتاجييا ا في كؿ لحظة ؟تجيب 

ك: اك ما نقدرش نتحضنيا كال نقكلميا ماناش مالفيف  ما تقكليمياش نشتاقممؾ ك ما تتكحشياش؟م: 
 نخمييا في قمبي ك خبلص.

ك أيضا عمى نمط تفكير  لمتمثيبلت اليكامية، عمى عجز التعبير العاطفي إف ىذا الكبلـ يدؿ 
فمف خبلؿ المقابمة معيا الحظنا لدييا نفس النشاط العقمي الذم تتميز بو البنت ، فاألـ  ،األـ

 .عندما كانت تحكي عف ابنتيا لـ تظير أم مشاعر عاطفية

فيـ يعيشكف في  ،ك ىذا يمكف راجع إلى نمط العيش السيئ ،فنجد غياب لبلتصاؿ العاطفي 
مناطؽ ريفية أك راجع إلى المستكل الثقافي لبلـ ، أك كما ذكرت المفحكصة أف األـ كانت 

         " الميـ نككمك كنشربكك الميـ لدييا أف تكفر ليـ األكؿ كالشرب أك كما قالت  لدييا أكالد
 " ك تخمـ في غطانا خطراشؾ حنا بزاؼ



أطفاؿ يتجاكز أعمارىـ مف عاـ  3تتمثؿ في كفاة  ،كما أف األـ تعرضت إلى صدمات عدة
  سنة ، فاألـ تعاني ال تستطيع  05ك في ىذا العاـ تكفت الطفمة في عمرىا ،سنكات 3حتى 

 .أف تمنح عكاطؼ أخرل ألكالدىا

كما  منحيا النقكد،كعندما يراىا محتاجة ماديا ي ،نو جد حنكفأأما عبلقتيا مع أبييا ترل  
ك ىذا  ،ك ال تذكر شيء عف طفكلتيا ،صرحت أنيا ال تذكر في يـك مف األياـ قد ضربيا

الذم يدؿ عمى نشاط يتميز بالعجز الذم مف سماتو  ،يدؿ عمى خمؿ في ما قبؿ الشعكر
 مقنع غير معمف عميو منذ الطفكلة. ،االكتئاب األساسي

لكجدناىا أكال  ،مفحكصةالتي تعد صدمات بالنسبة لمإذا أتينا تعداد النقاط الحساسة ك 
أما  السبب الذم نستطيع ،ثـ المشاكؿ الزكجية  ،المعاش النفسي الذم يتميز بالفقر الشديد

ك ىذا  الذم يمكف اف نقكؿ قد  ،أف  نقكؿ عنو عامؿ مفجر أال ك ىك مكت أختيا في البئر
 .أشير 9ألخت بحكالي أدل إلى ظيكر داء السرطاف الذم ظير بعد الكفاة ا

الذم يدؿ  ،أف االكتئاب األساسي يظير مف خبلؿ االكتئاب المبلحظ عند األـ» André Green [47]يرل 
ىناؾ استثمار قبمي  الحب ، كلكف عمى بركفيؿ الشخص الغائب ك ىك األـ الميتة الغير مستثمرة أساس

غياب االتصاؿ الجسدم يؤدم الى غياب  لمحداد، ك بدكف معرفة رائحتيا مع غياب التبلمس الجسدم، اف
حيث يككف ىناؾ فجكة دكرية تحد  ،ايف يبقى الجمكد فيتقمص الطفؿ الطابع األكلي لبلـ  ،اآلثار الذاكراتية

 (.Kreisler L, 1992, p. 166)  ‹‹ .مف ىمكسة الرغبة لبلـ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :)و( تحميل اختبار الروشاخ لمحالة الثانية - 2

 االستجابات:عرض *

 الشائعات المحتكل المحددات المكقعية التحقيؽ االستجابات

      ثا2       : 10

 شائعة G F+ A الشكؿ الكمي ىذا خفاش -۸

      ثا   25

      ثا04:     12

 شائعة G F+ A الشكؿ الكمي حيكاف مائي  -۸

      ثا  65

      ثا17:     15

  D F+ Aاالحمرفي  ىنا حيكاف  -۸



 الكسط

حيكاف ىيكمو     -۸
 ثا 68

كبلالجانبيف 
 السكداكييف

D EF- Anat 
 

  ثا17:    14

ما شفتش حتى  -۸
حاجة ما عندك حتى 

 معنى  شيء بشع

 ثا72
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      ثا05:   13

            خفاش  -۸

 كميلالشكؿ ا ثا 23 
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F+ A شائعة 

 ثا42:    16

 حيكاف مائي -۸

 

جذع نبتة      -٨
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      ثا08:        17

ماتبانميش ما  -٧۸
 تخيمتياش

 ػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصػػػػ    



قناع مايش كي  -۸
 قناع 

 G F- Obj الكؿ
 

 ػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصػػػػ    ما نعرؼ كاشي 

      ثا    58 

      ثا43:       18

الكردم كمي  -۸
 حيكاف

 الكردييفالجزئيف 
 الجانبييف 

D CF+ A شائعة 

البرتقالي في  البرتقالي لكبلكم-۸
 الكسط االسفؿ

D 

 

CF- 
 

Anat 

 

 

ضمكع في  -۸
 االزرؽ

االزرؽ في 
 االعمى
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Anat 
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      ثا24:      19

ىيكؿ تاع  -۸
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حيكانات مائية  -۸
 باف ىكذا كما نعرؼ
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 تحميل البروتوكول لمحالة الثانية:*

 4.5البطاقتان المرفوضتان :

 ماحبيتيكمش:ما عنديش لينشتييا البطاقتان المفضمتان

 التحميل الكمي:*

 R=1 3   عدد اإلستجابات :

T\R=529÷13=40.69 

 : الماكن*

G=7          G%=  53.84% 

D=6     D%=  46.15 

 العوامل المحددة:*

F%=61.53%  

F+%  = 75%   

                 F%Elargi=69.23  F+%Elargi=11.50% 

H=0  Hd=0 

A%= 53.84% 

 حساب نمط الخبرة:*

 منبسط أك خارجي صرؼ .     //   C5 1ح



 معادلة القمق:*

100× 30.75%
13

0400   ال يمكف التقيـ ال يكجد محددات القمؽ. =

 

 

 

 

 التحميل الكيفي : *

 :اإلنتاجية العممية *

فيي تدؿ عمى إستجابة صغيرة كالذم  ،إستجابة 05قدرت عدد االستجابات المفحكصة ب 
كما تدؿ  اإلنتاجية المنخفضة عمى القمؽ كنقص في مستكل الخياؿ ،  بيدؿ عمى اكتئا

 كالحاجة إلى عدـ القدرة عف التعبير. 

       التعب مع تثبيط مع عدـ القدرة  » Rausch N  [65] كما تدؿ ضعؼ اإلنتاجية حسب
                         عمى التعبير العاطفي كاإلجتماعي كمراقبة لمحصر كعدـ القدرة 

اف ىذا التثبيظ يدؿ عدـ القدرة عف التعبير ، (p.30 ,0985,    Rausch N ) ‹‹عمى التقمص
           ما مراقبة الحصر، ك عدـ القدرة أك الذم يدؿ عمى االكتئاب االساسي، العاطفي
 راجعة الى نقص التمثيبلت لدل المفحكصة.قد تككف  التقمص،عمى  

العدد القميؿ مف اإلستجابات مؤشر عمى ضعؼ القدرة اإلنتاجية لضعؼ القدرات النفسية  »
 [01] ( .77.ص  ،2114،ترجمة حسيف عبد الفتاح،)بركنك كمكبفر ‹‹كلكجكد إضطرابات إنفعالية

 أسموب المعالجة : *

فيذا يدؿ عمى اإلرتفاع الذم قد يدؿ عمى عكامؿ  35,84الكمية تقدر بنجد اإلستجابات 
  Chabertمف خبلؿ  [10] كما يدؿ حسب البركفسكر معاليـ صالح، معطمة لمكظيفة العقمية 



عمى طريقة لمعالجة الكاقع كاالتصاؿ بالعالـ كالبحث عف أنا مكحد غير مجزأ فيي تصر »
 ( 8،ص.  2112)معاليـ صالح، ‹‹عمى إسقاط الجسد المستقر كالمستدخؿ 

 

 

 

 

 دراسة الذكاء :*

التركيز الكبير عمى الكاقع »الذم قد يدؿ عمى  46.03أما اإلستجابات الجزئية الكبيرة قدرت ب
كتثبيط ميـ في الكاقع المممكس كاإلجتماعي كاستخدامو في نيايات دفاعية كخاصة ضد 

 [10] (.00ص ،2112 ،صالح ) معاليـ ‹‹ظيكر اثار ىكامية كحاالت بركز القمؽ

كما ذكر البركفيسكر  فاقت النصؼ،اف التركيز عمى االستجابات الجزئية الكبيرة بنسبة 
االنية ك االلية ك الذم يدؿ عمى استثمار الحياة  ،يدؿ عمى الكاقع المممكس ،معاليـ صالح

دفاعي ضد بزكغ التي تدؿ عمى االحياة ك التفكير العممي، فالمفحكصة استخدمتو كميكانيـز 
 االثار  أك المخمفات اليكامية العاطفية ك الخكؼ مف ظيكر القمؽ.

عمى حب المحسكس الحس  %51عف لدل المفحكصة كما يدؿ إرتفاع الجزيئات الكبيرة 
كما  الذم يمت بالصمة الى االستثمار الخالي ك االني لمحياة اليكمية، العممي الذكاء العممي

 أمااليكمية.  تفاصيؿ كالمشاكؿ العممية كالكضعية العامة لمحياةيدؿ عمى اإلىتماـ بالقد 
إجتماع مف أجؿ اليركب مف  إرتفاعو مع ش + يدؿ عمى إنصاؿ جيد بالكاقع كتكيؼ 

 الكضعيات الصراعية ك تغطيتيا بنشاط عقمي تكيفي يدؿ عؿ التنظيمة السيككسكماتية

في غياب إحساس إنفعالي  يدؿ عمى ميزة دفاعية صمبة Fتفترض إرتفاع  chabertؼ 
   تدؿ عمى +Fاف إرتفاع » Nina Rausch  [01]حسبكانطباع ىكامي بتعبير عاطفي أما 

         صعكبة عيش أك تحمؿ تجربة عاطفية كما تدؿ عمى المراقبة الشكمية التي ليا 



       يدؿ عمى التثبيط %Fكما تؤكد أف كؿ إرتفاع ؿ.دفاعية تجاه التيديد   كظيفة 
  (.8.ص ،2112 ،) معاليـ صالح  ‹‹كاإلكتئاب

إستجابات لكنية في البطاقة الثالثة كالثانية حيث تدؿ اإلستجابات المكنية  المفحكصةبدت أ
 عمى نكعية مف الحياة الداخمية .

النرجسية ، الذم قد يدؿ عمى التمركز حكؿ الذاتFcكما نجد  ،عمى التكيؼ  Fcكما تدؿ 
 العاطفية عدـ اإلستقرار اإلنفعالي كالبحث عف شيئ يرتكز عميو. 

اإلستجابات المكنية عمى العاطفة كاحيانا أكثر عف اإلثارة الكجدانية دكف عاطفة  كما تدؿ ىذه
 الحصر المرتبط باإلثارة كالتعبير عف الخكؼ .

Fc تدؿ عمى صعكبة في خمؽ ركابط بالمكضكع . قد 

الذم يدؿ عمى التعبير عف الدكافع  ،المكف األحمر في البطاقة الثالثة المفحكصةذكرت 
           يدؿ عمى قمؽ عميؽ »كما ذكرت المكف األسكد الذم ، الطفكلية كالعدكانية 

 .[12] (00.ص،بكؿ ديفارج دكف سنة ) ‹‹كاكتئاب

   المراقبةاألزرؽ يدؿ عمى  كأيضا نجد ىا تسمي األلكاف الذم يدؿ عمى دىشة عاطفية ،
عمى يدؿ غياب الحركة قد كما ، نبلحظ أف المفحكصة لـ تبد أم إستجابة حركية  ، حركةمل

اماـ األخريف كحياة خيالية ضعيفة إف غياب الحركة يدؿ عمى لممفحكصة المراقبة الذاتية 
اف الحركة كسيمة مف اجؿ التعبير عف   » Rausch N  [65]عدـ القدرة عمى اإلسقاط ػ ترل 

كما ترل اف المصاب بامراض جسدية  ،فيي تدؿ عمى فقر في المثالية مع فقر خيالي، نااأل
خاصة لدل الطفؿ يفتقر الى بركتكككؿ فيو حركة الذم يدؿ عمى الحاجة لتمثيؿ الذات كعدـ 

 . (.Rausch N ,1983,p.83) ‹‹القدرة عف التعبير الحركي



كالتي تدؿ  0،2،3،8استجابات تعد مف الشائعات فيذا في البطاقة  4  المفحكصةيظير لدل 
ك التكيؼ الزائد ك االستثمار الكبير لمكاقع في غياب اليكاـ ك الذم يدؿ عمى سمات مرضية 

 عمى االكتئاب االساسي

 

 

 نوعية المحتويات: *

       اف نكعية المحتكيات تدؿ عمى السمؾ   » [01]يؤكد البركفيسكر معاليـ صالح 
         الذم يسمح بتكاجد التمثيبلت  ،كالذم يككف دليؿ عمى عمؿ جياز ما قبؿ الشعكر ،اليكامي

كطبقة ما قبؿ الشعكر تتمثؿ في إنتاج ما يحكؿ  ،البلشعكرية كتركيبيا في سيناريك ىكامي
   ج الطاقة النزكية الى رمكز لتقميص شدتيا كالسماح ليا بالعبكر تحت أشكا ؿ مقنعة كمنتك 

 .                ‹‹ال شعكرم

ك عمى اثر ىذا لـ تبد المفحكصة أم إستجابات بشرية كىذا مايدؿ عمى عدـ القدرة عمى  
التقمصات كعمى مشاكؿ في التمثيبلت كىذا ما ِيؤكد صعكبة في التقمص فاإلشكالية 

كعقدة الى كجكد مشكمة لمجياز النفسي ، األكديبية مطركحة بالضبط حكؿ قانكف األب 
.اف تقمص ىذه المحتكيات لدل المفحكصة يدؿ عمى عجز ما لمعبكر مف الطفكلة الى الرشد

قبؿ الشعكر ك بالتالي ال يحدث ارصاف لغياب التمثيبلت العاطفية اليكامية،الذم قد يدؿ 
 عمى االكتئاب االساسي.

                       اف البركتكككؿ الذم تعيش فيو » [10]بركنك كمكبفر كما ِيؤكد
                      اإلستجابات البشرية تمثؿ مؤشر عمى ميؿ الفرد لمدقة كالنقد مع درجة

 ( 77 .ص ،2114 ترجمة حسيف عبد الفتاح )بركنك كمكبفر ‹‹القمؽ   مف

دؿ عمى قمؽ كبحث عف  يفيرل أف غياب اإلستجابات البشرية  » [12]ديفارجبكؿ أما 
 (..07ص،دكف سنة ،) بكؿ ديفارج ‹‹بشرية اك مشاكؿ عمى صعيد العبلقا ت البشريةعبلقات 



عمى نمط مف التفكير  أعطت المفحكصة إستجابات حيكانية في أغمب البركتكككؿ الذم يدؿ 
عمى عدكاف يحاكؿ »[ 10]حسب "بركنك كمكبفر  كما تدؿ اإلستجابات الحيكانية،كقكلبية تفكيرية

       الفرد أف يتعامؿ معو بطريقة ما كما تعكس اإلستجابات الحيكانية سمبية كاعتمادية 
 . ( 88ص  2114)بركنك كمكبفر ترجمة حسيف عبد الفتاح،‹‹الفرد  

كالتي تدؿ عمى محتكيات  ،حيكانات مائية في ثبلث بطاقات،المفحكصةيظير في استجابات 
  الحياة العدكانية اتجاه األـ.كما قد تدؿ عمى ،ذات قيمة نككصية لمحياة الجنسية 

أبدت المفحكصة استجابات تشريحية في البطاقة الثامنة كالثالثة كالتي قد تدؿ عف انشغاالت 
 تجاه الصحة أكالمكت في بعض األحياف.

إلى تكىـ  [10] (2112)سب البركفيسكر معاليـ صالح " كىذا حH  Rorschachكما قد تدؿ عند " 
 كالقمؽ كما قد يدؿ عمى اىتماـ جنسي مقنع. ،المرض

ك الذم  كجكد إستجابات نباتية قد يدؿ عمى عدكانية مخبأة كعدـ النضج الحيؿ الطفكلية
 .يشير الى االكتئاب االساسي

 :نمط الرجع الحميم *

عمى نمط رجع حميـ يتجو نحك تعبير منبسط غياب الحركة مع كجكد األلكاف يدؿ اف 
الذم يدؿ عمى الميؿ لمخركج مف الذات ،قدرة    » Nina Rausch  [65] خارجي صرؼ فحسب

جيدة عمى التكيؼ استجابة مباشرة،لكف غير مستقرة،شخص يعيش في الحاضر،ذكاء عممي 
 (Rausch N,1983, p151) ‹‹مممكس،التكيؼ مع الكضعيات 

الحاضر، كالذكاء العممي المممكس ك التكيؼ مع الكضعيات، قد يدؿ عمى اف العيش في 
األقنعة تدؿ عمى اما استجابة المفحكصة ب عيش المفحكصة في االكتئاب االساسي.

   [02] (20.ص ،دكف سنة،)"بكؿ ديفارج  ‹‹تجنب كشؼ الذات محاكلة

 جد مايمي:مف بيف المؤشرات التي تدؿ عمى اف المفحكصة عاشت كضعيات صدمية ن



 كىذا يدؿ عمى صدمات نفسية. 7ك 4لـ تظير المفحكصة إستجابات في البطاقة  -

       كما نبلحظ انخفاض عمى مستكل االستجابات. -

     صدمة المكف 4،9،7كتدكير البطاقات  8ك6عدـ كجكد إستجابات لكنية في البطاقة  -
      [02] .(02)بكؿ ديفارج دكف سنة صالمكف األحمر ،األسكد 

 عدكانية مقمكعة.،التي تدؿ عمى اإلنفعاالت العميقة  صدمة البطاقة الثالثة -

مف بيف المؤشرات التي تدؿ عمى القمؽ، رغـ اف معادلة القمؽ لـ تعطينا نسبة     القمؽ، نجد 
 مايمي:

        مف خبلؿ اإلستجابات الحيكانية . -

  fc> cf>Cمف خبلؿ اإلندفاع حيث نجد -

 [02] .(00.ص،دكف سنة  ،)بكؿ ديفارجاأللكاف األسكد قمؽ عميؽ  -

 ستجابات تشريحية تدؿ عمى الشحنة العاطفية كالقمؽ. -

 ."+Fارتفاع نسبة   -

 استعماؿ األقنعة التي تدؿ عمى تجنب كشؼ الذات التي تدؿ عمى قمؽ. -

البطاقات مثؿ غياب اإلستجابات الحركية في البركتكككؿ,رفض اإلجابة عف بعض  -
 البطاقة الرابع

        يدؿ عمى القمؽ.%03عف Dارتفاع  -

  الصدمات تدؿ عمى القمؽ. -

 اف االكتئاب المقنع يمكف اف يستشؼ مف خبلؿ الركشاخ

  [10] (.24ص ،2112 ،)معاليـ صالحؼ+ مرتفع .ظيكراأللكاف القاتمة حسب  -



 إستجابات. 5عدد الكميات أكبر مف -

 لحيكانية جد مرتفعة.اإلستجابات ا -

 نبلحظ رفض نزكم .2،5،4،01عدد اإلستجابات منخفض بالنسبة لزمف البطاقة  -

           :النقاط الحساسة*

       ع الكاقع في كؿ البطاقات .ىناؾ اتصاؿ م -

 غياب اإلستجابات الرمزية. -

 غياب اإلستجابات الجنسية. -

 اإلىتماـ باإلستجابات التشريحية. -

عمى عدـ القدرة عمى   »الذم يدؿ  في بركتكككؿ تحديد الجنس البشرم مف ذكر كأنثىغياب 
  [10] (22.ص ،2112،.)"معاليـ صالح  ‹‹كينقص المركنة في التقمص ،التقمص

         التفسير الدينامي لمبطاقات :* 

يمكف أماـ كضعية ،أبدت المفحكصة تكيؼ مف خبلؿ إستجابة تعد شائعة  البطاقة االكلىفي 
  أف تكلد قمؽ الداؿ عمى الدخكؿ في التعبيرأك مكاجية مجيكؿ أكعمى العبلقات األكلية .

لـ تبد المفحكصة أم استجابة لكنية في ىذه البطاقة التي تدؿ عمى صدمة  البطاقة الثانيةفي 
مع غياب اإلستجابات الحسية  ،تعبر عمى قمؽ الخصاءقد التي ، كعمى مشكؿ في الجنسية 

ما  الى المرحمةبما عكضت برمزية تتمثؿ في حيكاف مائي الذم قد يدؿ عمى النككص كالتي ر 
   قبؿ أكديبية.

إستجابات حيكانية في غياب استجابات بشرية كالتي تدؿ  المفحكصةأبدت  البطاقة الثالثةفي 
 عمى مشكؿ في التقمص أك التمثيؿ أماـ المشابو لو كصكرة الذات.



    المفحكصة أم استجابة في ىذه البطاقة التي تدؿ عمى صدمة  لـ تبد البطاقة الرابعةفي 
عدـ القدرة عمى التمثيؿ األبكم » [02] بكؿ ديفارج كما تدؿ حسب، أك مشكؿ عبلقاتي أبكم 

 .(52.ص ،دكف سنة، )بكؿ ديفارج  ‹‹أك السمطة كالقمؽ الطفكلي كالعدكانية كاإلكتئاب

 تدؿ عمى تكيؼ المفحكصة مع الكاقع كمع صكرة الذات. ،البطاقة الخامسة كجكد شائعة في 

لـ تبد المفحكصة أم استجابة تظميمية كالتي تطرح مشكبل في الجنسية  البطاقة السادسةفي 
 كلكف ىناؾ عبلمات تدؿ عمى الرمزية الجنسية مثؿ حيكاف مائي الذم  قد يدؿ عمى النطاؼ 

لـ تبد المفحكصة في بادئ األمر أم استجابة كالتي تدؿ عمى صدمة  البطاقة السابعةفي 
 طفؿ التي قد تعبر عف الحرماف كالفراغ العاطفي . /ـأكأف ىناؾ مشكؿ في العبلقة 

  الذات  دؿ عمى الخكؼ مف كشؼينبلحظ أف المفحكصة ذكرت أنيا تبلحظ قناع الذم قد 
 اك إخفاء العبلقة بينيا كبيف االـ.

أبدت المفحكصة استجابة شائعة مما بدؿ عمى التكيؼ الداخمي مع الكاقع  الثامنة البطاقةاما 
كاإلىتماـ الكبير بالجسد كىذا مف خبلؿ اإلستجابات التشريحية الضمكع كالكبل.كتدؿ ىذه 

 .اإلستجابات التشريحية أف الفرد أماـ إثارات عاطفية كانشغاالت جسدية

أم استجابة لكنية في ىذه البطاقة الذم يدؿ عمى لـ تبد المفحكصة  ةالبطاقة التاسعفي 
صدمة كتثبيط كقمع الشحنات العاطفية كمشكؿ في التعبير عف الصكرة األمكمية كما قبؿ 

  التناسمية أكالتمثيؿ الجنسي البدائي مع عدـ القدرة عمى التمثيؿ .

ئي قد يدؿ عمى المفحكصة استجابة حيكانية تدؿ عمى حيكاف ما ابدت البطاقة العاشرةاما في 
 قمؽ العبلقة بيف األـ كالطفؿ الذم يدؿ عمى نككص إلى المرحمة الجنينية.

فاالكلى تدؿ عمى مشكؿ في القدرة عمى التمثيؿ كالتقمص  4، 5 رفض المفحكصة البطاقتاف  
أماـ الذات كالزكج األبكم أم مشكؿ في السمطة . أما البطاقة الرابعة فيي تدؿ عمى شكؿ 

 السمطة كالقانكف.،الصكرة االبكية 



 :في ضوء المقابمة و االختبار )و(تحميل الحالة الثانية  - 3

تطعنا أف نصؿ إلى  أف المفحكصة تعيش نشاط عقمي مف خبلؿ المقابمة اس               
كما أف االختبار ، يميزه اكتئاب أساسي الذم ظير جميا في االستقصاء السككسكماتي 

فقد ساعد أكثر مف اجؿ تكضيح ىذا النشاط العقمي فنجد انو ، أكضح  ىذه النقاط المشتركة 
 الستجابات فنجد مثبل:ابرز معظـ النقاط التي نريد البحث فييا ك ذلؾ مف خبلؿ ا

      انخفاض االستجابات أك المردكدية اإلنتاجية التي تدؿ عادة عمى كجكد قمؽ ك نقص 
في الحياة الخيالية ك الحاجة إلى عدـ القدرة عف التعبير ، كما تدؿ عمى االستجابات القميمة 

قمؽ متعمؽ  عمى كجكد اضطرابات انفعالية ك ىذا ما الحظناه عند العميمة حيث تعاني مف
أكال بالمشاكؿ الجسدية ثـ مف المشاكؿ األسرية ك العاطفية التي تعاني منيا ، كذلؾ ظير 

الذم  ،ك عدـ القدرة عف التعبير الذاتي ،في المقاببلت انخفاض في مستكل النشاط الخيالي
 يدؿ عمى االكتئاب األساسي .

إف ظيكر االستجابات الكمية بنسبة كبيرة يدؿ  عمى نمط مف التفكير الخاص ك اتخاذ طريقة 
يدؿ عمى التركيز الكبير في  46 .03معينة في التفكير ك ايضا تجاكز نسبة الجزئيات الكبيرة 

الكاقع ك تثبيت في المممكس ك ىذا ما طير خبلؿ المقاببلت اكما يسمى بالتفكير العممي 
فالفرد  اليكمية ،   اف ىذا التفكير يتميز باستثمار كبيرلمكاقع ك الحياة » CORCOS M  [29] فيوالذم يرل 

   لية خالية مف الجكانب العاطفية حيث يككف التعمؽ بالتفاصيؿ اليكميةاال ينشغؿ اال بالحاضر ك بطريقة 
 (Corcos M , 2003, p. 45)   .‹‹خارجي بدكف االرتباط بالمعنى اليكامي  ك كؿ شيئ يحدث عمى أساس

      ك التي تدؿ أيضا عمى نكعية العبلقة  ،كما أبدل االختبار ارتفاع لبلستجابات الشكمية
كما يدؿ  ،ك غياب أحساس انفعالي ك ىكامي ،مع الكاقع ك أيضا الميزة الدفاعية الصمب

عمى الرضكخ لممحيط ك ىذا ما ظير في المقاببلت إف المفحكصة تتميز بتنظيـ دفاعي 
     غياب ميكانزمات دفاع فعالة ىي مف أدل إلى ظيكر التفكير العممي  ،صمب غير مرف

ك غياب اإلحساس االنفعالي ك اليكامي يدؿ عمى عجز التعبير العاطفي الذم لحظناه في 
ك التي  ،كخ يدؿ عمى الشخصية التابعة التي تنتمي إلييا المفحكصةالمقاببلت ك الرض



ظيرت في المقاببلت أيضا ك كؿ ىذه السمات تعد احد المحددات التي تشير إلى االكتئاب 
 األساسي.

خاصة المكف األحمر ك األسكد الذم يدؿ عمى  ،ظيكر االستجابات المكنية في البركتكككؿ
ك ىذا ما ظير في استقصاء المعاش النفسي لدل  ،سيةالتكتر ك القمؽ كالصدمات النف

 المفحكصة.

إف غياب الحركة الذم يدؿ عمى فقر في الحياة الخيالية ك اليكامية ، كما يدؿ عمى تجنب 
تتميز بنشاط يخمك مف  مفحكصةالكضعيات الصراعية ك الذم ظير جميا في المقاببلت ، فال

صراعات الذم يدؿ عمى مشكمة عدـ النضج الذم الحياة الخيالية ك اليكامية كما تتجنب ال
 المفحكصة. ؿظير في البر كفي

أيضا يدؿ عمى الشخصية  ،إف غياب االستجابات البشرية ك تعكيضيا باالستجابات الحيكانية
ك ىذا يظير جميا في المقاببلت مف خبلؿ  ،الغير الناضجة لدييا مشكؿ في التقمصات

عقمي عممي مقنع ، كما أف االعتماد عمى االستجابات  عبلقتيا بأميا التي تعاني مف نشاط
 الحيكانية يدؿ عمى العدكانية المقمكعة ك المخبأة ك ىذا ما ظير في المقاببلت .

االختبار اكد عمى   مف خبلؿ مفحكصةظيكر صدمات ك التي تعتبر نقاط حساسة لمعاش ال
 لـ تستطع التعبير عنيا  مفحكصةالصدمات النفسية التي عاشتيا ال

       ك كما ذكرنا أف المفحكصة تتميز بخفة الظؿ ك المزاح   ،نبلحظ مف خبلؿ المقاببلت
ك ىذا ما أبرزه الركشاخ مف خبلؿ نمط الرجع الحميـ الذم ، ك التكيؼ االجتماعي مع األفراد

       الحاضر ينتمي إلى المنبسط الخارجي الصرؼ ك الذم مف مميزاتو التكيؼ الجيد مع 
ك أثار نككصية لبلنا ك ىذا ما  ،ك ذكاء مممكس ك عممي ك الشخص يعيش في الحاضر

 يميز االكتئاب األساسي  ك بكتكلكجيا التكيؼ.



ك أيضا االستجابات الحيكانية ك االستجابات ، عمى القمؽ العائـ  ات تدؿمؤشر  كجكد
      يدؿ عمى مشكؿ جنسي قد الذم  ،التشريحية ك غياب االستجابات الجنسية في البركتكككؿ

 في المقاببلت. مفحكصةك صراع جنسي الذم طير لدل ال

ظير كؿ المشاكؿ التي عايشتيا المفحكصة خاصة في أإف التفسير الدينامي لمبطاقات 
      حيث لـ تبد المفحكصة أم استجابة لكنية التي تدؿ عمى صدمة األحمر ،البطاقة الثالثة

أف المفحكصة لدييا  ،ك ىذا ظير جميا في المقاببلت  ، كر الجنسيةك ىي متعمؽ باألم
ك سحب الميبدك كما أنيا  ،مشاكؿ في العبلقة الزكجية أدت بيا إلى ظيكر االكتئاب األساسي

ك ىذا ما لكحظ في  ،التي تعد بطاقة األمكمة ،لـ تبد إم استجابة في البطاقة الرابعة
 رة غائبة.الحاض االـالمقاببلت ك مشاكميا مع 

الذم يدؿ عمى مشكؿ في التقمص ك القدرة   ،البطاقة الثالثة ك الرابعة مفحكصةرفضت ال
 التمثيمية ك السمطة ك ىذا ما كاف مجسد في المقاببلت.

   يمكف أف نمخص مما سبؽ أف كؿ المقاببلت ك االختبار ابرزا عكارض االكتئاب األساسي 
أف المفحكصة أكممت العيش في ىذا النمط العقمي ك المحتكيات النفسكنشكئية في ظيكره ك 

 رغـ معرفتيا بالمرض .

 

 

 :االستقصائية لمحالة ثالثة )ح( تحميل المقابالت -1

     سنة ، يعاني مف لككيمياء الدـ منذ سنة  26( شاب يبمغ مف العمر حالحالة )       
المبلحظات التي  ، أجرينا معو مقاببلت مف شير  فيفرم إلى غاية شير جكاف ، مف 2114

استطعنا اف نستشفيا مف   المفحكص ، انو كاف جد متعامؿ مع البحث ك كاف ميتما إلى 
   رغـ التعب الذم يعاني  ،درجة بعيدة بمعنى المرض ك آثاره النفسية أك البركفيؿ النفسي



منو ، بعد متابعة المفحكص لـ يظير لنا أم أعراض االكتئاب الكبلسيكي كما انو صرح 
ؾ ، فالمفحكص يعيش حياة عادية أكؿ اىتماـ لو ىك الجسد خاصة بعد معاكدة المرض بذل

 مرة أخرل بعد عممية زرع النخاع.

 ىك شخص جد ىادئ، يتكمـ بعفكية ، كما يبلحظ انو جد طيب فالكؿ يعرؼ عف الحالة
ك يتقبؿ أم شيء، حتى إذا حاكؿ احد األشخاص مشاكستو  ،2114)س( انو لطيؼ منذ سنة 

      ريقة عدكانية فيك ال يكترث ، كما ال حظنا انو ال يطالب بحقو إطبلقا حتى في بط
ك إذا لـ تقدـ لو ال يطمب رغـ اف المفحكص يقطف بعيدا  ،األكؿ ، إذا قدمت لو األكؿ أكؿ

ال يزكره األىؿ كؿ يـك ، إذا أتينا إلى تفسير ىذه السمات لكجدناىا تنطبؽ عمى البركفيؿ 
 العمماء لمرض السرطاف ، ك ىذا ما تبيف عند المفحكص . الذم كضعو بعض

فنجد المفحكص صبكرا ىادئا ال يعبر عف انفعاالتو ، ك ىذا يتضح جميا في قكلو عندما  
ما ،عدت ما نقدرش نخرج نطيح  ،ما نعرؼ كفاح حتاف جاني حتاف عدت نطيح "يحكي عف المرض 

 21لسبيطار في ،رحت لطبيب قالي عندؾ طحاؿ منفكخ بعثكني ،نكمش ثـ تنفخت في جية مف كرشي
خفت .مف بعد شديت لببلصة خبلص      ستقبمكني طكؿ باؿ برة تاع صدر كي لمسمار ، 2114اكت 

ك طاب فمي بزاؼ كنت ما نككؿ ما نشرب ك لي نككميا دركلي ال شيميك تنفخت قداه قعدت في سبيطا ر 
 "اشير 5يف ىنا ثـ دزكني لدزاير ك قعدت نتقي ك زيد نككؿ المسكس داكيت عام

ك كأنو ليس ىك مف تعرض ، المفحكص  يحكي عف اكتشافو لممرض بطريقة عادية جدا 
لممرض ، لغة العميؿ تخمك مف كؿ الجكانب النفسية التي تعبر عف المعاناة النفسية ، فكاف 

       في الزمف فقط كصفا لؤلعراض الجسدية ثـ االنشغاؿ باألحداث ك تصكيرىا ك العيش
ك التعبير عف األلـ ك لكنو ال يستطيع ، فقد شبو اإلبرة  ك تحديده ، حتى انو يحاكؿ ك صؼ

 لتمؾ اإلبرة ك ىك األلـ الشديد  الكبيرة بالمسمار ك لكف لـ يستطع اصاؿ المعنى الحقيقي

              la biopsieإف المرضى الذيف يخضعكف إلى  » sChwarz R  [102]ك ىذا ما يؤكد عميو 
      اك كظميا مع استمرارية فالنتائج لدييا عبلقة بقمع االنفعاالت  ،ك تككف النتيجة أكراـ حميدة أك خبيثة

 (SChwarz R,1993, p. 43 ) ‹‹ ك زيادة كظـ االنفعاالت بعد التشخيص كطريقة دفاعية



ك ىذا ما تبيف لدل المفحكص ، فيك ال يبدم ام انفعاالت سكاء اتجاه المرض اك حياتو 
النفسية فاالنشغاؿ الكامؿ منصب عمى الجسد بطريقة جد عممية تخمك مف التفكير الشخصي 

ال يعيش سكل في األحداث اليكمية ك استثمار  مفحكصفنجد ال، ك الصراعات الداخمية 
 .كبير لمكاقع المعاش 

   ثبل يحكي لمدة ربع ساعة عف دخكلو إلى المستشفى دكف أم معاناة نفسية أك انفعاالتفم
دخمت لسبيطار تاع دزاير كاحد مايقدر " :ذلؾ فيقكؿ عف  أك مظاىر جسدية أك سمككية تعبر

ك كاف نشـ نفك نتاعك برؾ تمرض خطراشؾ  يدخؿ عمي غير طبيب ك الـز يككفرم ركح مميح خطراشؾ
ماعندم مناعة كبيرة ك الغرفة لي كنت فييا مغمقة بالنيمك ك فييا لماشينات بزاؼ ك كاحد ما يقدر يدخؿ 

أشير  5عمي إال باالربعاء نشكؼ ما ك بكم مف طاقة مقابمة ييدر معايا بالتيميفكف برؾ ما شفتش الضكء 
 اياـ رانا كمي في سجف ". 01ك 

فيك يعيش في الماضي دكف التعبير              ،بيف مف كبلـ المفحكص العيش سكل بطريقة آليةيت
ك كأف ىناؾ قطع ما   ،عف كؿ اتصاؿ انفعاليئبة عنو ، ك تصكيره بطريقة جد عقبلنية غا

كما نجده يركز عمى الجانب  مفحكصبيف الحياة المعاشة فعبل ك الحياة التي يسردىا ال
ماني ك تحديده تحديدا جيدا ، إف كؿ ىذه الخاصيات تدؿ عمى االكتئاب الفضائي ك الز 

 األساسي 

أف غياب األفكار األساسية المتعمقة بالذات يخمؽ نكعا مف التفكير الذم يدؿ  » Marty P[37]حيث يرل 
عمى االزاحة فاألفكار تككف غير مرتبطة ، مما يؤدم إلى محدكديتيا عمى صعيد شخصي حيث يككف 

    حيث يقـك الشخص بقمع العبلقات الحقيقية مع الغير ك مع ،ك مسح لكظيفة ما قبؿ الشعكرغياب 
ك ىذه الظاىرة تمس مفيـك الفضاء كما تدؿ عمى فقداف قيمة الماضي ك المستقبؿ، غياب ، الذات 

      مكانيلؤلفعاؿ ك الحركات التي تفتقد لقيمتيا الخيالية ترجع ىذه األفعاؿ إلى حركة مباشرة في إطار 
    أك فضائي عقبلني ك العيش انفصاؿ ك انقطاع عف الحياة الشخصية الذم يحؿ محمو الحالي ك االني

 (Marty P,2007, p.65) ‹‹ك العممي حيث يصبح نظاـ لمفرد

ك ىذا  ،كما ظير مف خبلؿ المقاببلت إف تفكير المفحكص ك التعبير المغكم يتميز بالفقر
   يمكف أف نبلحظو مف خبلؿ الخطاب ، غياب لمصكر التمثمية التي تدؿ عمى ذات العميؿ 



أك التبلعب المفظي ك لياقة في الكبلـ ، فالمفحكص يتميز  لبلستعاراتك أيضا غياب 
بأسمكب جد عفكم يغمب عميو صعكبة في التحدث عف الذات ، أسمكب فقير مف الناحية 

ل التحديد البلمنتيي لؤلحداث ، كىذه السمات تتجسد أكثر كضكحا إذا كما نجد سك  اليكامية،
، فمثبل إذا سألنا عف كيؼ كاف يعيش عندما كاف  مفحكصحاكلنا الذىاب إلى تاريخ ال

 يقكؿ مايمي:صغيرا ؟ 

 " كفاه    ككتاه ؟" "عادم كما لكالد " : ح        اعؾتقدر تيدرلي شكية عمى صغر نت ـ:

 ح:" كانت في الدار زدت في الدار "     كالدتؾ ؟ ـ:كفاه كانت

 " ح:"جاميـ سقسيت عف الكالدة نتاعؾ كفاه كانت ؟ 

 ح:"اكاه ما تفكرتش مارة "   ـ: جامي حاكلت تسقسي مؾ عمى حياتؾ كي زدت ؟

  ف الجانب الخيالي بالعجز التعبيرم أك أ ،فيذا الحديث يخمك مف الجانب اليكامي أك الخيالي
 ك الذم قد يدؿ عمى مشكؿ في التمثبلت ك في جياز ما قبؿ الشعكر ك عممو . المفظيك 

أف التمثيبلت تتككف ك تتشكؿ كما تقـك بإحياء االدراكات األكلية التي  » Marty P  [34]لذلؾ يرل  
          تترؾ آثارا ذكراكية ك في معظـ أكقاتيا لدييا ارتباطات عاطفية سكاء كانت مرغكبة أك غير
مرغكبة ، ك لكف عندما يككف ىماؾ فقر سكاء عمى مستكل التمثيبلت المتعمقة بالكممات أك باألشياء يدؿ 
عمى احتماؿ أف ىناؾ خمؿ في نظاـ ما قبؿ الشعكر الذم يدؿ عمى كضعية مرضية محتكاىا تركيب 

 (Marty P,1991p p14.17  .)‹‹ عاطفي خالي مف الرمزية ك اإلشعارات خبلؿ النمك

فالكاقع المعاش لديو يبيف لنا كضعية التمثيبلت ك ىذا  ،ك ىذا ما الحظناه عند المفحكص  
مف خبلؿ األسمكب المغكم ، قد تظير سكل التمثيبلت المتعمقة باألشياء ك ىذا التصاليا 

ك الكممات فنبلحظ فييا فقرا ك الذم يدؿ عمى  اليكامية بالكاقع ، أما التمثيبلت العاطفية
ال يستطيع تذكر الماضي إال بعد محاكالت عدة ك بعد  مفحكصشكؿ في اليكاـ ، فالم

      مقاببلت فيك ال يستطيع تمثيؿ أم شيء مر بو أك استحضاره يككف بصعكبة حيث 



"ما نيش ماش ،كاش نقكلؾ حاجة داخمؾ ما تقدريش تقكلييا ك ال كيفاه تقكلييا " " يقكؿ : 
 "ما نقدر نقكليا طبيعة فيا " ،نقكليالؾ حاجة دخبلني "  صح ما نعرفش فحاب نقكليا لك

ك عدـ القدرة عمى التمثيؿ يدؿ عمى االكتئاب األساسي ، ألنو حدث قمع لمتمثيبلت التي 
تككف مرتبطة سكيا مع السمككات في محتكاىا ، أم مع قمع االنفعاالت التي تدؿ أيضا عمى 
     مشكبلت في الخياؿ ك التي تدؿ عمى التفكير العممي الذم يظير االكتئاب األساسي 

       يدؿ التفكير العممي عمى عجز ما قبؿ الشعكر » Lythanh Hue  (0995 )[28]ىذا ما يؤكد عميو
 ‹‹ك إفبلسو فيذا التفكير ال يستطيع أف يضع جسر عبكر إلى اإلنتاج الخيالي ك اليكامي

ىذا ما ظير جميا عندما طمبنا مف المفحكص تخيؿ فتاة أحبلمو فمـ يستطع تخيميا حيث كاف 
 يركب سكل الصكر التي يراىا في الكاقع المعاش مثبل : 

ح : ما قدرتش نشكفيا اك ـ: ك كاف نقكلؾ احمـ بيا ضؾ غمض عينؾ ك بدل اكصفمي فييا ؟ 
 نشكؼ خياليا.

ح : ما قدرتش حتى نشكفيا جاتني كيما اختي  ا اك قامتيا ؟ـ : كفاه يعني ، حاكؿ اكصفمي شكمي

 .       ف دكف تحرؾنيعيالفي الطكؿ   مبلحظة : صمت كبير ، إغماض 

 . ح : البسة لبسة تاعنا تاع لقبايؿ .؟ـ : زيد كاش البسة 

يدؿ عمى خمؿ  ،ف المفحكص لـ يستطع تخيؿ فتاة األحبلـأنجد  ،إذا اتينا تحميؿ ىذه الفقرة
               كبت الكظيفة الخيالية  حيث يرل  » Sami Ali  [71]في الكظيفة   أك كما قاؿ عنو 

                أك مشكؿ، أنيا نتيجة أرضية تتميز بقكل قمعية مرعبة أك مخيفة التي تدؿ عمى نقصاف 
االستثمار الكبير لمكاقع ك اليركب مف فيظير نشاط عقمي يتميز بالتكيؼ ك ، في الجانب العاطفي 

 (Sami Ali,1998, p. 73) ‹‹الداخؿ

كما نبلحظ مشكؿ في التقمص ، أم غياب القدرة التقمصية ، فالمفحكص لـ يستطع تمثيؿ 
كدبي ، ك الذم يدؿ أيضا عمى األنا أفتاة األحبلـ سكل باألخت الذم يدؿ عمى مشكؿ 

        المثالي فيك يرل أف األخت ىي األنا المثالي ، ك خاصة ككنيا مف يستكمؼ بكؿ 



    أمكره ، كىي تدؿ بالنسبة لو الفتاة الطاىرة كما صرح ، فيي تدرس في الجامعة  محجبة
المكت السيككلكجي  ك غيابو يعني الساند ك تدرس عمـك الشريعة كما تدؿ أختو عمى الكصي

متعمؽ بأختو التي كما ذكرت أنيا تبدم لو كؿ المشاعر ك العطؼ مفحكص فال ،ك االنفصاؿ
 ك الحناف ك ىي التي كانت بجانبو في المستشفى ك ىذا ما الحظناه .

غير ناضجة ك التي اليدؿ عمى الشخصية  ،مفحكصإف ىذا التعمؽ ك الميؿ الذم يبديو ال  
      ك ىذه أيضا السمات التي أشار إلييا الباحثكف، ك النفس عاطفي لدييا مشكؿ في النم

 ض السرطاف .يك التي تتعمؽ ببركفيؿ مر 

 ظير لنا اف المفحكص ادخؿ المحتكيات االجتماعية ك البئية الثقافية في الحمـ قكلو : أكما 

         الذم يدؿ أكال عمى التفكير العممي ، العيش في االني  "البسة لبستنا نتاعنا تاع لقبايؿ"
ثالثا غياب الخياؿ ك الحياة  ،ك الحاضر ثانيا عمى الخضكع ألكامر المجتمع ك االنقياد ليا

 اليكامية .

إف ىذا النشاط العقمي نستطيع أف نسميو نشاطا طبائعيا يسمح لمفرد    » Sami Ali [66]لذلؾ يرل  
ك استدخالو بدال مف االنشغاؿ بالذات ك االىتماـ ، بالتكيؼ االجتماعي ك المطالب في الكسط العائمي 

ال يكجد أحبلـ ك ال  ،التي تتقمص الى الحياة العممية حيث ،بالعالـ الخارجي فيحؿ محؿ الحياة الشخصية
ك كأنو أصبح تقميص لمكاقع الخارجي لمفرد ك الميؿ إلى تعكيض الخياؿ الخاص ، ك ال عكاطؼ ، ىكاـ 

بالخياؿ العاـ المشترؾ أيف القيـ االجتماعية ك الثقافية ىي كؿ اىتمامات الفرد تعرض المكاف الفارغ عمى 
 (p.180978,  Sami Ali ,) ‹‹ الشخصي المستكل 

يتخيؿ في فتاة  ىكك  ، إف الصمت الكبير الذم لكحظ عندما كاف المفحكص مغمض عينيو 
يدؿ عمى مشكؿ في عدـ القدرة عمى التخيؿ الف الفرد عندما  ،أحبلمو ك دكف تحريؾ العيف

فيبلحظ تحرؾ العينيف داخؿ الجفنيف  ،يتخيؿ حتى ك انو مغمض العينيف اك حتى ك انو يحمـ
يدؿ عمى نشاط عقمي لمحمـ ك اف الشخص في مرحمة حممية ، ك ىذا ما كاف غائب ك غياب 

 اليكاـ ك الخياؿ يدؿ عمى كجكد االكتئاب األساسي .



ماش بزاؼ كنت صغير ما "  أما عف األحبلـ فالمفحكص يؤكد انو ال يحمـ كثيرا حيث يقكؿ:   
ك بسبيطار ، كراني طالع لسطيؼ نكره كي نشكؼ بمي  ىذه الفترة ناـ بجدة بزاؼص بصح نامش خبل

 " راني طالع لسطيؼ يعني غير سبيطار ك لمرض

فالمفحكص يقر انو في الفترات التي كاف صغيرا ال يحمـ إطبلقا، ك اآلف يحمـ بالجدة التي 
شفى الذم اصبح كانت مربيتو. ك التي تكفيت ك تركت لو صدمة عاطفية ، يحمـ بالمست

ىاجسا ىك ك كالية سطيؼ التي أصبحت داال عمى المرض فنبلحظ اف ىذا الحمـ ىك حمـ 
 تكررثانيا حمـ غير مرمز ،أم حمـ فظ أم أكال بتكرار األحداث الصدمية،  عمبلتي يتميز:

 المعاش النيارم في الميؿ عند النـك .

لمكظيفة الحممية   اف الكبت الطبائعي  »  Le rêve et l’affecteفي كتابو  Sami Ali [69] كىذا ما أكده
          عمى الحمـ األحبلـ الحمـ ، يغمب  مف اربع متغيرات ، أكال : غيابو نستطيع اف نبلحظ

 (Sami Ali, 1990, p.38) ‹‹الحمـ  العماالتية ، انعزالية األحبلـ ك ظيكر الحقائؽ الحياتية في

" ناـ بجدا تاع بابا دايما ك ىذا ما يظير جميا في الحمـ الذم يراكد المفحكص حيث يقكؿ : 
"في كؿ مناـ  نعاكد ىذيؾ لعيطة تاع جارتنا في راسي كي قالت بمي راىي تكفاة جدة  كىي عند عمتي "

 " ناـ ىكذا ك كي نتفكرىا في النيار ناميا في الميؿ ك ساعات جي كحدىا

بمعنى معاكدة ذلؾ األثر ك تكرار  ،متكرر الذم يعكس حالة مف التثبيتنبلحظ أنو حمـ 
لو دليؿ عمى مشكؿ ك عدـ القدرة عمى تجاكزه ، ك الذم يرل فييا احمد  ،الجياز النفسي

             ك ىذا ما الحظناه عند  ‹‹عمى أنيا تتجمى عادة بشكؿ ككابيس» [05]النابمسي
       التكرارية عادة ما تأتي متكاممة ك مرافقة لبلعصبة األحبلـ»أن المفحكص، كيقكؿ أيضا 

       أم تظير عادة عقب تعرض الشخص لصدمة انفعالية مرتبطة بكضعية فييا خطر، الصدمية 
           محدؽ بحياة الشخص ، تتميز ىذه األحبلـ بجمكدىا في مجرل إعاقة التمثيبلت ك التصكرات

    لتعبيرية عمى صعيد الحسي ك  الفكرم ك عمى صعيد العضبلتالذم يؤدم إلى إصابة الكظائؼ ا
 (273 -270ص. ص، 2112،)احمد النابمسي ‹‹الممساء 



انو يمكف لؤلحبلـ التكرارية أف تؤدم إلى إصابة  ،نستشؼ مف خبلؿ كبلـ النابمسي 
  الكظائؼ التعبيرية ك الجمكد التمثيمي ك ىذا ما لكحظ عند المفحكص في اغمب المقاببلت 

 ك التي تعد احد األعراض األساسية لبلكتئاب األساسي .

 كص، ك التي كما ذكرنا أف المفحفالمفحكص ال يحمـ اال بحمـ تكرارم صدمي متعمؽ بالجدة
كاف يعيش عند الجدة التي كانت تيتـ بو ك تراعيو نفسيا ك جسديا ك غيابيا ك كفتتيا يعد 
منعرجا خطيرا في حياة المفحكص حيث أف كفاة الجدة يعد صدمة ، كمف النقاط الحساسة 

 ما يمي :  يقر المفحكصالتي أدت ربما إلى تفجير المرض حيث 

 . في جانفي 2114ات في : تكف ـ : قداه عندىا ممي تكفات جداؾ .ح

 . في سبتمبر  ك ضؾ راىك كال 2114 ح : في ـ : )ح( مف ككتاه بدالؾ المرض ؟ 

 أشير مف االنفصاؿ الذم يدؿ عمى أعراض 9اف كفاة الجدة زامف ظيكر المرض بعد  
   ما بعد الصدمة ثـ مف بعد ىذا الحدث يشفى المفحكص ، ك اآلف يعاكده المرض الضغط 

ك تحدث انتكاسة أخرل ، نساؿ : ىؿ حدثت كضعية صدمية أخرل ، يجيب المفحكص" انو 
 قد تكفت الجدة الثانية ك ىي أـ األـ .

أيف يخرب بعض  ،عندما يككف حدث صدمي أأف االكتئاب األساسي ينش  » P Marty[57]حيث يرل
يظير مباشرة قمؽ عائـ منتشر بطريقة آلية  ،القكل العقمية ، يككف ىنالؾ عجز في االرصاف العقمي

مجتاحة حيث تترجـ كضعيات ضغط ك شدة محرضة مف خبلؿ تدفؽ نزكم لمحركة ضد تطكرية غير 
 (MartyP,2007, p.29 ) ‹‹ناؤلل معركفة ك غير مستعممة أيف يككف إغراؽ 

ك ىذا ما ظير  ،إف كقكع حدث صدمي ك ظيكر االكتئاب األساسي قد يؤدم إلى جسدنة
 نييار القكل العقمية.ك اعبكر جسدم ال االنتقاؿ الى لدل المفحكص 

ك التي تدؿ عمى جرح  ،كما أف المفحكص لـ يستطع تحمؿ ىذه الكضعيات العاطفية 
في قكلو إف أصؿ   » Kreisler L [47]نرجسي ، فيخمؽ الجمكد عمى أساس عقمي ك ىذا ما يؤكده 

بؿ مرتبط بفقر أساسي في التنظيـ  ،نتكقؼ عنده حاليا ليس خاؿ مف الكاقعاالكتئاب األساسي الذم 



 إلى استعماؿ ميكانيزمات عقمية أكليا تكلكف االنجراحية التي مست الشخص أد، النفسي العاطفي 
  (Kreisler L, 1992, p.165)  ‹‹الجسدنة التي منشأىا االكتئاب األساسي الذم يتحدث عنو مارتي

ثـ الجدة الثانية الذم  ،تتمثؿ في كفاة الجدة األكلى ،إلى رضات عاطفيةفالمفحكص تعرض 
 يدؿ عمى كضعيات االنفصاؿ .

نجد أف ىناؾ أرضية قاعدية تتسـ  ،مفحكصإذا حاكلنا أف نذىب إلى ماضي ك تاريخ ال 
    الذم يظير جميا في العبلقات العاطفية األكلى، خاصة عبلقة ،بكؿ أبعاد االكتئاب األساسي

حيث  ،ك غياب لبلـ ،المفحكص ىك تكأـ لشقيؽ ، كاف يعاني مف حرماف عاطفيفـ / طفؿ أ
      ـ الشقيؽ عنو ، كما أف األـ كانت تتسـ بالجمكد العاطفي كاف دائما يشعر بتفضيؿ األ

 ك غياب لمتبلمس الجسدم ك ىذا يظير جميا في أقكالو :

ك بخاكتي   : كاش نقكلؾ، كانت تمتا بخكيا حـ: كنت تحس بالحناف نتاعيا ك العاطفة نتاعيا ؟ 

 . ك معراؽ ما كبرتش بصح خكيا كاف بصحتك ،انا كنت دايما محقكر

 اكاه :ـ:ك انت يا )ح(  ما كنتش الصؽ فييا .ح

 جامي انا نحبش نقيس ىذم ىي العقمية.ـ:ك انت ما كانتش تبربر عميؾ ك تحف عميؾ ؟ ح: 

ىي تعرؼ شككف تمس ما ح: ؾ ك تحف عميؾ ؟ـ:ك في صغرؾ خبلص تشفى انيا كانت تمس
 ىكش )ح(.

 المفحكص  عمى  الشقيؽ سنستشؼ أف األـ كانت تفضؿ االبف ،مف خبلؿ أقكاؿ المفحكص
تجاه اك ىذا حسب أقكالو ، ك ىذا ترؾ أثرا في نفسية المفحكص حيث أصبح يبدم الغيرة 

ك ىذا ما يؤكده  االساسي ك الذم  يدؿ عمى االكتئاب ،األخ ك العدكانية المخبأة اتجاه األـ
André green [37] «   إف االكتئاب األساسي يظير مف خبلؿ االكتئاب المبلحظ عند األـ الذم يدؿ عمى

ك لكف استثمار قبمي لمحداد بدكف  ،الحب ك ىك األـ الميتة الغير مستمرة أساس  ،بركفيؿ الشخص الغائب
الجسدم، إف غياب التبلمس الجسدم يؤدم إلى  بدكف معرفة رائحتيا مع غياب التبلمس  ،تظاىرات



غياب اآلثار الذاكراتية ليذا المس ، أيف يبقى الجمكد فيتقمص الطفؿ طابع األكلي لبلـ ، أيف يككف ىناؾ 
 .‹‹ دكرية فجكة 

ي لـ تقدـ لو غياب األـ ك التعانى مف  ، انوك ىذا يظير جميا في المقاببلت فالمفحكص
        الذم أدل إلى غياب آثار الذاكرتية ليذا  ،ك العطؼ ك التبلمس الجسدم الحب
       الذم يتميز بغياب العاطفة  ،تقمص طابع النشاط العقمي لدل األـمفحكص فال ،المس

 ك عزليا ك الذم يدؿ عمى اكتئاب أساسي .

    كؿ التجاربتنشط انو عندما تككف العبلقة اـ / طفؿ   جيدة،   » Jaque Touzi [62]لذلؾ يرل  
                ك ميما كاف عمره تنشط مجمكعة مف الشبكات التي تعد مصدر، البلحقة في مراحؿ حياتو

              جسدية، بينما  ف تككف صحةأكما تنشط المراكز العصبية أيف يسمح ب ،ا لمحياة السعيدة
        مخمفةمف المعاناة الجسدية  مع حالة ،ـ غير طيبة فيي ترتبط بصكرة األـ السيئةعندما تككف األ

 .                         ( Pongy P ,2003, p.184) ‹‹  ازاء ذلؾ

فأصبح يحس ، جع إلى العبلقات األكلية مع األـفالمفحكص اكتسب نمطا عقميا ، ىذا را
ف كؿ شيء يتركو أحيث يقر ب ،إلى ظيكر االنسحابأدل بو ، بالكحدة ك الفراغ العاطفي

 ف يعبر عنيا لآلخريف .أيبقى مسيطرا عمييا دكف  ،لنفسو ك ال يحكي لغيره  مشاكمو

 الذم دائما غائب جسديا ك نفسيا  ،ثـ تأتي إشكالية أخرل أال ك ىي األب  الجد متسمط
 فالمفحكص ما يمي: يؤكد حيث كاف يعمؿ في الجزائر العاصمة ك عندما كاف يرجع ،

 ىي ما تقكلنا كالك ، ىك كاعر بزاؼ .""

 " عندك عقمية كاعرة ، يخكفنا بالعياط ماش كيما لعجكز ما تيكش جامي ." 

"ىك ثانيتؾ كاف تحت سمطة تاع ،  " ابدا ما نقعدك معاه ك ال نحكك معاه جامي حتى ما كميت معاه ابدا"
 بكيك ك مك كاف مزكج ك طمقكلك لمرة ."

مع عدـ القدرة عمى  ،ىذه األقكاؿ تدؿ عمى العدكانية ك السمطة المطبقة في البيتكؿ 
االتصاؿ سكاء الجسدم أك النفسي ، فاألب أيضا غائب عاطفيا ترؾ االبف يدخؿ في 



فغياب الجانب العاطفي يجعؿ الفرد يعيش إال في الجانب العممي  ،كضعية اكتئابية مقنعة
 الذم يتمركز حكؿ المعيشة الحياتية  المتعمقة باألكؿ  ك الشرب ك العمؿ فقط.

جؿ كسب الماؿ ، كىذا قد يدؿ عمى أك يعمؿ مف  ،فالمفحكص كاف مف بيف أحبلمو أف يكبر
 .نا متتبعيف تاريخو السجمي لمحالةإذا ك ،ك لكف يدؿ أكثر عمى الحياة العممية ،الفقر

حيث أصبح منعزال عف  ،كما جعؿ ىذا النمط المعيشي لممفحكص أف ينسحب مف الحياة
 . نفسي ما نحممياش ،نا كالفت عايش كحدمأ اآلخريف ك ىذا ما يظير جميا في قكلو :

ضؾ خبلص  دم ك ضؾ راني كحدم ، مازلت كحدمانا خميتيـ ما عدتش عبلبالي بحتى حد ، بقيت كح
 ك عبله يخي قتمؾ طبعتي نحب نككف كحدم ك نكره نككف مع اآلخريف .

    ألنو ال يستطيع ،ك عدـ القدرة عمى االمتزاج بيـ ،فقد أحس المفحكص بتيميش اآلخريف
 تمؾ العبلقات التي يعاني منيا . يعايشأف 

        يدؿ عمى عبلقة بيضاء ،إف عدـ االتصاؿ مع الغير» يرل في ىذا الصدد Press J  [91]ؼ 
      ك التي تدؿ عمى ماضي العميؿ ك قصتو األكلى ، ك التي تظير فييا بعدـ، ليس لدييا قيمة 

 (Press J , 2001, p. 39) ‹‹  ك التكيؼ في العالـ العبلئقي االتصاؿ

تكيفو  مفحكصأيف يظير ال ،قد يدؿ عمى أيضا عمى االكتئاب األساسي ،ف ىذا االنسحابإ
كما  ،، فنجد البعض سمى االكتئاب األساسي باالكتئاب األبيضالعاطفي باليركب مف الكاقع

فيك شاب في ، لطرؼ اآلخراتجاه انبلحظ أف المفحكص لـ يبد أم ميكالت عاطفية 
ك ىذا يظير جميا في  ،يقر بأنو لـ يقـ بأم عبلقة عاطفية أك جنسية مع فتاة، ك العشرينيات

ت المراىقة كما يقكلك ما صرالي كالك ديما كنت نقرا ك ما عبلبالي بكحد كنت حاب نخرج عشماانا قكلو :
 نخدـ ك نعاكف تاع الدار .

 أكاه جامي عبلبالي ك كاف ندير كحدة يجي كاش كاحد يمعب باختي .

 . اكاه ما كانش عندم رغبة ، نخاؼ نجيبيا ك نضيعيا ك نضيع لكالد ك يككنك ضحية



    يدؿ عمى انييار القكل  ،ك إلغاء لمحياة الجنسية ،مشاعر عاطفيةإف عدـ إظيار أم 
نو يعطي أك الميكالت كما  ،الميبيدية، فنبلحظ أف المفحكص لـ يشعر بالتغيرات الجنسية

     ك االكتئاب ، التي تدؿ عمى التفكير العممي ،تبريرات عقمية مأخكذة مف المجتمع
ألنو يخمؼ آثارا أال ك ىي األكالد  ،صاؿ الجنسينو يظير الخكؼ مف االتأاألساسي، كما 

 . المفحكصفيذا إسقاط لما عاشو  ،بائيـأسيصبحكف ضحية نتيجة الذيف 

ظير في نشاطو العقمي االكتئاب  مفحكصأف ال ،يمكف أف نمخص مما سبؽ          
الذم  ك التفكير العممي مفحكصالذم برز مف خبلؿ الحياة العممية التي عاشيا ال ،األساسي

،كما ظير اليكامية  كاف كاضحا مف خبلؿ أسمكبو المفظي أك مف خبلؿ تمثيبلتو العاطفية
االكتئابي األساسي مف خبلؿ فقر اليكامي ك الخيالي ك خصكصية األحبلـ ، كذلؾ بدا 

 ك البركفيؿ الشخصي لديو. مفحكصكاضحا مف خبلؿ المعاش النفسي الذم عاشو ال
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٧φ۸-  ما لقيتياش مػرة مػا
 تشبو لحتى حاجة
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φ٧۸-  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمػػػػػػػػػػػػػػػةصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ما لقيتمياش حؿ 

      ثا 68

 ثا22:         01

 ماسية كي الصاركخ -۸

 ثا54

  G F+ Elem الشكؿ الكمي

 

 *التحميل الكمي:
 كؿ ما ىمش مبلح.أما عجبكنيش  البطاقتان  المفضمتان و البطا قتان المرفوضتان : -

 9عدد اإلستجابات :

  T=527/9=58.55معدل الزمن :

 :               الماكن*

77.77 %           =  G%  G 7 

22.22%           =   D%  D2 

F=9 

F+%=  88.88%   

K=0        .     KP=0 . Kan=0  

Sym=2  Ban=3  

FC=0  CF=0  C=0   

FE=0 EF=0  E=0 

Elem=1  Anat=1  Obj=2  

H%=11.11 

A%=44.44     



×100=33.33% 9

3

 RC%= 

TRI=K=0       //        C=0        Coarté 

 معادلة القمق

×100=22.22%  
9

11    يمكف تقيـ معادلة القمؽ ال تكجد مؤشرات القمؽ التي تحسب بيا المعادلة. ال 

           : *التحميل الكيفي

 االنتاجية العميمة :*

كىػػػػػػذا يػػػػػػدؿ عمػػػػػػى التكقػػػػػػؼ  ،جابات تعد إنتاجية جد منخفضةاست أظير بركتكككؿ المفحكص
اإلسػػػػتجابات  كتئػػػػاب أك تخمػػػؼ عقمػػػػي كمػػػا تػػػػدؿإ أك  ،االنفعػػػالي أك عمػػػػى إظطرابػػػات عقميػػػػة

     المرتفعة أكالمنخفضة عمى القمؽ.

تػػدؿ عمػػى فػػرد لديػػو القػػدرة عمػػى التحميػػؿ  ،فيػػي تػػرل أف اإلنتاجيػػة الكبيػػرة » Rausch N[65 ]أمػػا
كالقػػدرة التعبيريػػة الشػػفكية كالقػػدرة عمػػى  ،كىػػي جػػد ميمػػة تػػدؿ عمػػى الحيػػاة الخياليػػة ،التركيػػبك 

امػػػا اإلنتاجيػػػػة الضػػػػعيفة فيػػػػي تػػػدؿ عمػػػػى العيػػػػاء كالتعػػػػب  ،التعبيػػػر عػػػػف الحاجػػػػات العاطفيػػػػة
  ( ,p25,1983 Rausch N ,)‹‹كاإلكتئاب

        مشػػكؿ انخفػػاض اليػػكاـالػػى ترجػػع  ،ف ىػػذه االنتاجيػػة الضػػعيفة التػػي ظيػػرت فػػي البركتككػػكؿإ
ك الحياة الخيالية،  كعدـ القدرة الشفكية ، فكؿ ىذه الخصػائص تػدؿ عمػى االكتئػاب االساسػي 

 يظيػرغيػاب الكسػائؿ التػي تػؤدم إلػى نػزع تمػؾ التثبػيط النػزكم الذم عاشو المفحكص.ك فػي 
حتػى الػزمف الكمػي  ،ارتفػاع فػي زمػف البطاقػات ك ،يؤدم إلى انخفاض اإلسػتجاباتالذم   قمؽ

حيث كاف المفحكص يستغرؽ كقت طكيؿ كىك ينظر إلػى 4،6،7،9ر,خاصة في البطاقة لئلختبا
البطاقػػة دكف اسػػػتجابات كالػػذم يػػػدؿ عمػػى تثبػػػيط كبػػطء فػػػي التفكيػػر كمػػػا يػػدؿ عمػػػى أعػػػراض 

 . ‹‹عضكية 



قػد يػدؿ عمػى نػكع مػف التفكيػر  %77,77حيػث قػدر ب:الكميػات مػف أبدل المفحكص عدد كبيػر 
يكتفػي بالعمكميػات حيػث  ،فيكفالمفحكص  كبت تدؿ عمى التي قد الكمية  فالصفة اإلجمالية 

.فالمفحكص يسػتعمؿ طريقػة ذكػاء مػف أجػؿ التكيؼ،كمػا يػدؿ عمػى يخشى الدخكؿ في مشاكمو
االستثما ر الكبير لمحياة االنية ك الحالية في غياب التمثيبلت اليكامية العاطفية، فػالمفحكص 

    تمثيبلت عاطفية.يكتفي بتمثيبلت االشياء دكف 

التػػػي تػػػدؿ عمػػػى الحيػػػاة اإلنفعاليػػػة التػػػي  "%011ارتفػػػاع اإلسػػػتجابات الشػػػكمية حيػػػث قػػػدرت ب 
كىػػػذا مػػػا نبلحظػػػو فػػػي  بتػػػةكعػػػدـ المركنػػػة كاألفكػػػار الثا، يسػػػكدىا جمػػػكد التفكيػػػر كالتعصػػػب 

 الحاالت اإلكتئابية 

اج طبػػائعي صػػمب فػػي أف الشػػكميات مرتفػػع يػػدؿ عمػػى ميػػزة دفاعيػػة لميػػز  chabert [12]فتػػرل 
غياب إحساس إنفعالي ىكامي فيذا يميزه التعبير العاطفي مػع سػيركرة اإلنشػطار بػيف التمثيػؿ 

 .كالكجداف

اف الميزاج الدفاعي الصمب، يرجع الى الخمػؿ المكجػكد فػي مػا قبػؿ الشػعكر، ككنػو خػارج عػف 
 الخدمة ك االنا المغرؽ الغير قادر عمى ايجاد تكيؼ مرف غير مرضي.

     الػػػػػػػذم يػػػػػػػدؿ حسػػػػػػػب  % 88,88كػػػػػػػذلؾ نبلحػػػػػػػظ ارتفػػػػػػػاع لمشػػػػػػػكؿ اإليجػػػػػػػابي الػػػػػػػذم قػػػػػػػدر ب 
   عمػػػى أنػػػو يشػػػيد صػػػراع بػػػيف الرغبػػػة فػػػي الػػػتحكـ كالرضػػػكخ» [01]البركفيسػػػكر معػػػاليـ صػػػالح 

  (8، ص 2112)معاليـ صالح،  ‹‹لممحيط 

الحاجػػة  عمػػىكمػػا تػػدؿ  ،لػػـ يبػػد المفحػػكص أم اسػػتجابة لكنيػػة التػػي تطػػرح إشػػكالية عاطفيػػة 
،الف المفحكص في ىذه الحالة ال يسػتطيع التعبيػر لمتعبير عف اإلنفعاالت بصفة أقكل كأعظـ

كأيضػا عمػى غيػاب التمثػيبلت  ،جفاؼ عػاطفي كتثبػيط العاطفػة دؿ عمىي عف انفعاالتو الذم 
 .الممنكعة

أف الحركػػة تػػدؿ عمػػى مػػف المعمػػـك نبلحػػظ فػػي البركتككػػكؿ غيػػاب اإلسػػتجابات الحركيػػة حيػػث 
كالتفرقػػػة بػػػيف الػػػذات  ،فيػػػي تػػػدؿ عمػػػى تكيػػػؼ الفكػػػر مػػػع العاطفػػػة ،عمػػػى الحيػػػاة العقميػػػة لمفػػػرد



كايضػػػا عمػػػى الػػػذكاء كالقػػػدرة الخاليػػػة كاإلبػػػداع كنضػػػج الػػػكعي  ،الداخميػػػة كالعكاطػػػؼ المتحركػػػة
يقػػاظ ميكانيزمػػات  ،فالحركػػة تسػػاىـ فػػي تحريػػؾ األنػػا عمػػى القػػدرة التعبيريػػة ،كالحيػػاة الداخميػػة كا 

لػى إات الذم قػد يشػير نعداـ ليذه اإلستجابإلكف في ىذا البركتكككؿ نجد  ، د القمؽدفاعية ض
ك اسػتثمار لمحيػاة االنيػة ك االليػة،الف القػدرة  ،الصػبلبةبالحياة العممية ك التفكيػر الػذم يتميػز 

الخيالية لدل المفحكصة معطمة،راجعة الى غياب القدرة التعبيرة في ايقاظ ميكانيزمػات الػدفاع 
  .الذم يغرؽ المفحكص ك يحدث تثيط نزكم لقمؽضد ا

النمط المضػيؽ  ف نسمـ أف نمط الرجع الحميـ ينتمي إلىأيؤدم بنا  ،إف انعداـ المكف كالحركة
حيػث تكػكف األعػراض فػي ىػذا  ،مع تثبيط كفقر حقيقػي، الذم يتميز بنقص التعبير العاطفي 

 ،مختمؼالالنمط 

مػع ضػعؼ عقمػي الػذم  ،عنػو  معبر غير اكتئاب منظـاف ىناؾ  فترل Rausch[65] اما حسب
     حيػػث نجػػد ىػػذا الػػنمط فػػي الكضػػعيات التػػي تسػػتبعد التعبيػػر  ،يسػػاىـ فػػي ظيػػكر نمػػط طبػػائعي

               بحيػػػػػػػػػػث تنفػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػذه الكضػػػػػػػػػػيفة كتحػػػػػػػػػػؿ محميػػػػػػػػػػا الكضػػػػػػػػػػيفة الكاقعيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي  ،العػػػػػػػػػػاطفي
  (Rausch N,1983,p169)  ‹‹التكاصؿ

الػذم يػدؿ عمػى مشػكؿ فػي قػدرات  ،البشرية بالقػدر الكػافي فػي البركتككػكؿغياب اإلستجابات 
 التقمصية كما تطرح إشكالية في الجياز النفسي . مفحكصال

كدليػػؿ  ،تػػدؿ عمػػى السػػمؾ اليػػكامي » [01]صػػالح  معػػاليـ البركفيسػػكرفالمحتكيػػات تػػدؿ حسػػب 
تركيبيػػا فػػي سػػيناريك ك ، الػػذم يسػػمح بتكاجػػد تمثػػيبلت الشػػعكرية  ،عمػػى عمػػؿ ماقبػػؿ الشػػعكر

 . (02.ص  ،2112 ،)معاليـ صالح ‹‹خيالي ىكامي

     فغيابيػػػػػا يثبػػػػػت عمػػػػػى ىشاشػػػػػة التمثػػػػػيبلت، ك ىػػػػػذا لمشػػػػػكؿ المتكاجػػػػػد عمػػػػػى أسػػػػػاس مػػػػػا قبػػػػػؿ 
الشػػػػػعكر، الػػػػػذم قػػػػػد يكػػػػػكف عػػػػػاجز عػػػػػف تركيػػػػػب السػػػػػيناريك الخيػػػػػالي اليػػػػػكامي.ك تعكيضػػػػػييا 

 .ياؿغياب الخ دؿ عمىباالستجابات الحيكانية الذم قد ي

 يدؿ عمى القمؽ. 8 ،7ظيكر اإلستجابات التناظرية في البطاقات 



 مف بيف المؤشرات التي تدؿ عمى اف المفحكص قد عاشك ضعيات صدمية نجد مايمي:

كانخفاض مردكدية اإلستجابات عمػى المسػتكل ،كجكد صدمات في البطاقة الثانية كالتاسعة  -
 الكمي كالكيفي .

 عدـ كجكد إستجابات لكنية في البطاقات الممكنة.  -

 غياب اإلستجابات الشائعة في البطاقات التي تستكجب الشائعة . -

 إفتقار المكضكع . -

 . 7،8،9، 0،4إرتفاع زمف الرجع كالزمف الكمي لمبطاقات خاصة في  -

 . 9، 5،7 تدكير البطاقات -

 نبلحظ تردد كحيرة إنكار كرفض . -

اف غيػػاب النسػػبة المئكيػػة لمعادلػػة القمػػؽ، ال ينفػػي اف ىنػػاؾ مؤشػػرات تػػدؿ  :القمػػؽعبلمػػات -
 عمى القمؽ فنجد مثبل:

 عدداإلستجابات منخفض.  -

 عدد قميؿ مف اإلستجابات البشرية كغياب اإلستجابات المكنية.  -

 . 7،8رية في البطاقات ظاإلستجابات تنا -

ذم ظيػػػػر فػػػػي المقػػػػاببلت، يتجسػػػػد مػػػػف خػػػػبلؿ اف االكتئػػػػاب المقنػػػػع الػػػػ حػػػػاالت إكتئابيػػػػة : -
 االستجابات االسقاطية في االختبار، ك ىذا مف خبلؿ المؤشرات التالية:

 ؼ+ مرتفع يدؿ عمى اإلكتئاب . -

 ة. عاإلستجابات الحيكانية مرتف -

 نمط الرجع الحميـ المضيؽ . -



 عدداإلستجابات منخفض . -

تبػػػػػػػيف أف المفحػػػػػػػكص ذك تنظيمػػػػػػػة  ىنػػػػػػػاؾ تنػػػػػػػاذرات عضػػػػػػكية التػػػػػػػي: تنػػػػػػاذرات العضػػػػػػػكية-
 سيككسكماتية ك ىذا مف خبلؿ المؤشرات التالية:

 . 9كىك  03عدد اإلستجابات اقؿ مف  -

 إنخفاض اإلستجابات البشرية . -

 % 71غياب الشائعات ش + مرتفع عف  -

 عدد ؿ منعدـ .،ؾ مرتفع جدا  -

 

 

 

 

 التفسير الدينامي لمبطاقات : *

كمػػا قػػاـ بتػػدكير البطاقػػات  ،المفحػكص إسػػتجابة تعػػد مػػف الشػائعاتأظيػػر  البطاقػػة األكلػػىفػي 
الػػذم يػػدؿ عمػػى أف المفحػػكص يحػػاكؿ التكيػػؼ فػػي الكضػػعية الجديػػدة  ،كارتفػػاع زمػػف البطاقػػة

 .مف اجؿ التكيؼ مع الصدمة ،كتعد الشائعة في ىذه البطاقة كدفاع األكثر شيكعا

الػػذم  ،دؿ عمػػى مشػػكؿ جنسػػييػػ الػػذم  ،البطاقػػة الثانيػػة لػػـ يبػػد المفحػػكص أم اسػػتجابةفػػي  
 في نمكذج عبلئقي كما يدؿ عمى عدكانية مقمكعة . ،كديبيأيعبر عف مشكؿ 

ذكػػػر المفحػػػكص إسػػػتجابة كميػػػة بشػػػرية فػػػي قكلػػػو :رجػػػؿ كخػػػبلص كمػػػف   البطاقػػػة الرابعػػػةفػػػي 
بدل تمثيؿ السمطة األبكية مع أفالمفحكص  ،المعركؼ أف ىذه البطاقة تتعمؽ بالسمطة األبكية

 مكبكتة كاالكتئاب االساسي.العدكانية العمى  الذم يدؿ ،ريدىا مف معناىا العاطفيتج



، دليؿ عمى التكيؼ       شائعة تعد  إستجابة  المفحكص  رظيأ ،البطاقة الخامسةاما في   

كمف المعركؼ أف ىػذه البطاقػة تتعمػؽ ، نيا صكرة رسـ أذكر المفحكص  البطاقة السادسةفي 
شػكؿ جنسػي كتعكيضػو بشػيء ميػدؿ عمػى  كىػذا، كلكف المفحكص جردىػا مػف ذلػؾ ،الجنسيةب

 غائب عف حركة كالدينامية الحسية التي تدؿ عمى تثبيط في الحياة الجنسية .، مادم جامد

ثػػـ ذكػػر اسػػتجابة حيكانيػػة  ، جابػػةاسػػتغرؽ المفحػػكص كقتػػا كبيػػرا فػػي اإل البطاقػػة السػػابعةفػػي 
كشػػػكؿ  ،مكميػػػةمػػػع قمػػػؽ ضػػػد الميػػػكالت األ ،كبكتػػػة كقمػػػعريػػػة التػػػي تػػػدؿ عمػػػى عدكانيػػػة مظتنا

ف أكمػػػػػا ي العبلقػػػػػة التػػػػػي تػػػػػربط األـ بالطفػػػػػؿ، فػػػػػالمفحكص يعػػػػػاني مػػػػػف تػػػػػكتر فػػػػػ، عبلئقػػػػػي 
 تدؿ عمى الشخصية الغير ناضجة كالميكالت الطفكلية . ،اإلستجابات الحيكانية

كمػا  ،إشكالية عاطفيػةدؿ عمى ي الذم ،غياب اإلستجابة المكنية نبلحظ البطاقة الثامنةما في أ
كىػػػذا مػػػا تؤكػػػد عميػػػو  ،أف ظيػػػكر اإلسػػػتجابة الشػػػائعة التػػػي تػػػدؿ عمػػػى ميكػػػانيـز ضػػػد القمػػػؽ

  .رية ظاإلستجابة التنا

كىػذا ماتؤكػد عميػو اإلسػتجابة  ،ماـ التكػكيف الجسػدم كحاجتػو لمتمثيػؿ الػداخميأفالشخص قمؽ 
تجػاه صػحتو كمػا االمفحػكص التي تػدؿ عمػى انشػغاالت  ،افنسالتشريحية في قكلو :جمجمة كا

 تدؿ عمى اإلشتغاؿ الحقيقي بالجسـ.

كالتػػي تػػدؿ عمػػى صػػدمة تعبػػر عػػف  ،لػػـ يبػػد المفحػػكص أم اسػػتجابة البطاقػػة التاسػػعةامػػا فػػي 
كمػػا أف التثبػػيط يػػدؿ عمػػى رفػػض  ،مػػكمي فػػي المرحمػػة مػػا قبػػؿ التناسػػميةمشػػكؿ فػػي التمثيػػؿ األ

 .تجاه مكقؼ عدكاني داخمي ارد فعؿ يدؿ عمى 

الذم يدؿ  ،في قكلو مثؿ صاركخ، استجابة جنسية رمزية مفحكصيبدم ال البطاقة العاشرةفي 
 .غياب االلكاف كيدؿ عمى صدمة كقمؽ تجاه المكضكع الخارجي،يب قضيدؿ عمى ال
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تبيف لنا أف المفحكص عاش نمطا عقميا   ،ماتيسك مف خبلؿ االستقصاء السيكك          
ظير أك ىذا ما يمكف أف نستشفو مف خبلؿ اختبار الركشاخ، فقد ، يميزه اكتئاب أساسي

عمى التكقؼ االنفعالي ك قمؽ ، ك ىذا  تبرىف ،إنتاجية ضعيفةعمى دؿ تاستجابات االختبار 
النفعاالت، كما تدؿ اإلنتاجية ما ظير جميا في المقاببلت خاصة التكقؼ االنفعالي أك قمع ا

ك القدرة التعبيرية الشفكية لمتعبير عف  ،الصغيرة عمى نقص ك فقر في الحياة الخيالية
ك ىذه إشكالية الحظناىا في اغمب المقاببلت التي أجريناىا مع  ،الحاجات العاطفية

راض المفحكص، كما تدؿ عمى العياء ك التعب، ك كؿ ىذه المحددات تعد أعراضا مف أع
 .االكتئاب األساسي 

ظير البركتكككؿ االستجابات الكمية بنسبة كبيرة جدا، الذم يدؿ عمى كبت المفحكص أكما  
حيث يخشى الدخكؿ في مشاكمو ، كىذا ما ظير في المقاببلت  ،نو يكتفي بالعمكمياتأك 



 لـ يصرح بمشاكمو أك معاشو النفسي، إال بعد مركر زمف مف المقاببلت التي مفحكصفال
أما األمر الثاني فيك يعيش في  ،فقد كاف في بادئ األمر جد متيرب مف األسئمة ،أجريت

، ككف ما قبؿ الشعكر خارج عف الخدمة حيث الرجكع الى الماضي يككف صعب ،حياة عممية
فيك ال ييتـ بالتفاصيؿ بقدر اىتمامو بالعمكميات، ك ىذه طريقة مف اجؿ التكيؼ مع 

 . ك الكاقع المعاش المكاقؼ

كاف النشاط الذم يتميز بو المفحكص في المقاببلت صمبا غير مرف ، كىذا لغياب  
أال ك ىي التفكير  ،زمات دفاعية تعتبر ىشةيميكانمفحكص بؿ استعمؿ ال ،ميكانيزمات فعالة

الكاقعي الخالي مف اليكاـ ك الحياة العممية ، ك ىذا يظير جميا في االختبار مف خبلؿ ارتفاع 
في غياب إحساس  ،دفاعية لمزاج طبائعي صمبالميزة عمى الالتي تدؿ ، الشكميةاالستجابات 

             يميزه غياب التعبير العاطفي مع سيركرة االنشطار بيف التمثيؿ  ،انفعالي ىكامي
 زات مف بيف الخصائص األساسية لبلكتئاب األساسي .ميكتعتبر ىذه ال ك الكجداف،

ك الحاجة لمتعبير عف  ،طرح إشكالية عاطفيةكالذم ي ،لـ يبد البركتكككؿ أية استجابات لكنية 
االنفعاالت ك تثبيط العاطفة، ك ىذا ما ظير في المقاببلت ، فالمفحكص عانى مف إشكالية 

كصكال لممشكؿ العبلئقي الصدمي أال ك ىك  ،ثـ مف المحيط ،عاطفية في العبلقة أـ / طفؿ
قد تؤدم إلى ظيكر  ،ف المشاكؿ العاطفية ك عدـ القدرة عف التعبير العاطفيإة ، كفاة الجد

 اكتئاب مقنع .

        مفحكصأف النشاط العقمي الذم يميز ال ،ال حظنا مف خبلؿ المقاببلت االستقصائية
        الذم يدؿ عمى فقر خياليك استثمار الكبير لمحياة االنية ك االلية ىك التفكير العممي 

ك ذلؾ مف خبلؿ غياب ك انعداـ  ،ك غياب اليكاـ ك ىذا ما ظير جميا في االختبار
الحياة العقمية لدل المفحكص ، ك الذكاء ك القدرة عمى التي عادة تدؿ  ،لبلستجابات الحركية

فالحركة تساىـ في تحريؾ األنا عمى ، الخيالية ك اإلبداع  ك نضج الكعي ك الحياة الداخمية 
ك ىذا ما كجدناه منعدما في المقاببلت ك في االختبار، ك الذم يدؿ بطريقة  ،يريةالقدرة التعب

 مباشرة عمى االكتئاب األساسي .



الذم ينتمي إلى المضيؽ الذم يبرر نقص في التعبير  ،ف ظيكر نمط الرجع الحميـإ
ير ك فقر حقيقي الذم يساىـ في ظيكر نمط طبائعي، الذم يستبعد التعب، العاطفي مع تثبيط

ك يحؿ محمو التعبير الكاقعي في التكاصؿ، يؤكد عمى ما سبؽ ذكره في المقاببلت  ،العاطفي
 كما سماه  سامي عمي أك اكتئاب أساسي . ،ك الذم يدؿ عمى اكتئاب طبائعي

يدؿ عمى مشكؿ في القدرات  ،ك حؿ محميا محتكيات حيكانية ، غياب المحتكيات البشرية
   ك المجكء إلى الحياة الجماعية ، ك غياب لمخياؿ ك اإلبداع  ،ك مشكؿ نرجسي، التقمصية 

 ما  عدـ النضج ك ىذامع ك عمى الحياة الطفمية  ،ك الخضكع ليا مع العدكانية المخبأة
اتضح في المقاببلت، فالمفحكص يعاني مف مشكؿ في الحياة التقمصية ك ىذا راجع إلى 

ك الحياة التي  ،المكضكع ك االنسحاب خمؿ التمثيبلت ، كمشكؿ نرجسي يرجع إلى فقداف
المجكء إلى الحياة الجماعية ككنو  كخمفت لو جرحا نرجسيا، ك ىذا الستثمار الكاقع ،

 .شخصية غير ناضجة عاطفيا 

      بأنو ال يستطيع إبداء العدكانية اتجاه اآلخريف  ،كما أف في المقاببلت صرح المفحكص 
تالي المعاناة النفسية ، ك كؿ ىذه السمات تدؿ عمى ك ىذا خكفا مف فقداف المكضكع ك بال

عامة ، ك اآلف يظير لدل المريض  االكتئاب األساسي ك عمى بركفيؿ مرضى السرطاف
 سرطاف الدـ خاصة .

التي  ،لجدة أـ األبكفاة ا تتمثؿ في  يةأظيرت المقاببلت تعرض المفحكص لصدمة أكل 
      قبؿ ظيكر سرطاف الدـ   الساند صيتعتبر الك  حيث ،عاطفيا كانت تراعى المفحكص

    سنكات ، ثـ صدمة ثانية ك ىي كفاة الجدة أـ   4أشير ، ثـ شفاء المفحكص بعد  9ب 
ىذه الصدمات ظيرت في بركتكككؿ الركشاخ في  ،األـ ، ك انتكاس المريض مرة ثانية

 المكنية. ، ك مف خبلؿ انخفاض المردكدية ك االستجابات الثانيةالبطاقة 

          ظير االختبار عبلمات القمؽ ك التي تظير مف خبلؿ االستجابات ، غياب أ
 ك االستجابات التناظرية كما تكضح  ،الحركة ، غياب االستجابات المكنية ك نمط رجع الحميـ



الذم لـ يظير لنا في المقاببلت حيث ظير لنا سكل قمؽ المفحكص اتجاه الصحة الجسدية 
 ككف المفحكص يعرؼ انو مصاب بسرطاف الدـ. ،بيعيا مفركغا منوك ىذا يعتبر أمرا ط

التي تعرؼ مف خبلؿ عدد االستجابات التي  ،أبدل االختبار ظيكر التناذرات العضكية 
، غياب االستجابات البشرية ، غياب  03استجابات اقؿ مف  9كانت جد قميمة فيي محددة ب 

         ، ك أيضا االستجابات  %71الشائعات ، االستجابات الشكمية ىي جد مرتفعة عف 
الكمية ، فكؿ ىذه الخصائص تدؿ عمى االكتئاب المقنع بأعراض جسدية ك ىذا ما الحظناه 

 .باالمكر الجسدية منذ الصغر، حيث كاف االنشغاؿ في المقاببلت 

      في  شاعر التي ذكرىا المفحكصلنا التفسير الدينامي لمبطاقات كؿ الم ظيرأ 
      المقاببلت ، خاصة عمى الصعيد العاطفي فالبطاقة السابعة تبرز لنا المشكؿ العبلئقي 

، قمع االنفعاالت في ىذه ك قمؽ  بكتةمف عدكانية مك، أـ / طفؿ  الذم اظيرتو المقاببلت 
الثامنة ابدل المفحكص استجابات تشريحية تدؿ عمى االنشغاؿ بالتمثيؿ  في البطاقةالعبلقة ، 

 الجسدم ك مشاكمو ، ك ىذا ما ظير في المقاببلت .

كصؼ المفحكص في البطاقة الرابعة استجابة تقكؿ" راجؿ كخبلص" ك الذم يدؿ عمى  
قاـ  ف المفحكصأالسمطة األبكية الميمشة لدل لمفحكص ، ككف األب دائما غائب ، كما 

ك اليركب مف الصراع الذم يدؿ عمى عدكانية مكبكتة  ،بتجريدىا مف معناىا العاطفي
 .الداخمي اتجاه االب

       ماسية كمي" استجابة جنسية مرمزة في البطاقة العاشرة في قكلو :  مفحكصاظير ال

مى صدمة ك مشاكؿ عمع غياب األلكاف، يدؿ  العضك الذكرمالذم يدؿ عمى  " صاركخ
   ة، ك ىذا ما الحظناه في المقاببلت حيث أف المفحكص ال يكترث بالعبلقات جنسي

    الجنسية، كىذا الستثمار لكاقع ك أف غياب الميبيدك ك محتكياتو يدؿ عمى االكتئاب
 األساسي .



      ظير نكعاأالمقاببلت ك االختبار  جؿأف  ،كؿ ما سبؽمف نستطيع أف نمخص         
الذم ظير جميا مف خبلؿ أعراضو  ،كتئاب أساسياالمف التفكير العقمي الذم يدؿ عمى 

كما ظيرت ، ك ىي التفكير العممي ، غياب الخياؿ ك اليكاـ ك خصكصية األحبلـ  العامة 
كضعيات االنفصاؿ ك العبلقات ك أعراضو النفسكنشكئية أال ك ىي األسباب المؤدية إلى ذلؾ 

اصة العبلقة أـ / طفؿ التي أبرزت البركفيؿ الخاص بيذا االكتئاب أال العاطفية األكلى ، خ
   ك ىك عدـ القدرة عف التعبير  العاطفي ك قمع االنفعاالت ك التكيؼ المفرط مع الكاقع .  

      

 تحميل المقابالت لمحالة الرابعة )ب(: - 1

يعاني مف لككيمياء الدـ منذ فيفرم، أجريت معو العديد  ،الحالة )ب( أب لسبعة أكالد       
ساسي في نشاطو مف أجؿ البحث عف أعراض االكتئاب األ ،مف المقاببلت االستقصائية

ال يشكك مف أعراض  ،العقمي، فتبيف لنا مف خبلؿ ذلؾ أف المفحكص يعيش حياة عادية
يش في الخكؼ الشديد كاليأس أك يتميز بالع ،التي تدؿ عمى االكتئاب الكبلسيكي ،زاجيالم

يقر فقط  ،المفحكص يعيش حياة عادية حتى أنو ال يعاني مف األلـ الجسدم ،مف الحياة
 بالتعب ألنو ليس اعتيادم لديو.

         كاستعماؿ عدة عبلجات لكنو ،فيك يخضع لعدة فحكصات ،نجده شخص جد صبكر
ظاىر السمككية لؤللـ، فيظير تكيؼ ال نبلحظ عميو حتى الم، ال يعطييا طابعيا االنفعالي 

 مطمؽ لمكاقع كالخضكع كاالمتثاؿ لو.

لكحظ عميو أيضا، كما أقر بو ىك في مقاببلتو كأيضا ما كىذا  ،يعرؼ عميو أنو جد طيب
أمي حنينة بصح  ،بكم ىذا انساف ما كانش في الدنيا مثمكأكالده حيث يقكؿ االبف عف كالده ما يمي "

 نتاعك .... ىك أب مثالي" الحناف جامي شفت كما



رغـ انو  ،تحدثو عف األشخاص كمساعدتو ليـ ،كما تبدك ىذه الطيبة مف خبلؿ المقاببلت
فكاف يساعد أم شخص كعمى  ،ليس معني باألمر الخاص بالتكفؿ ألشخاص غير أكالده

 حسابو الشخصي.

ىـ أشخاص طيبكف  ،أف ىؤالء األشخاص الذيف يعانكف مف السرطاف ،كىذا ما اكد عميو أغمب الباحثيف »
عدـ الميؿ لمتعبير عف غضبيـ الذم يدؿ  كما لدييـ خاصية أساسية كىي  ،ىادئكف كخاضعكف مسالمكف

  [014] (Temoshok L, 1987, p. 45) ‹‹عمى قمع الغضب الذم سيصبح كبت الكاعي

نو أكيتركو لنفسو فقط رغـ  ،مشكؿ لديوصرح المفحكص أنو ال يستطيع أف يحكي أم 
ـ: قكتمي بمي عبلقتؾ مع زكجتؾ مميحة بزاؼ بصح  اجتماعي كىذا يظير جميا في أقكالو:

ما نحكيش عمييـ غير  ،: ايو مانشتيش نقمقيا بالمشاكؿ نتاكعيب .؟قتمي بمي ماتحكيمياش ككلش

 " لنفسي الـز نتحمؿ كؿ شي كحدم

كالتي تظير بشكؿ  ،كعدـ القدرة عمى التعبير عنيا ،االنفعاالتإف ىذه السمة تدؿ عمى قمع 
جؿ مشكؿ أفيك ال يستطيع مكاجية أخيو الكبير مف  ،غمب تصريحات المفحكصأكاضح في 

فيك يكتميا في نفسو  ،كترؾ كؿ شيء في نفسو، كما أنو صرح إذا شخص أساء إليو ،اإلرث
 كال يستطيع مكاجية ذلؾ شخص.

، ما عدتش رأنا قتمؾ كليت حج" فيظير عدـ التعبير العاطفي جميا في أقكالو عف كفاة أبيو مثبل 
 ألينحس كمي كاحد جمدني بكيت ثبلث اياـ كخبلص"" اكاه يخي قتمؾ ما نقدرش نعبر عمى احساسي 

 داخمي ك أنا نخميو ليا برؾ".

   كال يبدم أم انفعاالت تؤدم ،أف الكالد ال يحكي أم شيء عف مشاكمو ،كىذا ما أكد االبف
ضطرابات التي تظير لديو لكف ينعزؿ، كاىـ اإل ،أك الشتـ األخريف ،بو إلى الصراخ

 .اضطرابات السيرة الغذائية ك النـك



    نو ال يناـ في الميؿ أكما  ،فقد صرح االبف أف االب يستطيع أف ال يأكؿ مدة مف الزمف 
كىذا إف حدث أم مشكؿ سكاء كبير أك صغير. كما أنو ال يعبر  ،كال يتحدث مع أم أحد
 إال اذا اقتضى األمر بالدراسة أك األكؿ الشرب كالمباس. ،عف مشاعره ك عكاطفو

فيعكضيا  ،كىذا يدؿ عمى أف المفحكص ال يستطيع أف يعبر عاطفيا عف أحكالو الشخصية
السمة التي تدؿ عمى قمع  باألشياء المادية التي تدؿ عمى الحناف كالعطؼ. إف ىذه

  ظير أيضا ي الذم  عمى االكتئاب األساسيك  ،كعدـ القدرة عف التعبير عنيا ،االنفعاالت
فبلسو الذم ينشط القمؽ  ،كعدـ القدرة عمى التعبير العاطفي ،مف خبلؿ قمع االنفعاالت كا 

   عدـ التعبير  كىذا راجع إلى ،بحيث تككف المعاناة نفسية غائبة ،العائـ كاآلالـ الجسدية
  القدرة عمى تمثيميا.عدـ عنيا أك مف خبلؿ 

     يؤدم مباشرة  ،كعدـ القدرة عف التعبير االنفعالي، كسمكؾ الخضكع  ئف الطبع اليادإ
أكاه بصح ك اهلل غير :   إلى سمكؾ قمع العدكانية التي لكحظت عند المفحكص حيث يقكؿ:

 نككؿ عميو ربي . ،ككاحد يقيسني ما نقدرش ما نقكلك كالك ،تغيض ما نيش حاقد عميو ميما كاف منكرىش

    في كتابو  P  Marty [35]إف قمع العدكانية تدؿ أيضا عمى اكتئاب أساسي كىذا ما أكده
Investigation psychosomatique    اف االكتئاب األساسي ال يحدد كال يعرؼ إال مف خبلؿ استقصاء

أيف تظير تمؾ  ،كالعدكانية المخفية في عالـ نزكم اتجاه اآلخريف، كالتفكير العممي  ،فعمي لمحياة العممية
 .العدكانية كتكجيو مباشر لمذات

شرة إلى اضطياد يؤدم مبا كالقكؿ لآلخر ،اف الخكؼ مف التصريح » Fiommette R [37] كىدا ما يقره

 (, p.163 2114 Fiommette R ,) ‹‹الفـ المعبرة ىي ناحية كأكؿ منطقة تتضرر ،الجسـ

       تعبر عف المعاش  ،المفحكص ال يبد طبلقة لفظية ،نستنتج مف كامؿ المقاببلت
أك التبلعب  ،صكر كاالستعارات ذات الدالالت الشخصيةالنبلحظ غياب لمخطاب، ك  ،الذاتي

التي تدؿ عمى  ،عمى شكؿ لفظي، فيعتبر كبلـ المفحكص  جد فقير مف األفعاؿ كالحركات
ف يحكي عف كؿ الجكانب العاطفية حتى ألـ يستطيع  ،لديو العاجز الجانب االنفعاليالتمثيؿ 



 فالمفحكص بإرادتو كرضاه الشخصي قبؿ أف يككف عينو كىذا ليس مقاكمة، ،حياتوعف 
 خد معمكمات عف المفحكص.أفمكال مساعدة االبف ما اتممنا  ،البحث

 عادم كما اآلباء -معو ما يميلناه عف تعامؿ الكالد مثبل يقكؿ عندما سأ

 .عادم نككمكا نكشربكا ك نمبسكاب:  ـ: ممكف تكضحمي أكثر كفاه كما اآلباء؟ 

 .عادم حنا نطيعكه جامي نقمبكلك اليدرة: ب  ـ: قكلي كاف حنكف عميؾ يحبؾ؟ 

 ب: اني قتمؾ عادم. ـ: كىك كفاه يتعامؿ معاكـ ىؿ كاف يعطؼ عميكـ؟. 

ال يبدم أم تعبير عاطفي سكل  ،نستطيع أف نقكؿ أف  المفحكصمف خبلؿ ىذه الفقرة 
حتى اذا أعطينا أسئمة  ،مع غياب لمشحنات العاطفية فكبلمو جد جاؼ ،التعبير العقبلني

غمب المقاببلت كىذا يدؿ أكىذا يظير في  ،لكف ىناؾ تجنب كبير لمجانب العاطفي ،ايحائية
 في  ما قبؿ الشعكر. كالذم أيضا يشير إلى مشكؿ ،عمى ضعؼ التمثيؿ

ذات اإلنتاجية البسيطة  ،حيث ال يكجد تمثيبلت كافية سكل تمثيبلت سطحية مقمصة
كىذا راجع  ،فالمفحكص يجد صعكبة في التذكر، حيث ال يكجد تداعي لؤلفكار ،لؤلشياء

     كانفصالو عف البلشعكر  ،كتعطؿ عممو فيك خارج عف الخدمة ،افبلس ما قبؿ الشعكر
 السمة قد تدؿ أيضا عمى االكتئاب األساسي.ف ىذه إ

ف حكى عنيا جردىا مف طابعيا ا  ك  ،كما لحظنا أف المفحكص ال يستطيع أف يحكي قصتو
بارع في تصكير األحداث اليكمية المتعمقة  ، لكنوككأنو يحكي عف شخص آخر ،العاطفي
  .بالعمؿ

فيك ليس  ،ية استثمار كميغمب حديثو عف العمؿ فنجده مستمر الكاقع كالحياة اليكمأفكاف 
كالذم يظير جميا في  ،ليو خالية مف الجكانب العاطفيةأمنشغؿ إال بإحضاره بطريقة 

كنت نكض صباح ركح نخدـ، خدمت قداه مف مضرب الميـ نجيب الصكارد كنحي الفقر عمى أىمي قكلو"



الشنط في كمش كمف كمف خمييمش خدمت في الجزائر قريب أككؿ، خدمت في البنية  حارس خدمت في 
  مف أجؿ اىمي كسافرت بزاؼ"

فاالبف أكد  أف األب ال يستطيع أف يجمس دقيقة بدكف  ،لمفحكصإضافة عمى تصريحات ا
 عمؿ فيك في فترات الراحة يجد لنفسو انشغاؿ.

عمى مكانيـز  الذم يدؿ ،إف ىذه السمة التي تعد اسثتمار كبير لمكاقع كالعيش في الحاضر
كاستبداليا بالحالي كالتي تدؿ عمى  ،دفاعي كىك اليركب مف كؿ المشاكؿ كالجكانب العاطفية

كىذا ما ظير لدل  ،الذم يعد عرض أساسي لمعرفة االكتئاب األساسي ،التفكير العممي
المفحكص، إف حمكؿ ىذا التفكير العممي لدم المفحكص يدؿ أيضا عمى غياب كفقر في 

 ذا ما شكىد في أغمب المقاببلت.كى ،اليكاـ

يككف فيو حاضرا كيصكره بطريقة  ،لـ يستطع حتى خمؽ أم سيناريك خيالي مفحكصفال 
  فنجد كؿ حديثو خالي مف الدراما  ،زمات دفاعيكاستعماؿ مكان ،تتفاكت الدرجة مف التحكير

 وتحدث ميا فيجكىذا يظير ، كتنشيطو في الحاضر ،أك االرتكاز عمى الحدث في الماضي
           مرض ضربك الريح ىذا، كنت أنا في العسكر ،0985"تكفي في  :عف كفاة كالده حيث يقكؿ

ما قالكليش بمي بكيؾ   télégrammeك مات، بعثكلي أكؿ مرة في حياتك مرض داكه لطبيب ك  ،ما كاف
دخمت نحكس عميو كما العادة قالكلي   ،ك كي ركحت لدار لقيت السككت مف بعد شيريف مف مكتك ،مات
 "مات

رغـ  ،أك مشيد درامي أماـ الحدث ،ك مظير جسدم أك انفعاؿأ ،م سمكؾأالمفحكص لـ يبد 
انو عندما يككف فقر   » Davide  [33]ك   Fain Mأف الكالد ك كفاتو خمؼ لو صدمة. حيث يرل 

فيظير النشاط ك التفكير العممي الذم يدؿ ك يحؿ محميا الحالي ك العممي ،  ،ىكامي تغيب التمثيبلت
 (Marty P, 1994, p.17). ‹‹عمى نشاط كاعي بدكف عبلقة مع النشاط اليكامي

  يدؿ عمى غياب الخياؿ ككبت الكظيفة  ،ف الفقر اليكامي الذم ظير لدل المفحكصإ
  منذ صغره لـ يعبر عف مشاعره ك عكاطفو، كما كبت ىذه الكظيفة  مفحكصفال ،الخيالية

 .كالىا الدراسة أالتي تحقؽ الرغبات ، 



لمتغمب عمى  ،ستثمر الكاقع المعاش بحذافيره ك تكجييما مباشرة نحك العمؿ الكاقعيإ 
ضؼ إلى ذلؾ  ،ك ضركرة التكفؿ باألسرة ،أال ك ىي الفقر ك كبر األب ،الظركؼ المعيشية
 .أال كىي الريؼ ك متاعبو ،المعيشة القاسية

ك غياب  ،لحياة العمميةازقية صراعية ك يجب الحؿ فكاف مجسد في أفالمفحكص دخؿ في م
 .عراض تناذر االكتئاب األساسي أبر تك ىذه تع، اليكاـ بحضكرىا ك ىذا مف جؿ التكيؼ

كي نتفكر كاحد  ركاه مانامش غيأ:" مايميجاب أعندما سألنا المفحكص عف حياتو الحممية  فقد  
ما نتفكرش كاش ناـ ، خاصة ىذم لياـ كي عدت في السبيطار ك اهلل  ،نامك في الميؿ ،في النيار

 .ماعبلبالي بحتى حاجة"

نو أقر أالذم يدؿ عمى غياب األحبلـ، ثـ  ،نو ال يحمـأفقد صرح المفحكص في بادئ األمر 
ك التكرارية حيث كؿ  ،التيةافيذا الحمـ يدؿ عمى األحبلـ العم ،يناـ سكل ما يتفكره في النيار

ك ىذا راجع إلى أثار الذاكرة القصيرة ك تمثيبلتيا  ،ما رآه أك تذكره في النيار يعاد في النـك
فيناؾ قطع  ،لكف الذاكرة طكيمة المدل المتعمقة بالماضي ،أم ىناؾ سيكلة في استرجاعيا
 عكر الخارج عف الخدمة.مف بيف البلشعكر ك ما قبؿ الش

ك لكف في بعض الحاالت   ،إف األحبلـ تترجـ حالة مف التمثيبلت عند الفرد» Marty P  [34] يرل لذلؾ
                   ك التي تدؿ عمى الكاقع المعاش يكميا ،تدؿ عمى تمثيبلت لبلشياء الخالية مف العكاطؼ

 )  Marty P ,1991, p. 17) ‹‹ ك استثماره

يدؿ عمى  ،التية ك التكرارامع خصكصيتيا بالعم ،غياب األحبلـ لدل المفحكص ك فقرىاإف 
 االكتئاب األساسي.

ف لديو شيئ غريب أ ، كده االبفأرؽ ك ىذا ما أبؿ يعاني مف ، نو ال يناـ أصرح المفحكص 
        حيث يناـ مف الثامنة ليبل يستيقظ عمى الساعة الكاحدة ،ك ىك نكمو الغير العادم

راني مميح نحس برؾ بالتعب ك التعب "يضا عمى العياء النفسي حيث يقكؿ أفيذا يدؿ  ،صباحا

 "سنيف ك أنا عايش فيو نحير مف يجني ما كنتش ىكذا 3ىذا عندم كاحد مدة 



مع انخفاض لمنشاط  ،مف انماطو العياء النفسي، إف االكتئاب األساسي  Kreisler L  [47]حيث يرل 

  .فيك ناتج عف نمط جد عممي، الحممي 

ك لـ يكف يحدث لديو،كذلؾ أكد االبف ذلؾ ، فالمفحكص  ،نو يعاني مف القمؽأقر المفحكص أ
ك لكف ال يقـك بأم تظاىرات سمككية ضد ، حتى مف لـ يقؿ لو السبلـ، أم كضع يقمقو

     فينقطع  ،بحيث يعتزؿ ك تنتابو اضطرابات السيرة الغذائية ،اآلخريف سكل اتجاه الذات
ك ىذا أيضا يدؿ  ،ك تكجيو العدكانية اتجاه الذات، عف األكؿ ك ىذا يدؿ عمى الماسكشية

 الذم يدؿ  ،ك المنتشرأعمى النمط السيككسكماتي، كما يدؿ ىذا القمؽ عمى القمؽ العائـ 
 عمى االكتئاب األساسي.

 مف ميكانيزمات الدفاع لكنو استعمؿ العديد  مفحكص،حاكلنا معرفة الحياة الجنسية لدل ال
" ىذم مدة ربع سنكات نخفاض المبيدك حيث يقكؿ إقكالو تدؿ عمى أجؿ عدـ اإلجابة، لكف أمف 

         ككالدم كبرك كاش بقالي ستر ،نا كبرتأحتى  ،ماعدتش عندم رغبة ،ممي عاد يجيني تعب ىذا
 كحدم"نا عندم ىمي الكحيد نخدـ ك ركح المكاف بعيد كالفت أ"، ك العافية"

كما يبرر عدـ الرغبة ، الحياة الجنسية  حساب ستثمر الحياة العممية عمىإفالمفحكص 
كالد قد كبركا باف األ ،كما يبرر ىذا النقص في الجانب الجنسي ،الجنسية بالبعد بسب العمؿ

      جتماعية في الجكانبف ينجب، فالمفحكص يدخؿ المحتكيات الثقافية ك األأنو ال يريد أك 
 ساسي .االكتئاب األ مىيضا عأصية، اف انخفاض الميبدك قد يدؿ الشخ

            نخفاض لمقكل الترميزيةإ، ساسينو يبلحظ في االكتئاب األأ » Marty P  [37]حيث يرل 
     خالية مف الكصؼ ،حيث تككف الكممات محفكظة ،ساس الكمماتأك عمى أسكاء في االستعماؿ 

                  ما الحياة الجنسية بمعناىا الكاسع تصبح ممغية خاصةأ ،العاطفي لبلحداث ك العبلقات
 .)  Marty P ,2007, p. 31) ‹‹ في الفعؿ.

الذم يعد حدث مفاجئ ، ب تتمثؿ في كفاة األ، نفعالية إلى صدمة إتعرض المفحكص 
     ثـ رجع الى البيت بعد كفاة الكالد مف شيريف ،بالنسبة لو ، فقد كاف في الخدمة العسكرية

نو تكفى ، فقد يعتبر ىذا الحدث جد ىاـ في مسار أليو إك لكف لـ يتخيؿ ، ك جده غائب 



كنت حاب " ك الذم يظير جميا في قكلو   ،يدؿ عمى ظيكر االكتئاب االساسي ،المفحكص
ما قدرتش كمي كاحد رابطني  ،ك مادرتش كالك ،بصح ىي صح ،ندرم يكذبك ،نيرب ما صدقتش ،نعيط

نخرج مف الدار ك نبكي جي ثبلث اياـ، انا قتمؾ كليت حجر ماعدتش نحس كمي كاحد  ،بكيت كحدم
 جمدني حتى لبكاء بكيت ثبلث اياـ ك خبلص"

   ك غياب الصراخ ، يدؿ عمى النمط الصمب الخالي مف التعقيؿ  ،المفحكص ىذا رد الفعؿ
تصريؼ  المفحكصلـ يستطع  ،نتياج دفاع غير مرفإدليؿ عمى  ،ميد لمعاطفةك تج ك البكاء

       ك عدـ القدرة عف التعبير عنيا عاطفيا  ،ك ارصانيا إال بكبت تمؾ االنفعاالت ،تمؾ الطاقة
 .ك سمككيا 

    يدؿ عمى االكتئابية المرتبطة بحداد غير ،مفحكصك ىذا النمط المنتيج مف طرؼ ال 
مرتبط بالفقداف ، فيناؾ خمؿ في عمؿ البمعنى ليس لديو حؿ استثمارم لممكضكع ، ناجح 

    فيظير الخضكع ك الحياة الصمبة بدكف دفاعات  ،الحداد ك عدـ القدرة عمى االنفعاؿ 
فكانت إمكانية اإلنكار ممغية  ،المكضكع النرجسي الداخميمفحكص فعالة ، فاألب بالنسبة لم
 الخمؿ.كؿ النشاط العقمي فحدث 

          و تحدث الجسدنة حسب مدة االكتئاب أن » Marty P  [37]ساس يرل ك عمى ىذا األ
             اف الحدث الصدمي يظيرأك  ،قد تتميز بانو مستمر مع حدكث العكامؿ الصدمية ساسي ،ألا

 (Marty P,2007, p.53)  ‹‹  ىذا النشاط

ثـ أف المفحكص ترؾ فيو ىذا  ،مككيمياالكما قد تككف ىذه الصدمة مف أدل الى ظيكر 
النفسي ك االنتقاؿ        تفجير الف يؤدم الى أخر ممكف أم حدث أك  ،الحدث نمط خاص

           خر لممفحكص ألعبكر الجسدم، حيث منذ عاـ تقريبا حدث حدث صدمي ا الى
       حداث القسمة بينيـ بعدما كانك محافظيف ك يعيشكف أك   ،خكىك االنفصاؿ عف األ

ك مف خبلؿ  ، ك ىذا يظير مف خبلؿ تصريحاتو ،ثر بالغ لدل المفحكصأمعا ، فيذا ترؾ 
 .تأكيد االبف ذلؾ في المقاببلت



    التصريح عنو  ، ك الذم لـ يرد المفحكصشير مف المرضأ 6خر قبؿ أثـ يأتي حدث  
ك إحداث القطيعة  ،خ الكبير الذم ىك أخ مف األب اإلرثطمب األ أال ك ىك ،ال بصعكبةإ

       ك لـ يبد العدكانية اتجاه األخ  ،مع األخ ، فالمفحكص لـ يتحمؿ أكال إحداث القطيعة
            عتبر ىذا الحدث انفصاؿ آخر ، فاالنفصاؿ األبكم حدث ثـ االنفصاؿ عف األخ يكما 

حدث خمؿ في الدـ لذلؾ يقكؿ أف ،نفصاؿ الرابط الدمكمإثـ األخ الكبير يعني ، األكسط 
Groddeck G  [40] «  ك الدخكؿ في العبلقات ، ك الحياة ىي الدـ   ،اف في حياة الحب يكجد رابط الدـ

 (,p. 121 0975  Groddeck G ,)‹‹ العاطفية ال يككف اال بالدـ

 يمتعاش معاش يميزه نشاط عقمي طبائعي  ،المفحكصإلى أف ف نمخص أيمكف             
  ساسية التي كادتعراض األاأل لدل المفحكصفقد ظير  ،ساسيكتئاب األلى اإلإبالصمة 

فيذا يدؿ عمى فقر في المحتكيات  ،ف ال تمنحنا حتى تعبيرات نحمؿ مف خبلليا المقاببلتأ
 ساسي.كتئاب األك كانت عامبل ىاما مشيرا الي تشخيص اال ،الماقبؿ شعكرية
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 معادلة القمق:   

A=
11

1000 = .ال يمكف التقيـ لغياب محددات القمؽ 

 : التحميل الكيفي*

 : االنتاجية العممية* 

فيي تدؿ عمى استجابة صغيرة منخفضة  ،استجابة 00ستجابات المفحكص ب إقدرت عدد 
ستجابات مرتفعة في البركتكككؿ كمما دؿ عمى الحياة الخيالية إنو كمما كانت أحيث نرل  

ك العكس كمما كانت منخفظة دلت عمى التعب  ،عمى نشاط  عقمي جيد ك ،الكاسعة ك الغنية
. مع عدـ القدرة عمى التعبير العاطفي ك االجتماعي ك مراقبة القمؽ ك الحصر مع تثبيطمع ال

  كىذا ما يعاني منو المفحكص. عدـ القدرة عمى التقمص

 : سموب المعالجةأ

   كيدؿ كما ترل ، فيك مرتفع  72.72%بالنسبة المؤكية ب:  Gقدرت عدد اإلستجابات الكمية 

chabert.c [01] «  فيي  ،عمى طريقة لمعالجة الكاقع  كاإلتصاؿ بالعالـ كالبحث عف أنا مكحد
 (..06 .ص ،2112 ،)معاليـ صالح.‹‹تصر عمى إسقاط  في االجسد المستدخؿ

إف إرتفاع االستجابات الكمية، قد يدؿ عمى إستثمار لمكاقع المعاش المتعمؽ بالحالي         
األني،ك االنشغاؿ بالكميات خكفا مف الدخكؿ في التفاصيؿ الذاتية، كما قد يدؿ عمى نقص ك 

اليكاـ، ك بالتالي المفحكص ال يستطيع إعطاء تمثيبلت خاصة تتعمؽ بالعاطفة              
 ك االمكر الداخمية.

 تالصفة االجمالية ك تدؿ عمى كب  » فيك يرل ىذه االستجابات تدؿ عمى [12]أما يكؿ ديفارج 
نو يخشى الدخكؿ في أم أ ،أم المفحكص يكتفي بالعمكميات ك ينحصر بيف الشمكليات

 ( 4ص ،دكف سنة ،)بكؿ ديفارج  ‹‹لتفاصيؿ ك مشكبلتة كما يدؿ عمى عكامؿ معطمة لمكظيفة العقميةا



               ك لكف ليس انخفاض منعدـ عند ،قد يككف منخفض D أفترل  » N Rausch[63]اما
مرض األشخاص الذيف يعانكف مف أمراض عضكية كما انو كظيفة عقمية تمقائية مف اجؿ 

 (Rausch N ,1983, p.75) ‹‹ .مكاجية الخارج

 إف ىذا االنخفاض لبلستجابات الجزئية الكبيرة يدؿ عمى التنظيـ السيككسكماتي.

ك مف المعركؼ اف الشكؿ يدؿ عمى نكعية   %65.65قدرت بػ ك الذم  F ىناؾ ارتفاع ؿ
مرتفع دؿ عمى ميزاج  طباعي صمب في غياب   Fأف كمما كاف ك العبلقة مع الكاقع.

غياب  بتعبير العاطفي فا لمفحكص اليحسد ىذا ، احساس انفعالي ك انطباع  ىكامي 
 .ك العزؿ بيف التمثيؿ كالعاطفة نشطاريستعمؿ سيركرة اإل

ك تحمؿ تجربة  عاطفية كمما  تبدك عمى المراقبة أعمى صعكبة عيش  Fرتفاع إ »يفسر 
 [65] (Nina Rausch,1983, p37) .‹‹ الشكمية التي ليا كظيفة دفاعية تجاه التيديدات الخارجية

   عمى صراع بيف الرغبة في التحكـ ك الرضكخ لممحيط كما يدؿ عمى االكتئاب +Fكما يدؿ 
 .ك التثبيط

ف االلكاف تدؿ أمف المعركؼ ، ستجابات لكنية كثيرة في البطاقات الممكنة إلـ يبدالمفحكص 
لكف ، عظـ ك العكس أقكل ك أنفعاالتو بصفة إعمى قدرة المفحكص لمتعبير عف الحاجة عف 

  CF ستجابة لكنية في البطاقة  الثالثة ك التي قدرتاال إ ،نبلحظ غياب ىذة االستجابات

اف الشخص لديو عاطفو متمركز حكؿ الذات غير  » [12]يدؿ حسب   بكؿ ديفارج  كالذل
 ( 7 .ص ،دكف سنة،)بكؿ ديفارج  .‹‹ المكضكعات ستثمار إعاطفة ال يستطيع   مستقرة

كما نجد ، حمر الذم يعبر عف دكافع طفكلية عدكانية كما ذكر المفحكص المكف األ
 لكاف دليؿ عمى دىشة عاطفية . األي المفحكص يسم



           كما  لكاف يدؿ عمى خمؿ في التنظيـ العقمي خطير.تسمية األ  » Rausch N[65] ك حسب
                     ك يدؿ عمى االضطرابات  ،حركة  النزكيةاليسيؿ  CFف ظيكر أترل 
 (Rausch N ,1983, p115 )‹‹ النفسية

ك لكف ليست كثيرة  فحسب  ،مبية ك استجابة فاتحة قاتمةظستجابات تإظير في البرتكككؿ 
     االستجابات عمى مكاجية المفحكص لمحاجة الى الحب »تدؿ مثؿ ىذه  [12] ديفارج بكؿ

ك االرادة    نقص في الطاقة  يضا عمى حالة قمؽ منتشرة ،أك تدؿ   ،ك االرتباط باالخريف
متحكـ فيو كما تدؿ غير نزعة نحك القمؽ  نزعة نحك الجمكد ك الخمكؿ . نشاط منخفض،

   (05 .ص،دكف سنة  ،ديفارج )بكؿ ‹‹العضكية عمى الخضكع عند االكتئابي عند المصابيف باالمراض

اف حالة القمؽ المنتشر، ك نقص الطاقة ك االرادة  نزعة نحك الجمكد ك الخمكؿ . نشاط 
 منخفض ، يدؿ عمى كجكد االكتئاب االساسي.

ستجابات المفحكص االستجابات الحركية سكل استجابة كاحدة في البطاقة إلـ يظير في 
  .مشكمة عدـ النضج العاطفيعمى  قد يدؿ الذم ك امراة  يتعانقاف   رجؿ  ،الثالثة 

                 فيرل اف  غياب الحركة ك ضعفيا يدؿ عمى  حياة خيالية ضعيفة  » [12] أما بكؿ ديفارج
                            (01.ص ، دكف سنة  ،ديفارج)بكؿ  ‹‹ك فقرىا

فيي تدؿ في غيابيا  ، نا جؿ التعبير عف األأكسيمة مف  انيا ك ما ىك معركؼ عف الحركة
ف المصابيف باالمراض الجسدية ك أ ،اك ضعفيا عمى فقر في مثالية االنا ك فقر خيالي  

      التي تدؿ عمى الحاجة لمتمثيؿ ،البركتكككؿ الى الحركة افتقار يككف ،ؿاطفخاصة لدل األ
  ك عدـ  القدرة عف التعبير الحركي

قمؽ ك حصر حقيقي كاسع مع  »ك اما االستجابات المتعمقة بالضباب فيي تدؿ عمى
االكتئاب كعف حالة عدـ التنظيـ العقمي ك الخمؿ   كـ يبدك عمى قكقعة انفعالية ك عدـ القدرة 

   [65]  (Rausch N ,1983,p.140 )‹‹الردكد الفعؿ العاطفية  مع قمع عاطفي عمى تحمؿ



حيث   K=1     C1 كاف نمط  الرجع الحميـ الذم ظير في البركتكككؿ ىك المتجو نحك المضيؽ
   حيث يقـك االكتئاب ،بفقر حقيقي كاقعي غير عادم ،ىذا النمط يتميز بتثبيط لمتعبير

     ك الكظيفة الكاقعية ىي الطابع الكحيد لمتعامؿ   ،الحاجة اليو كأبانقاص مف قيمة التعبير 
يظير التثبط العممي مقيد ، النجراحية يفسد التظاىرات اف ىذا النمط يتميز بأكما، ك التكاصؿ

         في الكضعيات فيؤالء االشخاص يسمحكف النفسيـ  ،ك القدرة عمى التكيؼ لمحركة
            يكلكجية كىذا راجع الى صبلبة في مكانزماتالدخكؿ في كضعيات اجيادية فز 

 .الدفاع 

 نوعية المحتويات *

    نخفاضإلكف بمقارنو مع االستجابات الكمية يظير  ،بشريتيفستجابتيف إظير البركتكككؿ أ
عدد كبير مف االستجابات البشرية تترجـ القدرات فال ،ك الذم قد يدؿ عمى إشكالية تقمصيو

ك في حالة ما إذا كاف ىناؾ نقص فاإلشكالية مطركحة في السمطة  األبكية ، التقمصية لمفرد 
ك أيضا نبلحظ انخفاض أيضا لبلستجابات  كقاعدة تنظيمية مما يطرح مشكؿ لمجياز النفسي

 يةانالحيك 

  ؿ بمى مشكؿ في اليكاـ عمى جياز ما قاف االنخفاض فيو ىذه المحتكيات يدؿ ع » 
             الذم يسمح  بكجكد تمثيبلت لبلشعكرية ك تركيبيا في سيناريك  ،الشعكر
 (.02ص ،2110،) معاليـ صالح   ‹‹ىكامي

 ظيكر االستجابات التشريحية تدؿ عمى اشتغاؿ المفحكص بالجسـ. 

ظيكر االستجابة الجنسية في البطاقة الثالثة يعكس الحياة الجنسية لممفحكص مشاكؿ  
 جنسية. 

 

 



 : الصدمات*

 .انخفاض اإلنتاجية عمى مستكل  الكمي ك الكيفي   -

يدؿ عمى صدمة ك انخفاض االستجابات المكنية في  ،المكف األحمر في البطاقة الثالثة   -
 البطاقات الممكنة .

تردد حيرة  ارتفاع معدؿ الزمف ،افتقار في المضمكف ، 4  ك  0عدـ االستجابة في البطاقة  -
 استجابات بتعبير رمزم عف المشاكؿ المفحكص في البطاقة السادسة .

 .5صدمة جنسية في البطاقة  -

 لكؼ يدؿ عمى عجز أعدد الشائعات اقؿ مف الم -

 : عالمات القمق*

 ك ىذا لغياب المحتكيات الدـ  ك البشرية الجزئية ،القمؽ العائـ ، لـ تظير معادلة القمؽ   -

 .االستجابات االكتبائية -

 المضيؽ ،عدد االستجابات المنخفض .ش مرتفع، نمط الرجع الحميـ المتجو نحك  -

التحميل الدينامي لمبطاقات*      

بة صدمية اتجاه نبلحظ غياب الشائعات في ىذه البطاقة ك ظيكر استجااألكلى البطاقة في 
  ك التي تدؿ عمى القمؽ أماـ المجيكؿ ،لـ يستطع المفحكص التصدم ليا، كضعية جديدة 

 ك عدـ القدرة عمى التأقمـ ك الدخكؿ في كضعيات جديدة.

الذم  ،لـ يبد المفحكص أم استجابة لكنية الذم يدؿ عمى مشكؿ جنسيالثانية البطاقة في 
 ئقي كما يدؿ عمى عدكانية مقمكعة .يعبر عف مشكؿ اكديبي في نمكذج عبل



    ستجابة نباتية إثـ يذكر  ،ئ األمردستجابة في باإلـ يبد المفحكص الرابعة البطاقة في 
فمف المعركؼ أف ىذه البطاقة تتعمؽ بالسمطة األبكية  ،يدؿ عمى كجكد صدمة متعمقة باألب

  .كتئابا  فالمفحكص لديو إشكالية عاطفية مكبكتة ك 

ستجابة تتمثؿ في كجكد "راجؿ مريض يككؿ فيو إأبدل المفحكص  السادسة البطاقةاما في 
 قد يدؿ عمى عدـ لقدرة الجنسية كما يدؿ عمى ما يعانو المريض مف مرضو المرض"

الذم يدؿ عمى المشكؿ الصحي الذم ، ستجابة إلـ يبد المفحكص أم الثامنة البطاقة في 
 صدمة.لذم أيضا يدؿ عمى كجكد ايعاني منو ك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :تحميل الحالة الرابعة)ب( في ضوء المقابالت و االختبار - 5

ستطعنا أف نصؿ إلى  أف المفحكص يعيش نشاط عقمي يميزه إ ،مف خبلؿ المقاببلت       
ختبار أكضح  كما أف اإل ،ككسكماتييستقصاء السالذم ظير جميا في اإل ،كتئاب أساسيا

برز أنو أجؿ تكضيح ىذا النشاط العقمي فنجد أفقد ساعد أكثر مف ، ىذه النقاط المشتركة
 فنجد مثبل: ،ستجاباتإلمعظـ النقاط التي نريد البحث فييا ك ذلؾ مف خبلؿ ا

ك  التي تدؿ عادة عمى  ،ستجابةإ 00ستجابات أك المردكدية اإلنتاجية التي قدرت نخفاض اإلإ
إلى عدـ القدرة عف التعبير، كما تدؿ  ك الحاجة، كجكد قمؽ ك نقص في الحياة الخيالية

حيث  ،لمفحكصك ىذا ما الحظناه عند ا ،نفعاليةإستجابات القميمة عمى كجكد اضطرابات اإل
ك العبلئقية خاصة  ،ثـ مف المشاكؿ األسرية ،يعاني مف قمؽ متعمؽ أكال بالمشاكؿ الجسدية

النشاط الخيالي ك عدـ ذات الصمة باالخكة، كذلؾ ظير في المقاببلت انخفاض في مستكل 
 القدرة عف التعبير العاطفي الذم  يدؿ عمى االكتئاب األساسي .

   ستجابات الشكمية، التي تدؿ عادة عمى الميزة الدفاعية الصمبة عتماد المفحكص عمى اإلإ
نشطار ك العزؿ، كالذم يدؿ عمى نفعالي ك اإلك المزاج  الطبائعي في غياب اإلحساس اإل

 نجرا حية ك الرضكخ .إالعيش في تجربة عاطفية 

فالمحكص يعيش تفكير يتميز بصبلبة  ،ىذه الخصائص لكحظت في المقاببلت كؿ
زمات يستبدليا بميكانيـز التفكير العممي، كالعيش فيو يمغي الميكانإنو أل ،ميكانيزمات الدفاع

 يجاد مخارج تعكيضية ليا . ك  إ، أرصانيا إك  المرنة القابمة لتسيير الطاقة

ف غياب الحركة يؤكد عمى الكبلـ السابؽ الذكر، فيي تدؿ عمى نكعية الحياة الداخمية  كا 
زمات الدفاع ك الفقر يك غيابيا يؤدم غياب ميكان ،بتكارية ك الحمـك القكل اإل ،لممفحكص

 اليكامي .   

مف المعركؼ أف األلكاف تدؿ ، ستجابات لكنية كثيرة في البطاقات الممكنة إلـ  يبد المفحكص 
    عظـ أقكل ك أعمى قدرة المفحكص لمتعبير عف الحاجة عف  التعبير عف انفعاالتو بصفة 



     ستجابة لكنية في البطاقة  الثالثةإنبلحظ   ،ك العكس لكف نبلحظ غياب ىذة االستجابات
ف الشخص لديو عاطفو متمركز حكؿ الذات غير مستقرة  أدؿ عمى كالذل ي  CFك التي قدرت 

ستثمار المكضكعات بطريقة مرنة  ك ىذا ما يظير جميا في المقاببلت أكال مع إ ال يستطيع
 مشكمة األب ثـ مع اإلخكة .

 عمى كجكداالختبار  كما أكد ،ظيكر صدمات ك التي تعتبر نقاط حساسة لمعاش المفحكص
ك التي ظيرت أيضا ، ك لـ تستطع التعبير عنيا ، الصدمات النفسية التي عاشيا الفحكص 

 في المقاببلت.

فنستعمؿ معو األسئمة  ،أف المفحكص ال يكثر مف الكبلـ ،نبلحظ مف خبلؿ المقاببلت
  نحك  يتجوك ىذا ما يؤكد عميو نمط الرجع الحميـ الذم ، اإليحائية لكف بدكف جدكل

ىذا النمط يتميز بتثبيط لمتعبير بفقر حقيقي كاقعي غير عادم حيث يقـك االكتئاب  ، المضيؽ
              ليو  ك الكظيفة الكاقعية ىي الطابع الكحيد لمتعامؿإبإنقاص مف قيمة التعبير أك الحاجة 

 ك التكاصؿ  .

     يظير التثبيط العممي مقيد لمحركة  ،كما أف ىذا النمط يتميز باالنجراحية يفسد التظاىرات
        فيؤالء األشخاص يسمحكف ألنفسيـ الدخكؿ ، ك القدرة عمى التكيؼ في الكضعيات

    ك ىذا ، كىذا راجع إلى صبلبة في مكانيزمات الدفاع ، جيادية فزيكلكجية إفي كضعيات 
ادية الفيزيكلكجة عمى فضؿ الدخكؿ في الكضعيات االجي مفحكصفال ،ما أظيرتو المقاببلت

نتياج إك ىذا ما أدل بو  ،ك التحمؿ كؿ شيئ كحده دكف مشاركة اآلخريف ،مكاجية اآلخريف
 النمط التفكيرم العممي.

            

كتئاب برزا عكارض االأختبار يمكف آف نمخص مما سبؽ أف كؿ المقاببلت ك اإل           
يعيش نشاط عقمي طبائعي  مفحكصك فال، ره األساسي ك المحتكيات النفسكنشكئية في ظيكر
 يظير فيو االكتئاب األساسي كخاصة أكلية .



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : لمحالة الخامسة )ع( تحميل المقابالت االستقصائية  -1

الحالة )ع( أب لطفميف يعاني مف لككيميا، ظير لديو المرض منذ جانفي، كقد           
     جكاف ، يتميز بخفة  29قمنا بإجراء العديد مف المقاببلت معو منذ مارس إلى غاية 



المرح ، ككثرة الكبلـ مع الناس ك الضحؾ الكثير ، لـ نستطع تحديد أم عرض مف أعراض 
 .نفعاليا إك يبدك جد متزف عاطفيا ك االكتئاب الكبلسيكي لديو ، في

ك ال يبكي أبدا ميما كاف ، ك ال يعاني مف  ،نو ال يعيش الحزف ك ال يحس بالفراغأيؤكد  
    أم إنقاص في قيمة الذات مع عدـ الشعكر بتأنيب الضمير، كثير الحركة ك الدينامية 
مع ذاتو ك مع اآلخريف ، جد منظـ سكاء في ىندامو آك سريره أك األشياء التي حكلو ، يحب 
النظافة كيتشاجر مع اآلخريف مف اجؿ ذلؾ ، لكف سرعاف ما تخمد تمؾ المشاحنات ك تجده 

 .شخص جد طيب ، خاصة مع الفقراء ك المرضى ك مع مف أحسف إليو ك لك بابتسامة 

النفسية، صرح عكس ذلؾ فقد كانت  لكف عندما سألنا المفحكص عف كؿ ىذه المككنات 
ف يبدم عدكانيتة بؿ أنو كاف ال يستطيع أحيث  ،حياتو في الصغر ال تتميز بيذه المككنات

 كاف يكجو تمؾ العدكانية نحك الذات ، كىذا ما يظير جميا في أقكالو 

ع : المشكؿ ما نقدرش ركح طكؿ  ما يدرلؾ ؟  ـ : ىؿ تقدر تكاجيك ك ىك يضربيا اك كاش

 . في ركحي ما يخميمكش الفرصة باه تيدر معاه les degats نسكر ك ال كاش ما ندير

ثـ تكجيو تمؾ العدكانية نحك  ،ك ىذا يدؿ عمى قمع العدكانية ك عدـ القدرة عمى المكاجية
ك تعد ىذه السمات  ،كما يدؿ عمى الخضكع لمسمطة األبكية ،الذات الذم يدؿ عمى المازكشية

 مف بيف السمات التي كضعيا الباحثكف كبركفيؿ خاص لمرض السرطاف.

          إف المصابيف بدا ء السرطاف يتميزكف بفقداف عبلقة"» L  Lechan [88]ك ىذا ما يؤكده 
        عف التعبير عف حاجاتيـ االنفعاليةك ىي عبلقة أساسية ك فريدة تغطي كؿ حاجياتيـ ، ، عاطفية 

 ‹‹أك عدكانيتيـ 

األـ ثـ نو يعاني مشاكؿ عاطفية، خاصة العبلقة مع أحيث  ،مفحكصك ىذا ما ظير لدل ال
سجمو التاريخي فاألـ كانت  كلية طيمةففنبلحظ أف المفحكص عانى مف مشاكؿ طمع األب ، 

  ك غائبة ، حاضرة جسديا ك غائبة نفسيا ، فيي ال تبدم أية مشاعر تجاه  حاضرة



خطراشؾ كانت كانت  enfant non désiré عبلبالي كنت:" ، فيك كما صرح في اقكالو  مفحكصال
 عندىا مشاكؿ مع بكم ".

حسب ، فيذا دليؿ عمى خمؿ في العبلقات األكلى ، فاألـ كانت لدييا مشاكؿ مع الزكج الذم 
       ك كانت تتعرض لمعدكانية الجسدية ، نو كاف جد قاس معياأ، ريحات المفحكصتص

ي لمرضيع سكل قفيذا دليؿ عمى عدـ قدرتيا عمى القياـ بكاجباتيا كأـ ، فيي تم، مف طرفو 
المشاعر السمبية التي سيصبح خاضعا ليا،فيك يرل في أمو بعيدة عنو لكف قريبة مف إخكتو 

 خبلؿ أقكالو : ك ىذا يظير جميا مف 

 avec بصح  toujours absente avec moiكانت ع :  نتاعؾ ؟  la mamanـ: كفاه كانت تعممؾ 

les autres non .خاصة مع خاكتي ذرارم ، 

ما كنتش الحظ فرؽ بصح   bébéع : كي كنت  ممكف تشرحمي شكية؟  absenteـ : كفاه كانت 
   mon filsك ما تقكلي    نبكي بالدمعة une affecte كي كبرت ما تفكرت في يـك مف االياـ عطاتني 

 كانت مع بكم 

Sans sentiment mère froide avec des problèmes de mon père. 

تتميز بالحرماف        ،تدؿ عمى أف المفحكص قد عاش إشكالية عاطفية ،إف ىذه التصريحات
 ك اإلحساسات التي تشمؿ الذات . ،العاطفي، فاألـ لـ تستطع تمقيف ابنيا مجمكع العكاطؼ

  أف التنظيمة النفسية تتحدد مف خبلؿ التاريخ الشخصي» BabeauR [62]ك   Pony Pلذلؾ يرل  
حتى ينتيي تككنيا في مراحؿ الرشد ، كما  ،لمفرد، فيي تتككف تدريجيا منذ المراحؿ األكلى مف حياة الطفؿ

 (  Pony P, 2003, p. 184)‹‹قد تطرأ عمييا تغيرات ك إصبلحات

تمقى مف األـ سكل التنظيـ العقمي الذم يتميز       مفحكصك إذا سممنا بيذا المنطمؽ ، فال
الذم يدؿ عمى  ،بالصبلبة ، ك تمؾ الصبلبة إلى تؤدم الى العيش في التفكير العممي

 كتئاب األساسي.اإل



خاؿ مف الكاقع ، بؿ مرتبط بفقر أساسي يرل أف أصؿ االكتئاب األساسي ليس  » Kreisler L  [47]ؼ 
ستعماؿ إإلييا ، فيؤدم ذلؾ إلى  ك االنجراحية التي ينتمي الشخص،في التنظيـ النفسي العاطفي

             كتئاب األساسي الذم يتحدث عنوميكانيزمات دفاع صمبة ، أكليا الجسدنة التي منشأىا اإل
 ( Kreisler L, 1992, p.165 ) ‹‹بيار مارتي

ك ىذا ما لكحظ عند المفحكص، فالمركب العاطفي الذم انتقؿ إليو مف طرؼ األـ الغائبة 
الذم يدؿ عمى العيش  ،ك األب المتسمط تركو يعيش حياة تتميز بالجمكد العاطفي، عاطفيا 

الذم يدؿ عمى الستثمار  سكل في الحاضر ك الحياة العممية التي ظير في جؿ المقاببلت
 . االني ك الحالي 

فيمكف أف نستشؼ التفكير العممي فيما يمي : المفحكص نجده يعيش سكل في األعماؿ  
اليكمية رغـ المرض، ك يستثمر كؿ كقتو في المرض أك مراقبة اآلخريف في المستشفى ، فيك 

 .يبلحظ النظافة ك عمؿ األطباء ك النقد المستمر لمكطف 

فيبلحظ في مستشفي الجزائر ينقصو أشخاص جديف في العمؿ ، كما نراه يدافع عف حقكؽ  
المرضى اك حتى شخص غريب أراد الدخكؿ إلى المستشفى ، فيك يعمؿ شكشرة مف اجؿ 
إدخالو ، الميـ استثمار الكقت في كؿ ما ىك عقبلني كاقعي ك اليركب مف الجانب العاطفي 

 .ك يعرفو جيدا  فيك ال يشتكي أبدا مف المرض

    كىذا لتكاجد مكاف عممو بالمستشفيات في فرنسا مدة طكيمة مف الزمف ،نو جد مثقؼأكما  
خاصة في  مميةك االحتكاؾ الكبير مع األطباء ك المختصيف النفسانييف ، ترؾ لديو معرفة ع

د نو كاف منذ الصغر ك ىك يتابع عنأالمجاؿ الطبي ، أما في المجاؿ النفسي فقد صرح 
 .مو األخصائييف النفسانييف ، ك الباحث ىك آخر شخص يقاب

ك عندما نسألو لماذا يريد الماؿ ، ك في ماذا يستثمره ؟ يقكؿ  بالماؿ  كما نجده ييتـ كثيرا 
          تجاه ما قاـاك  ،تجاه الماضياسكل في األكؿ ، ك عندما نسألو ىؿ يشعر بالذنب 

           رافقة النساء ، ينفي ذلؾ ك يشعر بكؿ بو مف أعماؿ في الصغر مف سكر أك م



   الرضا ، كىناؾ تقدير قيمة لمذات ، لكف يظير جرح نرجسي يتعمؽ أكال باألـ ثـ السخط
 عمى األب ، ك المعاش النفسي الذم تعرض إليو مف خبلؿ الزكاج.

بدكف تيمة الذات أك ، االكتئاب األساسي عمى انو اكتئاب بدكف أعراض  » Marty [37]لذلؾ يعرؼ  
أك الشعكر بالذنب أك بإنقاص في قيمة الذات ، لكف ىناؾ جرح نرجسي الذم يؤدم إلى تمؼ جسدم 

  (Marty P,2007, p.28) ‹‹ يتميز بنشاط عقمي عممي.

مر نجد المفحكص يتكمـ جيدا، يحكي قصصا فتقكؿ أف ىذا يدؿ عمى تعقيؿ  في أكؿ األ
          لكف عندما يحكي عف قصصو يحكي بطريفة تخمك مف كؿ التعبيرات ، جيد

فالصراعات التي عاشيا ينسجيا في إطار جد كاقعي يخمك مف أم انفعاؿ، حتى  ،العاطفية
، نجد فعبل لياقة في الكبلـ ك التبلعب بااللفاظ مفحكصاالنفعاالت الجسدية ال تظير عمى ال

لذم يممكو ثـ الى المحصكؿ العممي ا ،مفحكصتي عاش فييا الك لكف ىذا راجع الى البيئة ال
  اك دالالت تدؿ عمى الذات، فنجده حيادم عف األمكر الشخصية  كلكف ال يستعمؿ عبارات

 ك الخكض معو في الحديث تراه يحكي عف نفسو ك كأنو شخص آخر .

البلمنتيية كصؼ ك ما ىك سائد فيو ك التحديدات الخارجية ، فيمو الكحيد ىك المجتمع  
لؤلحداث فقط دكف االنفعاؿ معيا ك إبداء اآلثار التي خمفتيا تمؾ األحداث ، كما نجد حزما 

 .كبيرا في األمكر

اف في بعض الحاالت التي تدؿ عمى تعقيؿ  » BabeauR [62]ك   Pony Pك ىذا ما يؤكد عميو  
سيء كخاصة عمى أساس لغكم تعبيرم ، قد يتميز الفرد أحيانا بسككت ك صمت   فارغ ، ك أحيانا تجده 
ينظر اك انو يسمع منؾ ك لكنو في بعض األحياف يككف جد حـز في األمكر كعدكاني أك ثرثار بدكف 

  .( Pony P, 2003, p. 132) ‹‹نعبير عاطفي 

راني  ”:ف نستشفو في ما يمي مف خبلؿ قكلو أك الذم يمكف  ،مفحكصلىذا ما ظير لدل ا ك
في الجزائر معكج ، نشكؼ في الكسخ ، ما يقكمكا بالمريض ك يديرك  ىبمتيـ ، ما يخدمكش مسقـ كؿ شي 

ىذيؾ   chef de serviceبمي ركاحيـ طبة ، ك يعرفكا كؿ شي ، كاهلل نكريميـ ، ندير فييـ التير ك بزاؼ 
 كاش تحساب في ركحيا ".



ك كثرة الثرثرة ك العدكانية المفظية، كما يدؿ عمى  فنبلحظ انو جد حاـز في أمكر العمؿ
       عمى انو » Marty  [33]استثمار الكاقع الذم يدؿ عمى التفكير العممي  كىذا ما يؤكده 

               تدؿ عمى عدـ، تنظيمة دفاعية قد تككف محدكدة ناتجة عف حقيقة معاشة لصدمة نفسية 
                                            ك التعبير عنيا ك نقص الخياؿ  القدرة في تصنيؼ االنفعاالت

 (Marty P M usan , 1994,p.75) ‹‹ الحياة اليكمية   استدخاؿ   ك

     جؿ المركر مف المعاش النفسي ك الصدماتأمف  ،فالمفحكص استخدـ ميكانيـز دفاعي
الحياة اليكمية البعيدة كؿ  مفحكصذكره الحقا حيث استدخؿ النالتي تعرض إلييا ، ك التي س

البعد عف المجاؿ الشخصي ، لـ ينشغؿ إال بالحاضر بطريقة آلية خالية مف الجكانب      
لجكانب المتعمقة باأللـ الجسدم ال يحكي عنيا ، فيك متعمؽ بالتفاصيؿ العاطفية ، حتى ا

      اليكمية ككؿ شيء حدث عمى أساس خارجي، كما يحاكؿ جعؿ كؿ شيء حدث لو  
 :تافو ، فيك مثبل يحكي عف المرض فيقكؿ

 .LA ع : كاش عندم ثمة لقيتني ، عندم  )ع(كاش عندؾ ـ : كاش بيؾ يا 

 C est une maladie très grave Leucémie Aigué ,il ya une.ع :  L Aـ : يعني كشنيي 

profirilation du cellules de sang c’est une maladie cancéreuse 

نفعالية ك كأنو يمقي درسا ، ك يكرر باف إالمفحكص أماـ ىذا التصريح ال يبدم أية مشاعر 
         س ىناؾ حزف أك تشاؤـ المرض خطير ، لكننا نحس بأنو ليس المعني باألمر ك لي

أك اإلحساس بالفشؿ ك عدـ الرضا اك تكقع العقاب ، أك أفكار انتحارية أك بكاء أك انسحاب          
اجتماعي ، فالمعاناة النفسية غائبة ك ىذا راجع إلى عدـ التعبير عنيا أك مف خبلؿ عدـ 

يدؿ عمى الـ بدكف الـ الذم يدؿ غير اإلشارة مف األلـ الذم مفحكص القدرة في تمثيميا ،فال
 عمى االكتئاب األساسي.

     المحمؿ السيككماتي أماـ ىؤالء المرضى يجب عمىحيث   » Smadja C [76]ك ىذا ما أكد عميو  
        عمى الـ األلـ ك الذم يدؿ النو قد ال يستطيع فيـ لغز تغير اشارة  ،كامبل ااف يجرم استقصاء



         أم اختزاؿ كؿ اآلالـ النفسية ك حؿ محميا الحياة العممية ك قمع ،لـأبدكف 
       (SmadjaC, 2001, p.73)‹‹االنفعاالت

سرطاف الدـ حيث يقكؿ : ب مصاب نسأؿ المفحكص كيؼ كاف رد فعمو عندما سمع انو   
 , je me sens très bien j’ai pensé tout direct au chimioزدت بردت  عادم 

تخمص مف كؿ  مفحكصف رد فعؿ المفحكص تجاه المرض جد غريبة ، كىذا الف الأفنجد 
 الطاقة النفسية ك الصراع ك اختزاليا  في الجسد فحقؽ الراحة النفسية ، كقكلو: "زدت بردت 

je me sens très bien  يدؿ عمى اف المفحكص جاؼ عاطفيا ، ك ازداد الصبلبة عندما ، "
 طاف ك يصرح انو جد مرتاح .تأكد انو مصاب بالسر 

كما انو ال يبدم قمقا جسديا ، فالقمؽ الكحيد الذم يصرح انو ينتابو مف الناس ك خاصة تمؾ  
 أم رئيسة مصمحة أمراض الدـ ."  "متقمؽ مف ىذم لجرادة صفرة تاع )ؿ(: كما قاؿ 

م شيء يؤثر في أفالمفحكص يبلحظ ذلؾ الشعكر الغريب في ذاتو فيك يقر أنو لـ يعد 
 نفسيتو أماـ المشاكؿ التي مر بيا ، حيث يصرح ما يمي : 

 ما عدتش نحس لـ ك نطيش ك ننسى.

 . عدت حجرة ك ام حاجة جي عادت عادم عندم

نا ما عاد يصرالي كالك كي نشكؼ كاحد مات ،  نتخطى ك نعقب عادت عندم لحياة ىاذم عادية أ
 les sentiments et les émotions et pas de نفكر في نكرماؿ ، عايش نككؿ ك نشرب ك نخدـ ك ما

stress   ،ساعات ساعات نقكؿ بمى ما نيش عادم كما ناس حتى جيني الحيرة . 

ك انو ليس عاديا ، ففي  ،نو مدرؾ باف نشاطو العقمي قد تغيرأنستشؼ مف قكؿ المفحكص 
كتئاب األساسي جميا بكؿ أعراضو السمبية، حيث نجد التفكير العممي في ىذه الفقرة يظير األ

 les sentiments et lesقكلو : " نكرماؿ عايش نككؿ ك نشرب ك نخدـ ك ما نفكرش في 

émotions  " .فيذا يدؿ عمى الحالي ك اآلني كاستثمار الحياة اليكمية ،ك تجميد العكاطؼ
 مات نتخطى ك نعقب ". يظير جميا في قكلو : " كي نشكؼ كاحد



       عدت" في ىذا الكبلـ يستعمؿ التمثيبلت الخاصة باالشياء مثؿ مفحكص ف الأنبلحظ 

، ك لكف غياب تمثمي لمعكاطؼ ، كىذا راجع لعجز التعبير االنفعالي ، ك العيش في  " حجرة
 اليمـك .الحياة العممية بغياب عامؿ التمثيؿ الذم يدؿ عمى مشكؿ في الحياة الخيالية ك 

               إف ما قبؿ الشعكر ىك نظاـ جكىرم في الجياز النفسي   » Marty [13]كىذا ما يؤكده  
ك أف نكعيتو تتكقؼ عمى ثبلث عناصر أساسية ، يتمثؿ أكليا في سمؾ ما قبؿ الشعكر الذم يتميز بمدل 

شبكة التصكرات في كؿ كقت داخؿ ىذه الشبكة ، كعمى مدل نفكذية سيره المتمثمة في حركية ، اتساع 
التصكرات داخؿ ىذه الشبكة في األخير عمى مدل كفرة التصكرات في كؿ كقت ، كمف ىذا المنطمؽ ميما 

             سير ما قبؿ  دفاعية عقمية متينة ك مختمفة ال يمكف اخفاض التكتر في      كاف الفرد مزكدا بميكانيزمات 
             الشعكر ، ك بالتالي محتمؿ اف يككف فريسة لحاالت قريبة مف االكتئاب األساسي في أم

 (05 .ص ،دكف سنة ،)سي مكسي ‹‹كقت

أف لديو مشكبل في سمؾ ما قبؿ الشعكر  ،فنبلحظ مف خبلؿ العبلقات األكلية لممفحكص 
ككف األـ لـ تككف لمطفؿ سمؾ حمائي يتمثؿ في صاد لبلثارات الخارجية أك الداخمية ، كما 
          أنيا لـ تمنحو العكاطؼ أك المشاعر التي تنمي الرضيع سكل اإلحباطات الغير

كذىا ك غياب كفرتيا في ىاتيف الخاصيتيف يككف عدـ اتساع لمتصكرات ك نف ـنامية ، ك أما
 أكقات الحاجة .

خاصة عمى أساس عبلئقي بيف األـ ك بيف  ،فالمفحكص عاش كضعيات صراعية عدة  
مع عدـ القدرة عمى الدفاع أك حؿ ذلؾ الصراع ، فيجب عميو  ،ثـ بيف الزكجات ،األب

ف باأللـ ك البعد عف كؿ ما ىك عاطفي مشحك  ،االعتماد عمى دفاع يتمثؿ في الحياة العممية
    جؿ الحفاظ عمى راحتو، كالى إزالة القمؽ ك التخفيؼ مف شعكره بالفشؿ أك الحرماف أمف 

ك الشعكر بالذنب في ىذه الحياة  فكاف تعقيؿ سيء ، ك بالتالي ظيكر االكتئاب األساسي 
 مف خبلؿ أعراضو الكاضحة ك السمبية .

نتاب الكظيفة الخيالية قد يظير جميا إف نقص التمثيبلت ك الفقر اليكامي ك المشكؿ الذم ي 
قكؿ لو ننو ال يحمـ إطبلقا ، كىك يناـ حتى الصباح ، أيؤكد  مفحكصمف خبلؿ األحبلـ ، فال



مستقر  ال أتذكر ، إال انو يصرح باف نكمو غير: ىؿ يمكف اف تتذكر حمـ مميح في حياتؾ ، يقكؿ 

" ، اك انو يناـ إذا كاف مريضا في النيار ، إف  ما نشفاش قميؿ كي نكض مخطكؼ: "  حيث يقكؿ
غياب األحبلـ يدؿ عمى فقر في اليكاـ  ك فقر خيالي الف ىناؾ مشكؿ في التمثيؿ ك عمؿ 

 ما قبؿ الشعكر ، ك ىذا الغياب يدؿ عمى المرض النفس جسدم 

مكف ىناؾ عدد ال بأس بو مف المرضى السيككماتييف ممف يحم » [19]حيث يرل محمد الدكيدار
إال أف ىناؾ قسما مف ىؤالء ال يحممكف ، أك ال يعكف أحبلميـ حيث يعجزكف عف  ،كيتذكركف أحبلميـ

 (262 .ص ،0998،)محمد الدكيدار ‹‹سردىا

إف غياب األحبلـ عند المفحكص يدؿ عمى كجكد االكتئاب األساسي ، صرح المفحكص انو 
كاف يعاني مف التعب قبؿ ظيكر المرض قد يككف راجعا إلى أعراض لككيمياء الدـ كما قد 

 Asthénie avant j’ai étéعدت نفشؿ بزاؼ جاتنييدؿ عمى االكتئاب األساسي حيف يقكؿ : ع : 

très actif .je travail sans arrêt je me sens pas fatigué  

                 ك المتعمؽ بسابؽ قمؽ ،لجسدنةا الدخكؿ فيإف التعب يدؿ  » A  Calza [28] حيث يرل

 (Calza A ,2002, p.56)    ‹‹ عائـ

، حتى القمؽ الجسدم ، لكف يظير مفحكصكما ذكرنا سابقا ، الحظنا غياب القمؽ لدل ال
 .ىذا القمؽ مف خبلؿ التعب بظيكر األعراض الجسدية يدؿ  عمى سابؽ كقكعو 

انو اذا لـ نبلحظ القمؽ الدائـ لدل ىؤالء المرضى فيك يدؿ عمى  » C  Smadja [28]ك ىذا ما يؤكده 
كلكف يظير خبلؿ حاالت التعب بأكمؿ  أعراضيا الحيادية خاصة مف  ،نجاح قمع العكاطؼ مع الحيادية

 (Calza A ,2002, p.59 )‹‹ ستثمار الميبدكالخبلؿ سحبا 

لذلؾ  ،ك ىذا ما لكحظ عند المفحكص مف خبلؿ قمع العكاطؼ ك العيش في الحياة العممية 
نو كانت لديو حياة جنسية عادية ك ىذا في الطفكلة لكف أخبلؿ المقاببلت  المفحكصبيف لنا 

منذ زكاجو الثاني تغيرت حياتو الجنسية ك أصبح غير مكترث بيا ك ىذا يظير جميا مف 
ما عبلباليش جاتني لحياة ىذم ، كالت كمي راني  je n ’avais pas d’envie" خبلؿ أقكالو التالية : 
عندم رغبة خبلص ، كنت   la vie sexuelle د ما عدتش" كانت مميحة مف بع،نمشي ك نمشي برؾ "



" كانت لمرة تحس بيا بمي ما نيش مميح ك كؿ يـك ندير ليا سبة باه نيرب ،دايما نفكر لكال كاش دارت "
 عمييا "

   يدؿ عمى الصدمة التي تعرض ليا المفحكص  ،إف ىذا اليركب مف العبلقات الجنسية  
سبب لو مشكبل الذم قد خانتو صدر في تصريحاتو، انيا كما التي، مف طرؼ الزكجة األكلى

جنسيا، كما انو يدؿ عمى االكتئاب األساسي ، ألنو غالبا ما يظير بعد صدمة نفسية معاشة 
 .بعيدة عف الحياة االنفعالية 

أية عبلقة جنسية ، رغـ أف لديو بلـ يقـ  ،ف  منذ طبلقو مف الزكجة الثانيةأكما قد صرح  
نو أك كؿ شيء مميد لو ، حتى الخمر لـ يعد يتناكلو ك  ،ؿ لمكصكؿ إلى ذلؾكؿ الكسائ

يعيش عادم ك ال يعاني عجزا جنسيا، كلكف ليس لديو الرغبة في معاشرة أم فتاة، كىذا 
 راجع ألثر الصدمة األكلى ك الثانية .

ك ىك إذا أردنا أف نبحث عف السببية النفسكنشكئية  لظيكر ىذا التنظيـ العقمي، أال  
مفحكص أكال معاناة ال ،كتئاب األساسي لدل المفحكص، نجد أف األرضية جد كاضحةاإل

خاصة عمى أساس عاطفي في العبلقة أـ/ لطفؿ، ك العبلقة األبكية التي تركت بركفيؿ  
لعدة صدمات حياتية  مفحكصيتميز بقمع االنفعاالت ك العدكانية الذاتية ، كذلؾ تعرض ال

 .إلحساسات الداخمية لبلـفالطفؿ يشعر بكؿ ا ،بل غير مرغكب فيونو كاف طفتتمثؿ في أ

أف الرضيع يكلد بادراؾ جيد ، لديو القدرة عمى االستماع  » BabeauR [62]ك   Pony Pيؤكده ك ىذا ما 
صكت أمو ، لصكرتيا لحركاتيا ك قكة إحساساتو بعضبلت أمو ك إيماءاتيا ك التبلمس الجسدم مع ل

       تككف أكثر تعقيدا فالرضع في اتصاؿ مباشر مع المعاش الداخمي ،ادراكات أخرلاحتماؿ أف ىناؾ 
 (  Pony P,2003,p.184) ‹‹ ك األكثر عمقا لبلـ

      ك ىك انفصاؿ عف األىؿ  ك العيش  ،ك ىذا ما صرح بو المفحكص، ثـ صدمة ثانية
راجع إلى  ،تكاليإكتئاب إفي ممجأ حماية الطفكلة. كاف يعيش نكع مف االكتئاب قد يككف 

      نو صرح أف كؿ شيء يحدث في ىذا الممجأ يكجو مباشرة أنفصاؿ ، ثـ كضعيات اإل
يجاد مكضكع الحب الذم كضع  ،إليو ، أما الصدمة الثالثة تتمثؿ في إيجاد شريكة الحياة كا 



ىذه  يكتشؼ أنيا خانتو مع صاحبو فطمقيا، ك ىركبا مف ،ك يعكض األـ الغائبة ،ثقتو فيو
 .الكضعية رجع إلى الجزائر قصد النسياف 

ك التي تعد   ،ثـ يتزكج مرة ثانية كلكف ىذه المرة المرأة مف طمقتو، أما الصدمة الخامسة 
لمعيش في االكتئاب األساسي أك الجسدنة ك ظيكر لككيمياء  الدـ ، أال  ،ربما حدثا مباشرا

 .العمارة ، كتزكج   األب  سيا مف كىي كفاة األـ الذم صرح بأنيا انتحرت ك ألقت بنف

كلكنو مقتنع أف األب مف ألقاىا مف الشرفة ، كقد تككف ىذه الصدمات ىي التي كضعت   
كاف يعيش اكتئابا أساسيا ك عند حدكث  مفحكصف الأ كأالطريؽ نحك االكتئاب األساسي ، 

  .الصدمات األخيرة لـ يستطع ارصانياعقميا فخمؼ مرضا جسديا

حيث يرل أف االكتئاب األساسي ينشأ عندما يككف حدث   » Marty P  [34]كىذا ما يؤكد عميو 
أيف يخرب بعض القكل العقمية حيث يككف عجز لبلرصاف العقمي ، فيظير قمؽ عائـ منتشر  ،صدمي

بطريقة آلية مجتاحة ، ك تترجـ كضعيات ضغط ك شدة محرضة مف طرؼ تدفؽ نزكم لمحركة الضد 
تطكرية غير معركفة ك غير مستعممة ، أيف يككف إغراؽ لبلنا  ايف تظير حالة جدا بدائية تدؿ عمى 

  ‹‹قكل العقميتحطـ ال

اف تضاعؼ األحداث الصدمية ، تؤدم إلى خمؿ التنظيـ التدريجي ، أيف  » Marty P  [37]كما يرل 
صكؿ إلى الخمؿ التدريجي الذم يظير خاصة عند فقداف المكضكع ، بحيث ال يككف  يككف احتماؿ الك

  (Marty P , 2007, pp. 30-32) ‹‹  ىناؾ ارصاف

أشير مف كفاة األـ فيك يقر  9حيث يظير لديو المرض بعد  مفحكصك ىذا ما لكحظ عند ال
 أف كؿ األحداث التي مرت بو عبارة عف صدمات ، كىذا ما يظير جميا في قكلو : 

.تعرضت ؿ Leucémie عندم قبؿ ما تقيسنيع: مكقؼ في حياتؾ خكفؾ بزاؼ ؟ " اقكلي كين  :ـ
Traumatismeك لي ىي.La maman   تاعي تكفاة طيشت ركحيا مف الطاقة كسبتياle papa   جا لدزاير

الحت ركحيا مف   ma mèreقبؿ ، كي سمعت   ك تزكج عمييا  ك كاف عندك لكالد مف ىذم لمرة مف
 .الطاقة



       ك أنيا تستحؽ كؿ ، نو يبكي لكف داخميا، كذكر أف األـ مذنبةأ مفحكصكما يصرح ال
ثر فيو أكاف مقتنعا أف حياتو النفسية مف  فالمفحكصعة لؤلب، ما جرل ليا ألنيا كانت خاض
 ىي التي خمقت ىذا النكع مف التفكير ، حيث يقكؿ :  ،جسديا ك متيقف اف الصدمات

 ك أنا راني ب أشير ممي ماتت ما 9 ا" قعدت كحدم ببل مرة ك ببل ما ، مر عاميف ممي طمقت ك م
Leucémie comme résultat. 

نبلحظ  ،ك المغاير عف المعتاد في االكتئاب األساسي ،الغامض في ىذه الحالةلكف الشيء 
اف المفحكص أكال حكى عف كؿ ماضيو، ك ىذا يدؿ عمى القدرة التعبيرية عف المشاعر         
ك العكاطؼ كيظير جميا في آخر المقاببلت، فبل نبلحظ ذلؾ العجز في التعبير         

ف يكاجو أا كاف يعيش سابقا، كاف يكتـ كؿ شيء ك ال يستطيع االنفعالي ، فيك عمى عكس م
 اآلخريف .كما الحظنا عدكانية اتجاه اآلخريف بعدما كانت العدكانية مكجية لمذات .

ببلت اك ىذا بعد إنياء المق ،مفحكصك مف الغريب ك مف  بيف األشياء التي صرح بيا ال 
           كىك ييتـ بيا ك ممكف جدا أف يتزكجنو كجد فتاة تعمؿ في المستشفى ك ىي تيتـ بو، أ

بيا، فحاكلنا اف نستعمـ عف حياتو الجنسية، كىذا بعد التصريحات السابقة ،انو ليس لديو 
 ف العطؼ ك الحناف ىما أصؿ كؿ شيء.أر أقرغبة جنسية لكف 

 résilientىك جمكد  مفحكصنتقؿ مف نشاط إلى نشاط عقمي حتى خيؿ لنا أف الإ مفحكصفال 
 .ك حممنا الحالة عمى أساس اكتئاب أساسي 

إف نياية كؿ اكتئاب أساسي، يؤدم إلى تغيير »يقر عف حالة تتمثؿ فيما يمي : Marty  [37]لكف  
جذرم مف الحالة العاطفية لممرض المتمكضع ك لؤلحداث الصدمية السابقة، فيظير ما يسمى بالمعجزات 

    الحب مف أكؿ نظرة ، ك يصبح عاشقا  coup de foudreليذا النظاـ السابؽ قد يتعرض المريض إلى 
            أك قد يستخدـ ميكانيـز اإلعبلء مف خبلؿ الرجكع إلى األمكر الدينية، كما قد نجده اتجو نحك
                             الفف ك الجماؿ ك األطر االجتماعية ، كما قد يذىب المريض إلى اإلدماف

        (Marty P,2007, p .55)   ‹‹ عمى المخدرات



فقد تغير ذلؾ النشاط السائد ك ظير نشاط آخر لكف يبقي  ،ك ىذا ما ظير لدل المفحكص
 نو يعيش الحياة العممية التي تدؿ عميو.أ ،القاعدة األساسية

 

 

 

 

 

 تحميل اختبار الروشاخ لمحالة الخامسة )ع( 2-

 *عرض االستجابات:

 الشائعات المحتوى المحددات الموقعية التحقيق االستجابات

      ثا35       : 10

٧۸φ-  الكميالشكؿ  خفاش  G F+ A Ban 

      ثا68

      ثا21:     12

۸- deux personnes l 

une face l autre, faire la 

prière 

كبل الجانبيف 
 االسكديف

D 

 

K+ 
 

H 

 

 

      ثا28

      ثا00:     15

٧۸ φ –personnes deux 

Cela la femme, viola sa 

كبل الجانبيف 
D F+ H Ban 



poitrine االسكديف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٧۸φ- oiseau  االحمر في
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  ثا27:     14

φ٧۸ lصػػػػػػػػػػػػػػػػػدمػػػػػػػػػػػػػػػة                       ما شفتش كالك 

  ثا55

      ثا8:   13

الجزء  أرجؿ حيكانات-۸
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 الداخمي
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Ad 

 

 

 

      ثا54

 ثا23:           16

ىػػػػذا جمػػػػد خػػػػركؼ     ىاىػػػػا -۸
فيو الصكؼ يخػدمكه بالدسػـ تػاع 

 المرقة      
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 طيارة الككنككرد -

 ثا28

 

     

    ثا55:        17

 

  

φ٧۸-  مػػػػػا شػػػػػفت كالػػػػػك، نحػػػػػي
 عمي. نحي

 ػػػػػػدمػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصػػػػػػػػػػػ

الجػػػػػزء الثػػػػػاني  قطة -
 السفمي

D 

 

F+ 

 

A 

 

 

      ثا65

      ثا80:       18

۸- une tache du sang  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكردم ك
البرتقػػػػػالي فػػػػػي 
 االسفؿ

D 

 

 

F- 

 

 

Sang 

 

 

 

الجػػػػػزء الثػػػػػاني  ماء في األزرؽ -۸
 األزرؽ

D 

 

C 

 

Elem 

 

 

      ثا44

      ثا51:      19

  G F- A الشكؿ الكمي كمي دكدات -۸

      ثا69

      ثا35:         01

φ٧۸- c est mauvais صػػػػػػػػػػػػػػػػػدمػػػػػػػػػػػػػػػة 



φ٧۸- لكحة 

 ثا69

 الشكؿ الكمي

 

G 

 

F+ 

 

Obj 

 

 

 

 

 

 *التحميل الكمي:

 12عدد اإلستجابات :

 (4) رقـ ىي:البطاقتان المرفوضتان 

 لكخرايف شكية ما نقدرش نقكلؾ لمميحة فييـ.

 معدل الزمن :

T=532/12=44.33   

 الماكن:

G=5         G=41.66% 

D=7       D%=58.33% 

F=9        F%=75%  

F+%=77.77% 

    F%Elargi= 83.33%  

                                                                        FC=0  CF=0  C=1  
K=0  Kan=0   

Obj=2  FE=1  EF=0  Ant=0  Sang=1 Symt=2   



TRI=C=1>K=1        Extratensif  Mixte 

H%=16.66%  

معادلة القمق:=
12

0102 ×111=25     %.ال يمكف حسابيا لغياب مؤشراتيا 

 

 *التحميل الكيفي:

 اإلنتاجية العممية:*

حيث ، استجابة كىي تدؿ عمى استجابات منخفضة  02 قدرت عدد استجابات المفحكص ب
أف بركتكككؿ الغني يدؿ عمى الحياة الخيالية عندما يتعدل عدد   » Rausch N  [65] ترل

 Beckحسب 53،51 إلى  51كمف Rorschachحسب  ، أماإستجابة30 إلى 03اإلستجابات أكثر مف
أما غيابيا فقد يدؿ عمى التعب  ،كما تدؿ اإلنتاجية حسبيا عمى القدرة الشفكية كالتعبيرية

إنفعالي ك قد تدؿ عمى   كما تدؿ اإلنتاجية الصغيرة عمى تكقؼ ،كاإلنسداد أك التثبيط النزكم
                                 قمؽ المفحكصة الذم قد يظير مع اإلنخفاض أك إرتفاع 

  (Rausch N ,1983,p.30 )‹‹عدد اإلستجابات 

الشفكية عدـ القدرة  لىإقد يرجع  اف ىذا االنخفاض في االستجابات عف المعدؿ الطبيعي،
    ك التي قد ترجع الى تثبيط نزكم ناتج  التي تترجـ ضعؼ التمثيبلت  العاطفية اليكامية،

 ك عفأك راجعة لتعب المفحكص الناتج عف المرض أ عف عدـ القدرة لبلرصاف النفسي،
التكقؼ االنفعالي، الذم يدؿ قمع ىذه االنفعاالت،كما قد يدؿ عمى قمؽ المفحكص ككؿ ىذه 

تعد أعراض أساسية لبلكتئاب الجسدم، كبتالي كاف ىناؾ انخفاض في المؤشرات 
 االستجابات.

فحسب بكؿ  مقارنة باالستجابات القميمة، ضؼ إلى ذلؾ أننا نبلحظ ارتفاع زمف البطاقات
أنو يتغمب السمكؾ  Lagache ثانية في البطاقة يدؿ حسب 21أنو إذا كاف أقؿ مف  » [12]ديفارج

كىذا ما نبلحظو في البطاقات   (5بكؿ ديفارج، دكف سنة ،ص (‹‹الخيالي عمى التكيؼ مع الكاقع 



في غياب  فيك يدؿ عمى التثبيط أك عمى األعراض العضكية كسيطرة الكاقع01،9،5،0التالية 
 . الخياؿ مما يدؿ عمى التنظيـ السيككسكماتي

 

 أسموب المعالجة :*

استجابة متكسطة تسمح لنا  فيي, %40,66االستجابات الكمية ؾ بالنسبة المؤكية بقدرت 
  .بمعرفة سيركرة كمعالجة الكاقع لئلتصاؿ مع العالـ

نبلحظ ارتفاع اإلستجابات الجزئية الكبيرة مقارنة مع الكميات حيث قدرت بالنسبة المؤكية 
كتشيد  ،التركيز عمى الكاقععدد كبير مف ج يدؿ عمى » Anzieu [01]فحسب  %38,55ب

كتستخدـ دفاعات خاصة ضد ظيكر آثار  ،تثبيت ميـ في الكاقع المممكس كاإلجتماعي
 .(8.ص ،2110 ،صالح معاليـ(‹‹ىكامية لمحياة النفسية كالقمؽ

عمى اإلىتماـ بالمشاكؿ العممية في  ،ازداد اإلىتماـ بالتفاصيؿ الكبيرةفيذا قد يدؿ عمى 
،ك تعد ىذه بالكاقع كتكيؼ إجتماعي إلى أنو يدؿ عمى إتصاؿ جيد ضؼ ،الحياة اليكمية

المحتكيات ذات الصمة المباشرة باالكتئاب األساسي، الذم يستخدـ دفاعات ضد اآلثار 
  اليكامية التي تكلد قمؽ لمحياة النفسية بغية اليركب ك الخركج مف المأزقية الصراعية.

قد يدؿ عمى  » حيث يرل %73تفع حيث قدر بمر  Fباإلضافة إلى أف اإلختبار أظير عدد 
 (5-8.ص،دكف سنة  ،بكؿ ديفارج ( ‹‹قدرة المفحكص عمى التكيؼ مع الحياة اليكمية

ميزة دفاعية لميزاج طبائعي صمب في غياب  »مرتفع يدؿ عمى Fترل أف  Chabert [01] أما
ترمز إليو قمة الحركة  ،يكامي يحسب بغياب التغير العاطفياإلحساس اإلنفعالي كاإلنطباع ال

فالشكؿ اإليجابي ، كالمكف أيف يستعمؿ العميؿ سيركرة اإلنشطار كالعزؿ مف التمثيؿ كالكجداف
F+  يشيد عمى صراع بيف التحكـ كالرضكخ لممحيط كيعيش العميؿ اإلحساس السمعي لخطر

 .(9ص 2110،صالح معاليـ(‹‹كمما دؿ عمى التعقيؿ +Fمحطـ.كالعكس كما ىك في انخفاض 



يتميزكف بالتمقائية  لدل األشخاص الذيف ال %Fأف ارتفاع »فيك يرل  Klepfer  [65] اما
 كالخكؼ مف إظيار ذكاتيـ كما يؤكد أف كؿ ارتفاع يدؿ عمى تثبيط أك عف اكتئاب .

          يدؿ في بعض األحياف عمى عدـ قدرة الشخص تصريؼ االستجابات العاطفية كما
  (Rausch N ,1983,p.70 )‹‹رمزيا

نبلجظ غياب الحركة في البركتكككؿ كانخفاضيا إال في البطاقة الثانية حيث يرل المفحكص 
شخصاف  يصمياف كمف المعركؼ أف الحركة البشرية تدؿ عمى أف الشخص يتميز بقدرة 

 دينامية مكجكدة في جالة كامنة 

كالقكة اإلبتكارية كالقدرة إف اإلستجابات الحركية تدؿ عمى نكعية الحياة الداخمية لممفحكص 
ت  يكجد فيو سكل استجابة حركية كاحدةالبركتكككؿ  ىذا  كلكف نبلحظ أف ،عمى التقمص

البحث         ك نحك التكيؼ. المفحكصكالذم يمكف أف تفسر الحياة العقمية كمجيكدات 
في يدؿ عمى فقر الذم قد  فتقاراال فاستجابة كاحدة تدؿ عمى ،اإلستقرار العاطفي عف

تدؿ عمى نكعية الذكاء المستعمؿ قد كما أنيا  ،النفسية عمى أساس عقمي األفكار كفي الحياة
     كفقر ىكامي كغياب ميكانيزمات الدفاع ضد    ،عدـ النضجايف يككف في كضعيات 

 الذم يدؿ عمى النشاط العقمي التنظيمي لمشخص السيككسكماتي. القمؽ

فالبركتكككؿ يخمك مف  ماء أزرؽ"كاحدة في قكلو :" لـ يبد المفحكص إال استجابة لكنية
اف البركتكككؿ الذم ينعدـ فيو حتى في البطاقات الشائعة األلكاف ، اإلستجابات المكنية 

 .االلكاف يطرح إشكالية عاطفية 

كالذم يرمز أف الشخص في الحاضر يعيش عاطفة  Extratensif mixteنمط الرجع الحميـ ىك 
احتكاؾ كافي عبلمة سيمة ذكاءعممي مممكس نبلحظ ،يطرح مشاكؿ كبيرةينقصيا العمؽ كال 

ك الحياة  أف اإلستجابات البشرية كانت اثنتاف فقط كىذا يدؿ عمى مشاكؿ في التقمص 
 .العممية



عمى نمط مف التفكير كقكلبة الفكر كما »ابدل المفحكص اإلستجابات الحيكانية كالتي تدؿ 
 [63] (Rausch N,1983,p.78 )‹‹دية الفرد عمى اآلخريفتدؿ عمى عدكانية مبيمة كاعتما

اإلستجابات كقكلو الككنككرد الذم يرمز إلى القضيب كفي البطاقة الثانية بعض  ظيكر 
كقكلو شخصاف يعانقاف بعضيما البعض كىذه المرأةكىذا صدرىا الذم يدؿ عمى مشاكؿ 

 جنسية .

عمى ردكد أفعاؿ  ،عمى فقداف السيطرةعادة كالتي تدؿ  ،ظيكر اإلستجابة المتعمقة بالدـ
ك التي مف العادة  ،العدكانية ة اإلنفعالية كخاصة نقص المراقبةنقص المراقبك  ،كجدانية

كغير مكجكدة في االكتئاب االساسي ك التي ظيرت  ،معاكسة لمنشاط العقمي السيككسكماتي
تي تدؿ كجكد مف خبلؿ اسقاطيا،فقد نجح المفحكص باسقاطيا مف خبلؿ االختبار ك ال

 بنشاط عقمي كاعي. غير معبر عنيا مكبكتةانفعاالت ك عدكانية 

كقكؿ المفحكص طيارة الككنككرد التي قد ترمز  ظيكر اإلستجابات الجنسية المثمية الكامنة
الماء الذم يدؿ عمى الحياة مثبل ظيكر المحتكيات النككصية مع  ،الى العضك الذكرم

 الجنينية.

ك التي قد  المعاشة مف طرؼ المفحكص، لصدماتايكجد بعض المحتكيات، التي تدؿ عمى 
 تبرز السببية النفسكنشكئية لبلكتئاب االساسي ك تؤكد كجكده مثبل:

 .انخفاض اإلنتاجية عمى المستكل الكمي  -

 عدـ كجكد اإلستجابات المكنية في البطاقات الممكنة . -

 افتقار في المضمكف . -

 .9،01،0اع زمف البطاقات خاصة ارتف -

 .استجابات تعبر رمزيا عف مشاكؿ المفحكص  -

 صدمة جنسية . -



لـ تظير لنا النسبة المئكية لذلؾ ك لكف ىناؾ مؤشرات تدؿ عمى ك جكده ف معادلة القمؽ إ
 منيا:

 منخفض .العدد اإلستجابات  -

 .الجزئيات الكبيرةؾ منخفض بالمقارنة مع  -

 الحركة .عدد قميؿ مف  -

 .2،5ىركب مف المكف االحمر في البطاقتاف  -

 ارتفاع زمف البطاقات . -

 .9،7مبلحظة تناظرية في البطاقات  -

 استجابات جنسية . -

كما نبلحظ كجكد االستجابات االكتئابية التي كمنت مكبكتة ك ظيكرىا في االختبار ك التي قد 
 يمايمي:تبرىف عمى كجكد االكتئاب المقنع ك التي تظير ف

 .ارتفاع االستجابات الشكمية -

 اإلستجابات الحيكانية مرتفعة . -

 عدداإلستجابات منخفض . -

 ارتفاع زمف البطاقات . -

 مف خبلؿ مايمي: ، التي تدؿ عمى التنظيـ السيككسكماتي تناذرات عضكيةال كما نستشؼ 

 .02كىي  03عدداإلستجابات أقؿ مف  -

  .%77,77إلى %71ش+مرتفع مف  -

 *التفسير الدينامي لمبطاقات :



كالذم يدؿ عمى قدرتو في  ،ستجابة مف الشائعاتإبدل المفحكص أكلى البطاقة األفي 
كما تعد اإلستجابة الشائعة ميكانيـز دفاعي ضد  ،التكيؼ كالدخكؿ في كضعيات جديدة

 الصدمات .

قيمتيا الحسية  تتميز بتجريدىا مف، ستجابة حركيةإبدل المفحكص أ البطاقة الثانيةفي 
قكلو شخصاف في عمى الذم يدؿ عمى مراقبة األنا األ ،كتعكيضيا بشيء مقبكؿ ركحيا

قي ما قبؿ ئيصمياف كمف المعركؼ ىذه البطاقة تعبر عف قمؽ الخصاء في نمكذج عبل
 كما تدؿ أيضا عمى عدكانية مكبكتة .، أكديبي 

ؤكد عمى الزكح األبكم ستجابة جنسية تإذكر المفحكص  ،البطاقة الثالثةما في أ
 الذم يدؿ عمى إشكالية تقمصية .،قكلو:شخصاف يقابؿ أحدىما األخر كاألخر إمراة 

الذم يدؿ عمى مشكؿ في السمطة األبكية  ،المفحكص أم استجابة لـ يبد البطاقة الرابعةفي 
 كمشكؿ في تقمص المكضكع.

       غياب االستجابة الشائعة يدؿ عمى ضعؼ مرضي في العبلقة  البطاقة الخامسةفي 
حيث يتجنب المفحكص  ،مع مشكؿ في تمثيؿ الذات كاألنا المثالي، بيف الشخص كالكاقع 

 ىذا التمثيؿ .

ابدل المفحكص استجابة رمزية جنسية في قكلو :الككنككرد الذم يدؿ  البطاقة السادسةفي 
 ميمية التي تدؿ عمى مشكؿ جنسي .ظاؼ إلييا استجابة تمض ،عمى القضيب كمشاكؿ جنسية

التي تدؿ عمى صدمة  ،لـ يبد المفحكص استجابات في بادئ األمر البطاقة السابعةاما في 
       ـ ذكر استجابة حيكانية التي تدؿ عمى محتكيات طفكلية ث ،مكميمتعمقة بالجانب األ

فكؿ ىذا يدؿ عمى مشكؿ عاطفي ، مع استجابة تناظرية التي تدؿ عمى الحصر كالقمؽ
 أمكمي كحرماني كالفراغ في العبلقة أـ/ طفؿ .



كالذم يدؿ  ،كأخرل متعمقة بالماء ،ستجابة متعمقة بالدـإالبطاقة الثامنة ابدل المفحكص في 
كخاصة أنو يعاني مف سرطاف الدـ ك "الماء "فيي  ،عمى مشكؿ صحي لدل المفحكص
فيذا يدؿ عمى تعبير عمى حاجة التمثيؿ  ،ية إلى أخرلمحتكيات نككصية كاليركب مف كضع

 الداخمي لمجسـ كتتعمؽ خاصة بفقداف التكامؿ الجسدم .

التي تدؿ عمى عدكانية  ،ستجابة حيكانية تناظريةإأبدل المفحكص  البطاقة التاسعةفي 
قبؿ كىذا اتجاه الرمزية التعبيرية لمصكرة األمكمية ما  ،مكبكتة كطفكلية مضاؼ إلييا قمؽ

 التناسمية كالتمثيؿ الجنسي.

البطاقة العاشرة لـ يبد المفحكص أم استجابة لكنية تدؿ عمى صدمة الذم يدؿ عمى أما في 
 قص النشاط الخيالي كالكجداني منذ الطفكلة .ن
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لقد اتضح مف خبلؿ االستقصاء السيككماتي، أف المفحكص يعيش نشاطا عقميا يتميز      
ك ىذا مف خبلؿ غياب األعراض الكبلسيكية االيجابية، ك ظيكر  ،بكجكد اكتئاب أساسي



الذم يتميز باالستثمار الكبير لمحياة  األعراض السمبية التي تدؿ عميو، كالتفكير العممي
ك عدـ القدرة عمى التعبير   ،خمؿ في الخياؿ ك غياب األحبلـ ك ،ك نقص اليكاـ االنية،

العاطفي رغـ تغير النشاط العقمي ظير المرض ك ىذا كما أبرزه االختبار ، كالذم نستشفو 
 مف خبلؿ النقاط التالية : 

  ك التي تشير مباشرة إلى نقص ،أبدل استجابة تدؿ عمى االنتاجية المنخفضة مفحكصال 
، كذلؾ يدؿ عمى عدـ  ك بالتالي ال يستطيع تمثيؿ ىكامي عاطفي الية ك فقرىافي الحياة الخي

 و  ميحمت تـ ك حصر ك قمؽ ، كىذا ما ،القدرة التعبيرية مع تثبيط عاطفي كتعب مع اكتئاب
 .ك كؿ ىذه المحددات تدؿ عمى االكتئاب األساسي ،في المقاببلت

مقارنة مع الكميات ، تدؿ عمى التمركز في  Dف ارتفاع عدد االستجابات الجزئية الكبيرة إ 
الكاقع كتثبت ميـ ك الخضكع االجتماعي ك استخداـ دفاعات ضد ظيكر آثار ىكامية لمحياة 
النفسية ك القمؽ ، كىذا ما كاف مسيطرا في المقاببلت ، فالعيش في الحياة اليكمية كمحاكلة 

مى بالحياة العممية التي تعتبر التكيؼ االجتماعي يدؿ عمى باتكلكجيا التكيؼ  اك ما يس
 عرضا أساسيا في االكتئاب المقنع.

    اعتماد المفحكص عمى االستجابات الشكمية، التي تدؿ عادة عمى الميزة الدفاعية الصمبة
ك المزاج  الطبائعي في غياب اإلحساس االنفعالي ك االنشطار ك العزؿ ، كالذم يدؿ عمى 

 ك الرضكخ . العيش في تجربة عاطفية انجرا حية

       يعيش تفكير يتميز بصبلبة  مفحكصىذه الخصائص لكحظت في المقاببلت فال كؿ
في ميكانيزمات الدفاع النو استبدليا بميكانيـز التفكير العممي، كالعيش فيو يمغي 

 رصانيا ,اك  إيجاد مخارج تعكيضية ليا .إزمات المرنة القابمة لتسيير الطاقة ك يالميكان

الحركة يؤكد عمى الكبلـ السابؽ الذكر، فيي تدؿ عمى نكعية الحياة الداخمية ك إف غياب 
زمات الدفاع ك الفقر اليكامي .   يلممفحكص ك القكل االبتكارية ك الحمـ ك غيابيا غياب ميكان

فيما يخص العبلقة                     ،التي ظيرت في المقاببلت االستقصائية ،إف اإلشكالية العاطفية



ظيرت في االختبار ك الذم يجسدىا  ،/ طفؿ ، ثـ تطكرىا في العبلقة بمكضكع الحبـ أ
لكنا كاحدا ك ىك األزرؽ  مفحكصغياب األلكاف التي تطرح إشكالية عاطفية، كما ذكر ال

الذم يدؿ إلى المراقبة المخصصة لمدكافع ، كعادة المكف األزرؽ يدؿ عمى الحرماف االمكمي 
 العاطفي .

  extratensif mixte ينتمي إلى مفحكص الحميـ الذم ظير في بركتكككؿ ال إف نمط الرجع
الذم يدؿ عمى الشخص الذم يعيش الحاضر، عبلقات سيمة ، ذكاء عممي مممكس فيذا 

جتماعي إكثير الحركة  محكصيدؿ عمى باتكلكجيا التكيؼ، ك ىذا ما ظير في المقاببلت، فال
 لدرجة كبيرة .

      يدؿ عمى مشكؿ في، نية ك غياب االستجابات البشريةظيكر االستجابات الحيكا
 اليكامية العاطفية     التقمص، كىذا يظير جميا في المقاببلت مف خبلؿ نقص في التمثيبلت

ك الخمؿ المسجؿ لجياز ما قبؿ الشعكر ، كما تدؿ االستجابات الحيكانية ، عمى قكلبة الفكر 
يتميز  مفحكصك عدكانية مخبأة ك الحياة  الطفكلية ، كىذا ما كاف في  المقاببلت ، فال

أك لديو نمط أال كىك التفكير العممي ، بنشاط عقمي مقكلب طبائعي كما سماه سامي عمي 
 كتئاب األساسي .الداؿ عمى اال

التي تدؿ عمى فقداف السيطرة عف ردكد األفعاؿ              ،ستجابات متعمقة بالدـإظيكر 
لـ يعد  فالمفحكصالكجدانية ، يعني نقص المراقبة العدكانية ، كىذا ظير جميا في المقاببلت 

 يستطيع أف يسيطر ك يقمع عدكانيتو فقد أصبحت مكجية إلى اآلخر مباشرة .

قد  ،التي ترمز إلى القضيب concordeفي قكلو طيارة  ،ظ أيضا ظيكر استجابات رمزيةنبلح
أك يدؿ تغير في الحياة الجنسية، ك ىذا ما ظير في  ،يدؿ عمى جنسية مثمية كامنة

 نو يريد الزكاج .أظير  ،ليس لديو رغبة جنسية مفحكصالمقاببلت ، بعدما كاف ال

الذم يدؿ عمى نككص  إلى المرحمة الجنينية  ،لماءظيكر المحتكيات النككصية في قكلو ا
لى التي تساكم المكت ، يجب الرجكع إ ،يعرؼ انو يعاني مف لككيمياء الدـ فالمفحكص 

ك الحياة الجنينية ىي الحياة األكثر بدائية ك التي تقترب   ،حالة المتعضي ك إلى الحالة صفر



       يدؿ ىذا النككص قدكما ،عاشالنككص يدؿ عمى الكاقع الم ىذاأك  ،مف الحالة صفر
 الرغبة في الرجكع الى الحياة الجنينية الخالية مف سرطاف الدـ. عمى

ك ىذا لككف أف القمؽ كامف ك غير     ،ظيكر عبلمات القمؽ في االختبار مقارنة مع المقاببلت
ال يستطيع التعبير عنو ك إفراغو مباشرة في الجسد كتحديد  مفحكصظاىر ، حتى إف ال
 العرض مف خبللو. 

كالتي قد  ،مفحكصبيف كؿ اإلشكاليات التي يعاني منيا ال ،إف التفسير الدينامي لمبطاقات
         الذم يدؿ  ،لـ يبد أية استجابة في البطاقة الرابعة مفحكصطرحت في المقاببلت، فال
       ك مشكؿ في تقمص  ،دؿ عمى مشكؿ في السمطة األبكيةعمى صدمة، كالتي ت

كاف كؿ سخطو مكجيا نحك األب  لمفحكصالمكضكع، كىذا ما ظير جميا في المقاببلت ، فا
 العدكاني .

الذم يدؿ عمى مشكؿ في تمثيؿ الذات ك األنا          ،غياب االستجابات في البطاقة الخامسة
 المثالي ، يعني فقداف الذات.

ستجابة في البطاقة السابعة في بادئ األمر، الذم يدؿ عمى صدمة متعمقة إيبد المفحكص  لـ
      ي تدؿ عمى العدكانية المخبأة تال ،بالجانب األمكمي كما ذكر فيما بعد استجابة حيكانية

            ك عمى الحصر ك القمؽ ، كما تدؿ عمى الحرماف العاطفي ك الفراغ في العبلقة 
        الذم يدؿ  ،ؿ ، ك ىذا ما تجسد في المقاببلت ك اإلعراض عف االستجابةأـ / طف

عمى صدمة المكت المتعمقة بكفاة األـ  كاالنفصاؿ عنيا ،االستجابات الحيكانية التي تدؿ 
ثـ  ،" تستاىؿ " مفحكصعمى عدكانية مكبكتة اتجاه األـ ك ىذا بدا كاضحا مف خبلؿ قكؿ ال

 يا .مانو عاش حرمانا عاطفيا أمك 

أبدل المفحكص استجابة متعمقة بالدـ الذم يدؿ عمى المشكؿ الصحي الذم يعاني منو 
العميؿ ، أال كىك لككيمياء الدـ ، كمف المعركؼ أف ىذه البطاقة تعبر عف الحاجة لمتمثيؿ 

 الجسدم ، كىذا ما أشار إليو المفحكص .



كما اثبت  مفحكصكاف مطابقا لدرجة كبيرة لمكاقع المعاش لم فالتفسير الدينامي لمبطاقات
   االختبار ك المقاببلت كؿ الخصائص المراد البحث فييا ك التي تدؿ عمى االكتئاب 

 األساسي . 

بعد عرض الحاالت ك تحميميا ك محاكلة البحث في الفرضيات يمكف اف نخمص             
الذم يتضمف عرض نراىا في العنصر المكالي ك سفرت عميو نتائج البحث التي أالى ما 

 النتائج النيائية المتكصؿ الييا البحث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إلىالت، نصؿ االجانب التطبيقي مف خبلؿ تحميؿ الح إلىبعد التطرؽ                 
ف السؤاؿ ع اإلجابةجؿ أمف  إليياعنصر مكالي ك الذم يتمثؿ في عرض النتائج المتكصؿ 

يتميز   قبؿ حدكث المرض نشاط عقمي ءىؿ يعيش مريض المككيمياالمطركح ك الذم مفاده 
ك التي  ،البحث  النتائج الذم خرج بيا أىـعرض  إلى باإلضافةبسيادة االكتئاب األساسي؟ 

 .إشكالنافي  إليياتبو نبحثنا لـ نمى ع أيضاتؤكد 

 :عرض النتائج النيائية لمبحث 

 مايمي:محاالت الخمس نجد لقمنا بتحميؿ عاممي  إذا

متعاكنيف  ىادئيف، صبكريف، أنيـتتمثؿ في  الحاالت الخمس سمات مكحدة ظير لدل √
    معارضة     أم نجد لمدة طكيمة لـ  يـتعاممنا معفالحاالت الخمس  طيبيف، متساىميف،

 أربعةك ىذا ما الحظناه مدة  أمر، ألمفيـ يخضعكف  ،ينتيي ىذا األمر التساؤؿ متى أك
فيما يخص حالة كاحدة يككف الرفض مع غضب معبر بكبلـ خالي مف التظاىرات  إال أشير،

البيت  إلىبقكؿ الطبيب لف تخرج يكـ الجمعة  األمر، ك يتعمؽ النفسي األلـدؿ عمى ت تيال
جممة عبله مخبلناش  إالتتحرؾ في الركاؽ لكف ال نسمع  فنجد الحاالت تنيض مف سريرييا،

، (ع)،(ب)،(س)،(ك)جممة تتردد لدل الحالة، أك ىذه السمات تدؿ  ما كانش الخرجة اليـك
ك الذم يدؿ عمى البركفيؿ  ،السرطاف الذم كضعو العمماء لدل مرضى البركفيؿعمى 

تمت  أنيا ىذه السمات نجد تحميميا إلى أتينا إذا ، Cالذم يؤكد عمى النمط  ،السيككسكماتي
جؿ تجنب أك الطيبة يستعمميا المريض مف  التساىؿ فمثبل ،األساسياالكتئاب  إلىبالصمة 
 تظير أك رأييا، إبداءك التعاكف يدؿ عمى الشخصية التابعة التي ال تستطيع ، الصراع 

ك مف السمات  األساسيقمع لمعدكانية ك التي تعد مف مؤشرات االكتئاب  فيككفعدكانيتيا  
 ككسكماتي.يالس لمنمطالعريضة 

 



ك عف التعبير ، تشترؾ الحاالت الخمس في سمكؾ عدـ القدرة عف التعبير عف العكاطؼ  √
االتصاؿ عف طريؽ انفعاالتيـ فيـ غير قادريف  عف االنفعاالت بشحناتيا الطاقكية النفسية،

في  أك ،سكاء في السجؿ التاريخي لمحالة ،ففي الحاالت الخمس ظير تخدير لبلنفعاالت
فقد الحظنا سحب عاطفي ك مراقبة كبيرة  ،كر ك معايشة  المرضمع ظي اآلنيةالحياة 

كؿ الحاالت  أفرغـ  ،عاطفي يا يككف بطريقة خالية مف كؿ معنىك التعبير عن ،لبلنفعاالت
 مكاقؼ انفعالية صعبة. إلىتعرضكا 

ك الذم يدؿ  ا،الساند عاطفيالشخص  أم ،لؤلشخاصظير سمكؾ التبعية لممكضكعات أك  √
    ال يستطيع  ألناافمار الداخمي، ثك االستثمار الخارجي بدؿ االست األناعمى ضعؼ 

ك ىذا لغياب التمثيبلت ، فيك خاضع ال يستطيع استعماؿ  ميكانيزمات فعالة مرنة التقمص،
ك الذم يدؿ عمى االكتئاب  ك الذم يدؿ عمى غياب اليكاـ ك بالتالي استثمار سكل الكاقع

 .األساسي

       بالكفاة  األـفقداف  ،الزكج أختثـ الزكج ك  ، األـك  لؤلبفالحالة )س( نبلحظ تبعية 
 الزكج بالطبلؽ.ك فقداف 

التعبير عف السمكؾ  مىمع عدـ القدرة ع ،الزكج ألختالحالة )ك( نبلحظ تبعية لمزكج ك 
 .العدكاني

 مع فقداف. لؤلختالحالة )ح( التبعية لمجدة ثـ 

 مع فقداف. األخالحالة)ب( التبعية لبلـ ثـ 

 الحالة)ع( التبعية لمزكجة مع فقداف.

ففي  المرض، أثناء أكالكضعيات سكاء في السابؽ  أماـالتكيؼ الزائد  إشكاليةظيكر  √
 الحاالت الخمس لـ تظير أعراض االكتئاب الكبلسيكي .



الذم يدؿ عمى حدكثو فيما بعد       ،األساسيظيكر مشكؿ السببية النفسكنشكئية لبلكتئاب  √
ظير لدل الحاالت الخمس بشكؿ جد مؤكد عميو  ،/طفؿ  ـأك الذم يتمثؿ في خمؿ العبلقة 

في الحماية ك التبعية المفرطة لمفتاة  إفراطالحاضرة مع حصر شديد ك  األـ يتضمفك الذم 
ك الغائبة نفسيا  الحاضرة جسديا  األـالحاالت فظيرت  باقي أما ،فيما يخص الحالة )س(

لتكاجد ك ظيكر طبقية الذم خمؼ نمط نفسي خاص يعد قاعدة  ،مع غياب التبلمس الجسدم
 .األساسياالكتئاب 

التقمص تؤكد عمى  فإشكالية ذك تنظيمة سيككسكماتية،  أـالخمس الحاالت  ظيكر لدل  √
 أك Alberto Aiguerك ىذا انطبلقا مف نظرية  الطفؿ سيككف ذك تنظيمة سيككسكماتية، أف

 .األساسيتكاجد االكتئاب يككف  فمف الطبيعي   Bنظرية الكراثة النفسية 

    .ظير لدل الحاالت الخمس ،أك معا نفسيا أكغيابو جسديا  مع األبسكء العبلقة مع  √

          نفسياة )س( اكبر مشكؿ حدث ليا مع الكالد كما انو كاف غائبا جسديا ك لالحا -

الف ىناؾ  ،معو تحاكرعمى ال لـ تتعكد، ال تستطيع التحدث معو  أنياالحالة )ك( ترل  - 
فمصدر الحناف ، ك ال يمكف اختراقيا  ،السمطة العميا األب أفثؿ في ميت ،نمط عيش خاص
 .ك العطؼ غائب

 معو   طعاموك انو لـ يذكر يكما انو تناكؿ  ،كاف جد متسمط األب أفالحالة )ح( يؤكد  -
غائب يككف في مكاف بعيد ك عندما يحضر  يعمؿ وألنكاف غائب جسديا انو  أكدكما 

 .البنو عكاطؼال يبدم  األبك ،  أبيويتحدث مع  أفجسديا ك نفسيا فيك يتحاشى 

 .ك ترؾ االبف يتحمؿ مشاكؿ البيت األبتكفي  )ب( الحالة-

 المتسمط العدكاني. كالده ىكسبب ما جرل لو في ىذه الحياة  أفكد ؤ ي )ع(الحالة  -

          كبت العكاطؼ  إلىك الذم يؤدم  ،لدل كؿ الحاالت األسرمغياب معنى الحكار  √
 . األساسيك االنفعاالت ك الذم يدؿ عمى االكتئاب 



عمى  يدؿ الذمك  ،التي ستخمؽ جمكد عاطفي ،االكتئابية  في كؿ الحاالت األـظيكر  √
االكتئاب  إلىالمفحكص  أفيمج، ظير تحطيـ لكؿ القكل العقمية ف ،عدـ تككيف صاد االثارات

 .لمبعد عف الدافع النزكم الشديد األساسي

           ظيكر التفكير العممي لدل الحاالت الخمس الذم نجده مسيطر كتنظيمة   √
 مع إالفيـ ال يتعاممكف  ، اآلنيالتفكير الحالي ك  تمكضعيظير مف خبلؿ  ،دفاعية 

ك التعمؽ المفرط بالتفاصيؿ اليكمية الذم  بطريقة خالية مف الجكانب العاطفية ، ،رضالحا
حقيقي  ىكامي نبلحظ عجز كبت الكظيفة الخيالية، أكفشؿ  أككجكد خمؿ في اليكاـ  إلى أدل

ك     قمعية مرعبة قكل التفكير العممي ك عجز التعبير االنفعالي،الف ىناؾ  إلىراجع 
ك التفكير  الحالي ك العممي. إحبلؿكبدال مف ذلؾ  النفسية ، ةيعني المعانا إليياالذىاب 

ك التي قد تسبقو ك تستمر في  األساسيالتي تدؿ االكتئاب  العريضةالعممي مف السمات 
 كجكده.

      كانت أحبلـت دكج إذاك  لدل الحاالت ، نعدامياا أك األحبلـالحظنا ظيكر غياب  √
التي تدؿ عمى التنظيـ  ،الصدمية المعاشة لؤلحداثضطرارم تكرارم ا أك ،ذك طابع عماالتي

ك الذم يدؿ عمى خمؿ  ،بصفة خاصة األساسيالسيككسكماتي بصفة عامة ك عمى االكتئاب 
 التمثيبلت ك الحياة العممية.

ك الذم يدؿ داللة كاضحة عمى كجكد  ،ظيكر مشاكؿ جنسية لدل الحاالت الخمس √
كما يدؿ  ،ك العيش فيو مسبقا ك ىذا قبؿ المرض، االكتئاب سكاء الكبلسيكي أك األساسي

 عمى الضغط ما بعد الصدمة .

 إشكاليةك التي تعد نقاط حساسة تثبت  ،البحث إلييامف بيف النتائج اليامة المتكصؿ   √
  الحاالت ظير لدييـ صدمات انفصالية لدل كؿ :السرطاف كداء سيككسكماتي 



    انفصاؿ الزكج ك الطبلؽ لمدةتتمثؿ في   أكليةصدمة  إلىفنجد الحالة )س( تعرضت  -
 مف بعد زكاجو تكفت أشير 10 ب صدمة ثالثةثـ  ،األبزكاج ثـ صدمة ثانية  ،سنكات 9

 .ظير المرض لدل الحالة أشير  06،ب األـ

ثـ مكت ، ك ىـ صغار  اإلخكةمكت ، انفصاؿ سابقة  اتالحالة )ك( تعرضت لصدم -
 ظيكر المككيميا لمحالة )ك(. أشير 09بعد  ،داخؿ البئر  األخت

اكت 20ظيكر المككيمياء لمحالة في  ،2004في جانفي الحالة )ح( تكفت لو الجدة التي ربتو  -
 الكالدة  أـبعد كفاة الجدة  ، ثـثـ تشفى الحالة بعد زرع النخاع  سبعة. آك أشير 6يعني  2004

 . 2009 في أخرلتظير المككيمياء مرة  2009في عاـ 

         ثـ ظيكر المككيميا لدل الحالة بعد ،األخالحالة )ب( تعرض لصدمة االنفصاؿ عف  -
 .أشير 6

 .أشير 09ظيكر المرض بعد  ،مرتيفثـ الطبلؽ  األـمكت الحالة )ع(  -

 أفكما  ،األساسياالكتئاب في   العقمي المتمثؿ نمطنكع مف الصدمات النفسية قد تظير  إف
 فيك يسبؽ الجسدنة ،قد تظير الجسدنة أخرلك ظيكر صدمات  كنمط عيش خاص هاستقرار 

 قبؿ حدكث المرض. أساسيكجكد اكتئاب  أفك ىذا يدؿ عمى الفرض الدراسي المطركح 

ما ىك معركؼ  أفرغـ ، ك استمراره بعد المرض ، قبؿ المرض  األساسيظيكر االكتئاب  √
فرضنا حدكثو فقط  أننارغـ  كاضحة، رات مرضية اكتئابية لدل مرضى السرطافذظيكر  تنا

 .قبؿ حدكث التجسدف لكف في حاالتنا استمر بعد التجسدف

 تغير  ظيكر لدل الحالة الخامسة )ع( بما يسمى حسب مارتي التغير الجذرم ك معجزة √
عاشقا كما  أصبحك  ،نظرة أكؿالحب مف  إلىتعرض المفحكص ، حيث النظاـ السابؽ 

الدينية ك ىذا ما  باألمكرك االىتماـ ، يحفظ سكرة الفاتحة  أصبح ،اإلعبلءاستعمؿ ميكانيـز 
 اقر عميو مارتي ك ليس الفرد جمكد .



كجد ىذا النشاط  إذاك  . إطبلقالـ نبلحظ عمى الحاالت سيطرة الجانب الديني لدييـ  √
عند نياية االكتئاب  أساسيافمارتي يقر انو قد يحدث تغير في نشاط الفرد المكتئب 

 لؤلطرك الخضكع ، لتجنب الصراع  لميكانيـز االعبلء استعماؿك قد يككف  ،األساسي
 ك االمتثاؿ لممثؿ الراقية ك المتمثمة في الديف.  االجتماعية

الكسط ،عادة الطفؿ  بيف االخكة ىك الترتيب العائمي يككف حاالت أربعظيكر المرض لدل  √
الطفؿ الذم يحتؿ لكف ، ك يحظى باىتماـ كبير ،في مجتمعنا العربي مدلؿ األخير أك األكؿ

ك الحرماف    فحاالتنا ظير فييا التيميش العائمي  ،يظير ىناؾ تيميش الترتيب الكسطي
 العاطفي.

ك االبتعاد عف ، ك مشكمة التفرقة الذم ترؾ التنظيـ التجنبي  ،األخكةظيكر مشكؿ الغيرة  √
 .األساسياالكتئاب  سمكؾ  إلى أدلك كرىيا الذم  األـ

ظهور مشكل الفقر كعامل مؤكد من طرف الحاالت األربعة ، إال حالة واحدة ،كعنصر  √

 أساسي معبر عنه، و محور الحديث.

 ظيكر الذكريات المؤلمة الطفكلية لدل الحاالت الخمس. √

الحالة)س(ىناؾ تفريط  ،إال األربعةغكطات ناتجة عف الحرماف العاطفي لدل الحاالت ض √
 .األـفي الدالؿ مف طرؼ 

 الترؾ ك االنفصاؿ. الخكؼ مفظير لدل الحاالت الخمس في تفكيرىـ العقمي  √

 نبلحظ لدل الحاالت الخمس التحدث سكل بالقيـ االجتماعية . √

 إلى أدلك ىذا ما  ،لتحامية مع المكضكعات المثاليةإفي عبلقات  مشكؿ الدخكؿظيكر  √
 غياب حداد غير مرصف لدل الخمس حاالت.

 الحالة )س(. إالغمب الحاالت أعدـ القدرة عمى المكاجية الكالدية في √



مف خبلؿ  إال ،ك عدـ القدرة عمى حميا ،الت الخمساالعبلئقية لدل الح زقيةأظيكر الم √
 .األساسيالحياة العممية ك التفكير العممي الذم يدؿ عمى االكتئاب 

 :فييا ابرز لنا اختبار الركشاخ النتائج التالية ك التي تشترؾ الحاالت الخمس √

 الضػػعيفة ك التػػي تػػدؿ فقػػر الحيػػاة  اإلنتاجيػػةيػػدؿ عمػػى الػػذم انخفػػاض عػػدد االسػػتجابات:  -
ك العجز فػي  الغائبة الحركة االرصانية النزكية ،القدرة الشفكية ك التعبيرية غياب ك ، الخيالية 

 التعبير العاطفي ك االنفعالي ك التي تعد أعراض كاضحة لبلكتئاب األساسي.

سػمات  إحػدليعػد يدؿ عمػى التثبػيط ك غيػاب الخيػاؿ ك الػذم الذم ارتفاع الزمف البطاقات  -
 االكتئاب األساسي

الػػذم يػػدؿ عمػػى التركيػػز فػػي الكاقػػع المممػػكس ك اسػػتخداـ دفاعػػات  ارتفػػاع الجزئيػػات الكبيػػرة -
التفكيػر العممػي ك الحيػاة اليكاميػة عػف لنػا بكشػؼ  سػمح ي مضد ظيكر اآلثار اليكامية ك الػذ

 أيضػاالػذم يػدؿ  ،السيككسػكماتي ك التي تعػد مػف أىػـ خصكصػية النشػاط العقمػي ،لممفحكص
 .األساسيعمى االكتئاب 

ك الػػذم ، الػػذم يبػػرز الميػػزة الدفاعيػػة الصػػمبة ك غيػػاب اليػػكاـ  ارتفػػاع االسػػتجابات الشػػكمية -
الف دفاعاتػػػو غيػػػر مرنػػػة تتميػػػز بػػػالجمكد ك التػػػي تظيػػػر فػػػي  ،يػػػدؿ عمػػػى االكتئػػػاب األساسػػػي

 التفكير العممي ك استثمار الكاقع بطريقة مبالغ فييا.

لحركة الذم يدؿ عمى عدـ القدرة االبتكارية عدـ القدرة عمى التقمص ك غياب غياب ا -
    ك صبلبة ميكانزيمات الدفاع ك القمؽ الكامف ،ك التعقيؿ ك الفقر اليكامي الكظيفة الحممية
 . أساسيالذم يدؿ عمى كجكد اكتئاب  ك عدـ النضج

الػػذم يػػدؿ عمػػى إشػػكالية عاطفيػػة ك التػػي تسػػاعدنا فػػي  غمػػب الحػػاالتألػػدل  غيػػاب األلػػكاف -
 كشؼ االكتئاب األساسي مف خبلؿ إبراز عجز التعبير العاطفي ك االنفعالي.

 االكتئاب األساسي.لتشكؿ الصدمات تبرز محتكيات ىامة ظيكر  -



 ك الػذم يػديؿ عمػى ،ك البلمخرجية النفسية براز الصراعأ الذم  التفسير الدينامي لمبطاقات -
 .السببية المرضية ك التاريخ الشخصي لممفحكص

االستقصائية كؿ ما برزتو المقاببلت  ،ىناؾ تطابؽ كبير جدا بيف المقاببلت ك االختبار √
 .األساسيك الذم يثبت كجكد االكتئاب  ،االختبار خاصة مف خبلؿ التفسير الدينامي أكده

 التساؤؿ المطركح:ا مف البحث نجيب عف يالمحصمة عمي النتائجمف خبلؿ ىذه 

يظير في التاريخ الشخصي  لمريض المككيمياء ، نشاط عقمي يتميز بسيادة االكتئاب          
ك قد يتحكؿ ىذا  بالمرض ، اإلصابةستمر ىذا النشاط لدل حاالتنا بعد ااألساسي. ك 

لكف غياب  ،جمكد كأنوالنظاـ السابؽ ك يصبح الفرد ك تغير ما يسمى معجزة  إلىالنشاط 
 يظير السرطافبعدىا   09 إلى أشير 06ك ظيكر صدمات بمعدؿ مف  محددات الجمد ،

  .مباشرة

      يدؿ عمى التنظيـ السيككسكماتي  ،كنشاط عقمي قبؿ المرض األساسيظيكر االكتئاب 
 .في الحاالت المدركسة السرطاف داء سيككسكماتيأف تؤكد  إضافيةؽ نتيجة قك بالتالي نح

 

 

 

 

 

 

 

 



 :ةـــــــــــــــــــــالخاتم     

ىؿ  :مفادهالتساؤؿ المطركح ك الذم البحث ك التحقؽ مف بعد عرضنا لنتائج             
 نشاط عقمي يتميز بسيادة االكتئاب  ءيظير في التاريخ الشخصي لمريض  المككيميا

يعيش مريض سرطاف  يظير ك نوأ نجيب عف التساؤؿ المطركح : أفنستطيع   األساسي؟
              يرظالذم ييتميز بسيادة االكتئاب األساسي ك نشاط عقمي  أك المككيمياء الدـ

بكجكد ك ىذا مف خبلؿ تحقؽ الفرضيات كالتي تتعمؽ   .ك يميز االضطرابات السيككسكماتية
بكجكد خمؿ في وخمؿ في التمثيبلت اليكامية العاطفية، كاإلستثمار الكاقعي لمحياة اآلنية .

  الحياة الجنسية.

نو يعرقؿ أ إال ،ك ظيكر الطابع التكيفي بأعراضو األساسيرغـ اختفاء ك تستر االكتئاب 
ك ىركبو  زقية أيجد حمكؿ لتمؾ الصراعات الم أففيك ال يستطيع ، العقمي سير النشاط 

      ىك الجسد كحؿ تافو مصيرىا الكحيد ،حالة ال مخرجية أماـيجد المتعضي نفسو ، منيا
ننيي خاتمة بحثنا ببعض  أفحبذنا  األساسكعمى ىذا ، النفسية األزماتنسب لكؿ أك 

 ك االقتراحات التالية:  التكصيات

  و التوصيات: النصائح

البعض  تفاجئقد  األمياتك  اآلباء إلى األمرتكجو في بادئ  ،ىذه التكصيات ك النصائح
   خاصة العبلقة  األكليةىك العبلقات  األساسي كتئابلبلسبب المنشئية النفسية  إف لماذا؟

 / طفؿ. أـ

 .إفراط آكيككف تفريط  أفحيث ال يجب  ،يجب تفادم كؿ العبلقات المرضية بيف الطفؿ -

مع السماح ليـ بالتعبير  ،يجب التعامؿ مع الطفؿ في كؿ مرحمة عمرية تعامؿ مختمؼ -
مة صراعاتيـ العدكانية دكف نالسماح ليـ في مكاقؼ عقيجب ك مشاعرىـ ، كما  عف عكاطفيـ

 .في إطار مشركع كبتيا



تابع في ك ال نجعؿ الطفؿ  ،اآلخريفتحمؿ مسؤكليتو في غياب  بأىميةالطفؿ  إشعار -
 يفقد ذاتو.أك الساند الكصي  أك األخرغياب 

نيا أف تخمؼ أش فـ الطفؿ ك التي ميك تحط ،حباطات الغير الناميةيجب تكرار اإلال  -
 نمط معيف خاص تظير فيو السمات المرضية في الرشد.

 . أخربيف األطفاؿ دكف إشعار أف ىناؾ تفضيؿ كلد عف  اةساك ميجب ال -

كما يجب  ،التعبير عف مشاعره مىجؿ القدرة عأمف  ،تنمية الجكانب المغكية لمطفؿ يجب -
لكي ال  عؿ المصارحة ك الحكار ك التعبير عف كؿ ما يختمج في صدره منذ الطفكلة تعكيده

 يككف كتـ لمعكاطؼ.

 تحقيؽ نشاط عقمي يتميز بالمركنة جؿ أيجب تنمية الجكانب الخيالية لمطفؿ، ك ىذا مف  -
  ك استثمار الحياة  اآلنيك  ليالتي تعيش فقط في الحا تمؾك دفاعات فعالة تبتعد عف 
رصانيا نفسيا إحمكؿ لمكضعيات التي تصادؼ حياتو ك  إيجاداليكمية ، حيث يستطيع الطفؿ 

 حياتو . كضعيات في مختمؼ

 ات:ـراحـاالقت* 

الطفؿ ك المشاكؿ التي  فييا عمى كؿ مراحؿ نمك فعرفيت ،مياتلؤل برامج ك قائية إعداد -
ننمييا لمطفؿ كما  أفك نكعية العبلقة التي يجب  ،الطفؿ في مراحؿ حياتو إلييايتعرض 
دكره في  ابرازيذا النكع مف االكتئاب ك لة ينكضح مف خبلؿ ىذا البرامج التحسيس أفيجب 

في مختمؼ كسائؿ  البرامجذه ى تكزععرقمة النشاط العقمي لكي نخفؼ مف الكقكع فيو، قد 
 .لكي تككف في متناكؿ الجميع اإلعبلـ

االكتئاب  اف يتناكؿ ،أخرلدرس المكضكع مرة  إذاىتمامو نقترح إ بحثنا أثارمف  إلى -
ىؿ ىذا النشاط يمتد إلى باقي أنكاع السرطاف  نتأكدالسرطاف ،لكي  أنكاعلدل باقي  األساسي

 .نعمـ ىذا النشاط العقمي الذم يدؿ عمى االضطرابات السيككسكماتية أفك بالتالي نستطيع 



جؿ أراسة مطكلة مف دك القياـ ب ،إحصائيةلقمنا باختيار عينة  أكثرلك طالت مدة الدراسة  -
 أعراضالذم يحدد  (E . D) األساسيتحصمنا عمى سمـ لبلكتئاب  إذاتعميـ النتائج خاصة 

 عميمو ك التي ستككف ربما دراسة دكتكراه.بطريؽ سيمة. كت األساسياالكتئاب 

ندرس نفس الدراسة ك لكف عمى عينة تتككف مف مراىقيف ك السؤاؿ الذم سيطرح ىؿ يبقى  -
يغيب ك يتغير ىذا  أـ األساسيلدييـ نفس النشاط العقمي الذم يتميز بسيادة االكتئاب 

 .؟.األمر

     ك التي مف خبلليا يستطيع الطفؿ  ،القدرات الخيالية نميتنقترح كضع برامج عبلجية  -
ك ذلؾ  ةالمكبكت نفعاليةاالكؿ الشحنات ريغ يسقط كؿ رغباتو دكف كبتيا ك تف أفالراشد  أك

حيث حاليا متكفر برنامج عبلجي لمرضى  ،الفيديك الصحة بألعابالمسماة  ألعابمف خبلؿ 
 إلىادخؿ  كالذمrémission   Roxiباسـ  لذم يدعىك فرنسا ك ا انجمتراك  أمريكاالسرطاف في 

في عمـ النفس العيادم  الجزائر مف طرؼ الباحثة حافرم زىية ك ىك مشركع بحث دكتكراه
 . الذم تدرس فيو التحفيز ك الدافعية لدل ىؤالء

              العاطفيػػػػػػة  ك التمثػػػػػػيبلت العقميػػػػػػةالحيػػػػػػاة  إنعػػػػػػاشؿ فػػػػػػي ثػػػػػػنقتػػػػػػرح برنػػػػػػامج عبلجػػػػػػي يتم -
لػػدل مػػريض السػػرطاف حيػػث اقتػػرح ىػػذا البرنػػامج سػػابقا مػػف طػػرؼ الباحثػػة طالػػب اليكاميػػة ك 

نطبؽ ىػذا العػبلج لػدل  ىذا عف طريؽ االسترخاء ك السفركلكجياك  محناف لدل مرضى السكر 
 األساسيمرضي االكتئاب 
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 :المبلحؽ

 المالحق الخاصة بشبكة االمقابالت اإلستقصائية السيكوسوماتية:

 المعمكمات الشخصية المحور الول: -

 الجنس

 السف

 الحالة المدنية.

 المستكل الثقافي.

 اإلصابة بالمرض المحور الثاني: -

 نكع المرض.

 اإلصابة.كقت 

 ىؿ عانى المريض مف أمراض جسدية أخرل.

اليدؼ مف المحكر: معرفة المرض ك ىؿ المفحكص عمى دراية بؿ مرض ك بالتالي مانكع 
 الذم يعيشو المريض. رد الفعؿ الذم يبديو.ك الذم أيضا قد يظير لنا نكع االكتئاب

 .السجؿ التاريخي الطفكليالمحور الثالث: -

 معمكمات حكؿ الكالدة.

 معمكمات حكؿ العبلقة أـ/طفؿ.

 معمكمات حكؿ العبلقة مع األب.

 الكضعيات الصدمية التي تعرض إلييا المفحكص في ىذه الفترة.



 رد فعؿ المفحكص ك طريقة التي انتيجيا في مكاجية ىذه الكضعيات.

اليدؼ مف ىذا المحكر: الكشؼ عف السببية النفسك نشكئية لبلكتئاب األساسي ككف 
 .، ك التي تساعدنا عمى إثباتو آك نفيو لدل المريضاألكلية ىي اصؿ المنشأالعبلقات 

 : السجؿ التاريخي في فترة المراىقةالمحور الرابع -

 معمكمات حكؿ ىذه الفترة.

 معمكمات حكؿ الحياة الجنسية.

 الكضعيات الصدمية التي تعرض إلييا المفحكص في ىذه الفترة.

 تيجيا في مكاجية ىذه الكضعيات.رد فعؿ المفحكص ك طريقة التي ان

           الكضعيات الصدمية التي قد تخمؼ ىذا عف اليدؼ مف ىذا المحكر: الكشؼ 
، فالطريقة التي يكاجو المفحكص بيا تمؾ الكضعيات تبيف لنا نكع النشاط العقمي  النمط

 ضؼ إلى ذلؾ اآلثار التي تخمفيا ىذه المرحمة العمرية..المنتيج 

 .المحظة الحالية السجؿ التاريخي في فترات البمكغ حتى خامس :المحور ال -

 معمكمات حكؿ ىذه الفترة.

 الكضعيات الصدمية التي تعرض الييا المفحكص في ىذه الفترة.

 رد فعؿ المفحكص ك طريقة التي انتيجيا في مكاجية ىذه الكضعيات.

ساسي ك تتبع النشاط اليدؼ مف ىذا المحكر: البحث عف السمات التي تميز االكتئاب األ
 المسيطر.

 : أعراض االكتئاب األساسي. المحور السادس -

 السمات التي تشير إلى االكتئاب األساسي.



 المؤشرات التي تدؿ عمى االكتئاب األساسي.

 معمكمات تدؿ غياب األعراض الظاىرة لدل االكتئاب الكبلسيكي. 0

 معمكمات تدؿ عمى كجكد قمؽ عائـ.  2

 عمى التفكير العممي. معمكمات تدؿ 5

 معمكمات متعمقة بالكظيفة الخيالية ك اليكاـ. 4

 معمكمات متعمقة باألحبلـ.. 3

 اليدؼ مف المحكر:البحث مباشرة عف اإلشكاؿ المطركح .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 *المالحق الخاصة بعرض المقابالت االستقصائية لمحاالت االخمس:

 لى )س(المقابالت االستقصائية لمحالة االو   عرض -1

 المعطيات البيوغرافية*

 : )س(االسم

 سنة 56: العمر

 أكالد ذكريف ك بنت 5: متزكجة ك أـ الحالة االجتماعية

 الترتيب في العائمة:الصغرل

 الــمـقــابــمــة الولـــى:*

 صباح الخير ك شراكي م:

 : بخيرس

 قكلي ك اسمؾ م:

 : )س(س

 قداه في عمرؾ؟ م:

 سنة. 56 س:

 سطيؼ؟ تسكني ىنا في م:

 س:ىيو نسكف في الجناف.

 ـ: عندؾ بزاؼ كنتي ىنايا في المستشفى؟

 س:عندم تقريبا شير.



 ـ: نقدر نعرؼ كاش لمرض نتاعؾ؟

 س:عندم  مكركب في الدـ راني درت الشيميك.

 ـ:مفيمتش عميؾ تقدرم تفيميني أكثر؟

 س:قالكلي حبطكلي لببلكات بزاؼ ك راىـ يزيدكلي في الدـ.

 كا بزاؼ ك نتي داكم عميو؟ـ: لمرض ىذا عند

 س: أكاه.

 ـ: ك كاش ما عندؾ مرض آخر كنت داكم عميو؟

 س:أكاه.

 ـ : تقدرم تقكلي كاكتاه بداؾ ىذا المرض؟

س: بداني ىذا المرض عندم مدة شير كنت بالحمؿ ك بعيتؾ فارقت في مدة شير ك نص 
 مف ثمة رحت لطبيب ك راني ىنا في السبيطار.

 اعكـ عندك ىذا المرض؟ ـ: ما عندكش لي فدار ت

 س: أكاه ماعندناش.

ـ: كيفاه حتاف حسيتي بالمرض نتاعؾ يعني ك شنيي األعراض ألي الحظتيا عمى ركحؾ   
 ك مف ثمة رحتي لطبيب؟

 les analysesس: عدت نحس بالفشمة كما نقدرش نخدـ ك تعبانة ركحت لطبيب طمب مني 

اشرة لمسبيطار راىـ حكمكني راني درتيـ خرجكا شكيا ماىمش مبلح كمف بعد دزكني مب
 عندم شير ك أنا ىنا

 ـ: ك ىنا في سبيطار كاش قمكلؾ عمى المرض نتاعؾ؟



 la كاحد يدير  logiquementىما قالكلي مكركب في الدـ كأنا قارية كعبلبالي بكمش كعبلبالي   س:

chimio؟ " 

 ـ: في  ام سنة حبست لقرام؟ 

 س: حبست في الباؾ.

 تعبتؾ ك راكي حابة ترتاحي شكيا.؟. ـ: راني حسيت بمي

 س:ماشي ىكذا؟

ىما ينحيك عمى الناس ماش       Psychologuesؿ  س: أكاه ما تعبتينيش مره أنا نعرؼ
ك ىي دير األعراض   la chimioيتعبكىـ، شكم برؾ كتمني طياب نتاع فمي راىـ قتمكني ب

ت ما نحركش فمي راىـ أكؿ خاصة نتقيا كندكخ  ك يطيب فمي ما نقدرش نيدر راني كن
فرحكا الطبا اككؿ كي  لقاكني  راني نيدر ىكذا معاؾ ،تحس في سنيا يمصقك مع بعضاىـ 

 خطراشؾ فمي كامؿ راىك طايب.

 راىـ قالكا  لنتاكاعنا بصح أنا عبل بالي.

 ـ: ما فيمتش ممكف تكضح كثر؟

 : ىما قالكلي عندؾ مكركب في الدـ بصح أف راني قارية ك عمباليس

 مانيش خايفة ك الحمد هلل  la chimio ب 

: تعبتؾ بزاؼ استراحي ضؾ غدكا نجي ك راني مزلت نسمعؾ ك كما حبيتي تيدر لي أنا م
  راني معاؾ كاش حبتي تفرغي كما قتمؾ راني نسمعمؾ في أم كقت؟ ىيا تبقام عمى خير  

 ك ربي يشفيؾ 

 : آميف بالسبلمةس

 



 المقـابمة الثــانية:*

؟: أىبل مساء الم  خير كاش راكي  راكي ىايمة ليـك

  )مالحظة: ابتسامة دون االستطاعة عن الرد(س: آـ 

 ـ: آه يا )س(  ليـك لبستي لزرؽ عبل بالؾ جاؾ مميح خير مف الكردم.

 س: راىـ كجعكني   شكفي قداه نتفخك ك شكفي  دـ كفاه دار ىنا راني درتميـ الزيت عرب.

 ـ: صح ينحي النفخ.

 س: راىـ بارديف.

: كي جي الدكتكر )د( ضؾ نسقسيو عمى النفخ ىذا بصح خير ما تتقمقيش منك خبلص ـ
 ليـك فمؾ راىك مميح  تنحالك الطياب راكي تيدرم مميح ببل كجع خير مف المرة لي فاتت؟

 س: ىيو اليـك الباس.

 ـ: قكليمي يا )س(  االب نتاعؾ حي؟ 

 أشير  6س: ايو ك األـ: تكفاة عندىا 

 فاة ـ:قكليمي باه تك 

 س: ماتت بقمبيا

 ـ: ك عندؾ خكاتؾ؟

 ذككر ك فتاة. 3س: عندم 

 ـ: ترتيبؾ بيف خكاتؾ قداه؟

 س: أنا لخرة أنا صغيرة فييـ.



 ـ: قداه في عمرىا مؾ كي تكفاة؟

 سنة. 70س: 

 ـ: تقدرم تحكيمي كفاه تكفاة؟

 س: ماتت نكرماؿ 
 خبلص. 

 ـ: أحكيمي كاش صرالؾ كيما سمعتي بمي مؾ تكفاة 

تني نكرماؿ كي تكفاة، حكمت لببلصة شيريف نركح لييا بصح أنا ثاني كاف عندم س: جا
 شيخي مكسكر حاكـ لببلصة .

 ـ: كنتي تركحي لييا؟

تاع   serviceفي   5-7 س: نركح لييا بصح أنا ثاني عندم شيخي مكسكر كنت ركح لييا مف
cardio كنخدـ عمى شيخي ك نخدـ عمييا 

؟  ـ: كنت تركحي مرة في اليـك

 س: كنت ما  نركحش بزاؼ .

 ـ: كفاه كانت عبلقتؾ مع مؾ في صغرؾ حتاف اآلف؟

س: نكرماؿ، كي زكحت ما عاد عندم مركح ركح خطرة في الشيريف كي نكثر نبات ليمتيف، 
سنة، 04عبل باليا بمي محككمة ماتقدرش تقكلي أركاحي عندم لكالد ناصر في عمر ك 

 قدرش نظؿ نخدـ.سنكات صافي مان 5سنكات ك ىديؿ  8محمد

 ـ: عندمف راكي مخمي كالدؾ؟

سنة تحبيا الطفمة 31س: طفمة الصقة في عمتيا ظؿ عندىا عمتيا ىذم مطمقة ك عندىا 
 نكرماؿ كذرارم متينية منيـ عبلبالي ما يخصيـ كالك .



 ـ: أحكيمي عمى مؾ كفاه رباتؾ ؟

 اؼ .س: كانت الصقة فيا  بزاؼ حتاف زكجتني بصح ما نشفاش عمى صغرم بز 

 ـ: كنتي تحكي معاىا عف أمكرؾ الشخصية كال كاش ما تحبي ديرم؟

 س: أكاه مشاكمي نخمييـ ليا مانحبش نحكييـ.

 ـ: تسممي عمييا ك تتحضنيا ك تقكلييا بمي راكي تحبيا؟

 س: نكرماؿ عادم مانقدرش نعبر ليا عمى مشاعرم ممي كنت صغيرة. 

 ـ: كي كانت مريضة كاش كنتي تحسي؟

 راىي مريضة ك خبلص.س: نكرماؿ 

 ـ: كانت تمرض مف قبؿ كال ال؟

 س: أكاه ىذم المرة برؾ.

 ـ: كاش مف سبة؟

 أشير ك مف بعد ماتت.01س: سبة ىك بابا زكج عمييا 

 ـ: باباؾ قداه في عمرك؟

 س: كثر منيا بعاـ 

 ـ: أحكيمي كفاه حتاف زكج كانت مؾ مريضة كال الال؟

سنة دارىا عمى  49اش منيا ك جاب كحدة في عمرىا س: أكاه كاف يقكليا نزكج بصح ما ندرن
 غفمة كي سمعت مارقدرتش 

 ـ: كاف بيناتيـ مشاكؿ مف الصغر؟



س: أكاه   كانت ما كىك ماالح بزاؼ كاف يركح لفرنسا كيجي يعطيميا الصكارد ك تتصرؼ ك 
 ىي كؿ شيء ديركا ك ىك دائما ساكت كما عدناش مشاكؿ.

 ؟ـ: كفاه كانت عبلقتؾ مع باباؾ

س: في حياتي ما كجيتك كما قتمك كممة غير كي زكج كاجيتك ك عيطت عميو ك قتمك كبلـ 
 كبير ككصمتك     ك تقمقت بزاؼ ككاحد ما صرالك كيما صرالي أنا.

 ـ: كمؾ كاش قمتك كاجيتك؟

 س: ما ما تقدرش تكاجيك كانت تبكي ك ىكذاؾ كانت تقكلي ما دريش عميو راىك بكيؾ 

 ر شكيا ك يركح. يجي ساعات في النيا

 ـ: أمؾ ما تقمك كالك.

 س: ما تقدرش، أنا كي ىاكشتك راني نسمؾ مشي مالفة نياكشك.

 كاش نقكلؾ يا حكيمة مانقدرش نيدرلؾ  ماش ندرؽ عميؾ  بصح لقمب مف داخؿ يكجع.

ـ: لشفتي ركحؾ ماكي قادرة تكممي كال راني   فكرتؾ في حاجة ما كماشي حابة تتفكرم، 
 ني مميحة نيدركا .نحبسك ككي تكك 

 س: حابة نككؿ شكم

 ـ: كاش جام عبل بالؾ؟

 س: جابك لي شكم شخشكخة بصح مسكسة

 ـ: نخميؾ ضؾ تتغدام كراني ىنا ذا حتجتيني عيطمي   تبقام عمى خير

 المقابمـة الثالـثـة:*

 ـ: أىبل كاش راكي؟



 س: بخير

 تصد عمى راسي؟ Psychologueـ: راني جيت تكالؾ عبلبالي تقكلي كؿ ماجي ىذم ؿ 

 س: اكاه أنا نستراح كي نيدر معاؾ.

 ـ :ربي يرضى عميؾ. 

         ـ: كيف حبسنا ىذيؾ نيار كما تتفكرم كقيبل  حبسنا عند بكبؾ كي زكج ك ىاكشتيو 
 ك مرضت مؾ ك ربما قتكلي حسيت بالذنب كي ىاكشتك.

ـ تركحي        س: إيو دعيت عميو بزاؼ ك حطيت بصح  قبؿ ما نمرض   قالي راحمي الز 
 ليو، نكرماؿ رحت ليو

 ـ: استقببلتؾ الزكجة نتاعكا؟

 س: نكرماؿ شفتيا أكؿ مرة.

 ـ: كانت مميحة معاؾ؟

س: إيو، كاف  ىك المثؿ األعمى عندم ، كناس يضرب بو المثؿ ناس أك كؿ حارت فيو ، 
 كاف مميح بزاؼ معنا كانا عايشيف ىايميف دقيقة تقمبت اآلية.

 ( ىذه الحادثة خبلت حاجة في نفسؾ؟ـ: قكليمي يا )س

 س: كاش رايحة ندير صرات ك خبلص.

 ـ: كاف بكبؾ في الصغر نتاعؾ يضربؾ ك قاسي عميؾ؟

 س:أكاه كاف ما عندك حتى دخؿ فينا األـ ىي كؿ شيء ىك يمد غير الصكارد.

 ـ: قكتيمي بمي عندؾ خاكتؾ الذرارم كيفاه كانت عبلقتؾ معاىـ؟

 نيش نخرج يخافك عمينا خطراكش ىما نتاع لحية .س: عادية، كانك مايحبك 



 ـ: كانك يضربكؾ في الصغر؟

 س: سي نكرماؿ كاش ما ندير ذرارم ىما لي يصرفكا .

 ـ: كانك يصرفك في المباس نتاعؾ ككؿ شيء ديره؟

س: أنا كحدم ماكنتش نشتي نمبس العرياف آه ضر كتمني كيدم راىي تكجع تنفخت بزاؼ 
 البركد راىي باردة .راني درت زيت عرب حتى 

ـ: يا )س( إذا  لقيتي ركحؾ ما كنتيش قادرة تيدرم معايا ك راني نتعب فيؾ نخمييا لمرة خرة    
 ك تككني قادرة كنيدرك .

 س: أكاه تعبي ضر ك لساني كي عاد طايب.

 ـ: ىيا ممييتؾ تبقام عمى خير.

 المقـابـمـة الـرابـعـة:*

 صباح الخير نيارؾ طيب كشراكي ؟

 يارؾ نتي أطيب عندكي بزاؼ ماجتيش كال عندكي الخدمة بزاؼ ؟س: ن

 ـ: كاش راكي تحسي في ركحؾ ىذه األياـ؟

س: راني بصح عندم أمؿ كبير باه نشفى ك نكلي لكالدم ك أنا إيماني كبير كربي ماش رايح  
  يخمني

 س: إنشاء اهلل. قمتي حاب تركحي ك تكلي لكالدؾ تكحشتييـ؟

 س: إيو.

 ماشفتييكمش ؟ ـ: قداه عندؾ



س: ناصر شفتك كطفمة شفتيا مف الطاقة مانيش متحيرة عمييـ خطراكش راىـ عند عمتيـ       
 ك باباىـ

؟  ـ: باباىـ اك يجي ليؾ كؿ يـك

 س: يجي.

 ـ: ككتاه زكجتي ؟

 قعدت عاـ ك طمقت. 93ك  94 س: زكجت في

 ـ: زكجؾ كنتي تعرفيو مف قبؿ؟ 

 ا مخطكبة.س: أكاه جبيكلي خكتي عاـ كنص ك أن

 ـ: كنتي راضية بيو ك حاب تتزكجي معاه ؟

 س: جابكىكلي ك قالكلي حاب يزكج مدني بابا.

 ـ: نتي كنتي قابمة ك قتيمييـ راكي مكافقة كالال؟

 نزكج ك خبلص. les essentielleس: نكرماؿ 

 ـ: مف بعد كلتي تميؿ ليو ك تحبي تشكفيو ك تيدرم معاه؟

 اشير.6نص كأنا مخطكبة شفتك خطرة كحدة  في مف  س: الميـ راجؿ ك خبلص ، عاـ  ك

 ـ: ما كنتش حابة تشكفييك كاش ما تعرفي عميو؟

س: كنت ك اهلل ماعبلبالي ماخاش راسي طكؿ تـ كانك خاكتي مدينيف كبابا مايقدر يقكليـ 
 كالكا.

 ـ: كي زكجتي كفاه كانت حياتؾ؟

 ة راجمي ىك لكبير.س: دخمت عندم سمفاتي ك عجكزم عندم ربع بنات ك ربع ذككر 



 ـ: كيفاه كانت عبلقتؾ مع زكجؾ؟

 س: نكرماؿ

 ـ: كنتي تحبيو كنتي تبد ليو مشاعر كىك كفاه؟

 س: عايشيف عادم أصبل أنا ما نقكؿ كىك ماعمبالي كاش كاف يحس كما يقكلش.

 ـ: عبلقتكـ الجنسية كفاه كانت؟ 

 س: نكرماؿ

 ـ: ىؿ كنتي تخفي رغباتؾ ك كيؼ كاف زكجؾ معؾ؟

 أنا عندم عادم الميـ لبي رغبتك ك خبلص.س: 

 ـ: ىؿ كنتي تحبي تجامعي زكجؾ ك ىؿ تطمبي منك المجامعة؟.

 س: أنا عندم عادم درت كال ما درتش كيؼ كيؼ.

 ـ: كىك كفاه كانت عبلقتك معاؾ؟

 س: عادية

 ـ: قكتيمي مف قبيبل زكجت عاـ ك طمقت ك زدت زكجتى؟              

 ليو. س: أكاه ىذا بذات كليت

 ـ: نقدر نعرؼ سبب الطبلؽ؟

 س: ىاكي تعرفي األسرة لي فييا بزاؼ سبلفات ك لعجكز .

 ـ: ممكف تكضحي أكثر؟



س: كانت عندم مشاكؿ مع العجكز ك لبنات كراجمي يكقؼ معاىـ.صبرت صبرت كليت 
 ماقدرتش.

 ـ: قمتي صبرت صبرت ما قدرتش ؟

 س: نحكـ في قمبي ك خبلص

 قى دائما مقمقاتؾ الفكرة كال كفاه ؟ـ: ككي تحكمي في قمبؾ تب

 س: أكاه شكم

 ـ: مثبل يا )س( كاحد يقمؾ تقمبيمك كالكاش ديرم معاه ؟

 س: نخميو ربي ييديو

 ـ: ككاف كاحد يغمط في حقؾ بزاؼ؟ تكاجييو ك تقكليمي راؾ غمطت في حقي كال كفاه تديرم؟

اكاه يكفي ركحي مف  س: " مانقدرش نكاجو اذاغمط في حقي نككؿ عميو ربي نسكت كخبلص
 شر الناس  مانحبش ندير المشاكؿ"."لي  يغمط في حقي  نككؿ عميو ربي

 ـ: حتى زكجؾ؟

 س: مانقدرش كاجيت عبد فريد ىك بكم ك ندمت عمييا ك راني نسمؾ؟ 

 ـ: قمتيمي راني نسمؾ كفاه؟

 س: كيما قتمؾ راح زكج ك انا كاجيتك بصح ندمت بزاؼ .

 خرجي مف الدار  ك  تطمقي ؟ـ ما قتميش سبة لي خبلتؾ ت

 س: ماكاف حتى سبة كرىت خرجت رحت لدار بكم.

 ـ: تقدرم تحكيمي كفاه صرات ك خرجتي مف عند راجمؾ؟



س: ما نشفاش قدقد  قتمؾ راني  كرىت بزاؼ لميت قشي كخرجت ركحت لدار قعدت يامات 
 ك طمبت الطبلؽ.

 ـ: كيفاه طمبت الطبلؽ ماندمتيش؟

 نت.س: ما صرالي كلكا تيي

 ـ: ليـك لي حدث فيو طبلؽ كاش صرالؾ؟

 س: عادم ديت بني ككنت رايح نخميو الميـ نتيني.

 ـ: قمتي كممة تينيت بزاؼ يعني تألمتي نفسيا بزاؼ؟ 

 س: كاهلل ما عبلبالي تحرقت كالطابت راني قعدت عند بكم كما ك خبلص .

 ـ: كيفاه كانت حياتؾ بعد الطبلؽ؟ 

 الدار نقيؿ نكض ندير لعشا كلعشي نرقد . س: كنت نكض الصباح نخدـ في

 ـ: ما كنتيش تفكرم في حياتؾ كاش ديرم كاش ما عندؾ مشاريع لممستقبؿ نتاعؾ؟

 س: راني عايشة كخبلص .

 ـ: كبنؾ كفاه كنتي مدايرتمك؟ 

 س: عادم يككؿ كيشرب كيمبس.

 ـ: ماكانش يبكي عمى باباه 

 س: كاف يديو ك يجيبك كيكسيو كيككمكا ك يحبكا.

 ـ: كي كاف يجي يديو باباه كاش كنتي تقكلي؟

 س: كاش نقكؿ باباه داه راىك في آماف .



 ـ: كاش كاف شعكرؾ اتجاه زكجؾ كي يجي؟

 س: ماعبلبميش بو نيائي ماعشتش معاه.

 ـ: كنت تسقسي بنؾ عمى باباه؟

 س: كاف صغير.

 ـ: زكج باباة كالدؾ كال الال؟

 س: أكاه 

 زكجؾ؟.ـ: أحكيمي كفاه حتاف كليتي ل

س: كاف يجي لدار ثـ قاؿ لبابا تقمبك نقمبيا جابك لجماعة كعاكدت رجعت لدار كدرنا عقد 
 جديد.

 ـ: قكليمي كفاه كاف احساسؾ؟ ىؿ كنتي حابة تكلي ؟

 س: قمت بيني كبيف ركحي تكمحت تكميحة كفاه خرجت مف دارم.

 ـ: كي سمعت الخبر بمي عاكد طمبؾ مف اىمؾ كاش صرالؾ؟

 ي طار بالفرحة.س: فرحت كبن

 ـ: كي كليتي كفاه كانت حياتؾ؟ كيفاه كاف يكمؾ؟ أصفيمي احساسؾ كأنتي في بيتؾ؟

 س: كليت .     

 ـ: كالمعاممة بينؾ ك بيف زكجؾ تغيرت؟

 س: عادم 

 ـ: ىؿ اصبح بيناتكـ حكار مثبل تقدرم تصارحيو كال ال؟



 س: أكاه كاحد ما يجبد لآلخر.

 س: ىك مايقيسني كنا مانقيسكا.

 ـ: ىؿ يحكيمؾ عمى امكر ىؿ كاش ما يقكلؾ عمى مشاعركا اتجاىؾ؟

س: يخدـ مف الصباح لعشي كي يجي راه مع لعشا ثـ يركح يصمي ك يشكؼ لكالد كال كاش 
 مايدير يتعب بزاؼ.

كانا ممي نكض كنا نجبد مع الدار كاش يجيؾ مع لكالد ىذا غسيؿ كىذا تسياؽ كىذا غدا كنا 
 حاجة في مكانيا.مانحبش لفساد الـز كؿ 

 ـ: يعني حياتؾ تغيرت خير مف كانت في السابؽ؟

س: كليت كاحد  يقمقتي ما نيدرش معاه. عندم شيخي مستكمؼ بيو أنا نككمكا ك نشربكا 
   عندم خير مف بكم حنيت عميو بزاؼ كنت ندكشك  ك ىك في الكركسة   نتعاكنك انا كبني

كد عمي كعاد بنتك ما يخميياش ككي دخمت كاف المرة األكلى يحشـ مني بصح تع  ك ندكشك
 ىنا كاف يبكي عمي.

كحسيت راني تعبتؾ بزاؼ كأنا راىي مسحقتني لبركفسكر أنا نخميؾ ضؾ  00ـ: راىي قريب ؿ
 ارتاحي مبعدا ك نكممكا كمش كاش عندؾ.

 س: ماعمييش ربي يعاكنؾ.

 المـقـابـمـة الـخـامـسـة: مـع زوجـة الخ*

 ة اهلل ك بركاتو كراىي )س(خرجت ؟ـ: السبلـ عميكـ ك رحم

 ع: أكاه راحت دير الراديك.

 ـ: كاش تككنينيا نتي؟

 ـ: أنا مرت خكىا الصغير كىي سمفتي الصغيرة ؟



 ـ: انا المختصة نفسانية تعرفي يعني كشنيي مختص نفسي؟

 ع: إيو عبلبالي ىك لي يعالج اإلضطرابات النفسية رانا معمريف ك محتاجيف ليكـ كيف راكـ ؟

ـ: رانا ىنا بصح خارج العيادات ناقصيف لكف تمقاكنا في المستشفيات كفي الكحدات 
 المدرسية يعني نككنك تابعيف لمدكلة.

 ع: كاهلل غير مميح نمقاك في الجزائر اخصائييف نفسانييف .

ـ: أنا جيت نخدـ مع )س(بصح راىي ماكاش كفي الكقت نفسك نطمف عمى أحكاليا. بصح 
ش تحكيمي شكم عمييا كحياتيا خطراكش حنارانا نبحثك في ىذكا كي لقيتؾ فرصة با

األشخاص ليعانيك مف األمراض الدـ كنشكفك كفاه عايشيف ك كفاه عاشك حياتيـ كماىي 
 الصدمات النفسية لي تعرضك لييا.

ع: ىي مف األشخاص الطيبيف جدا حنا نمكت عمييا يخي سمفتي بصح نحبيا كيما ختي. 
 ديرم ىي خاطية شر الناس.  ماتسمعيياش ديرم كاش

 ـ: قكلمي كفاه تتعامميا في البيت مع زكجيا مع أكالدىا ؟

ع: ىي ىايمة نشكفيا ديما نظيفة دارىا تشعؿ ليدرة ماتسمعياش ماتخالط الناس ماتحكي 
 عمى الناس دايماكحدىا مع كالدىا.

 ـ: أنتي قداه عندؾ كنتي تعرفييا؟

كاش شفتك عنيا أنيا عاشت ىذه الفترة حياة  سنيف كاش عرفت عمييا 9ع: عندم كاحد 
سنيف ثـ كي كالت بييا زكج مع مف بعد زكاجك       9مأسكية كانت أكال مع رجميا طمقيا مدة 

طاحت ميا مرضتنا كدار ليا قبميا ك )س(ماقدرتش تتحمؿ بزاؼ بصح كانت ىي المفضمة 
انات بزاؼ ك كرىت بييا       .اكؿ مرة تككف حزينة في حياتيا ك قمبت الدار عمى بباىا ك ع

 ك كانت ما تستحممكش بعد ما كانت المدلمة بزاؼ مف عندك ك بعد ما كانت المفضمة.س 

قكليمي كاش صرا  ؿ )س( كي تكفاة ميا؟  ـ:ه



ع: كانت عادية جدا حتى حنا حرنا فييا كقكلناكاش ما  دركليا في السبيطار أم دمعة ما 
 اؼ.ىبطتياش كانت تقكؿ تينات عانات بز 

 ـ: تقدرم تقكليمي كفاه كانت عبلقتيا مع ميا؟

 س: كانت تحبيا كميا تحبيا أكثر ككؿ حاجة ؿ )س( ىي غاضتيا عندما زكج عمييا باباىا.

 ـ: ككتاه بداه لمرض ؿ )س(؟

ِأشير طاحت سميرة ما تعرؼ كفاه تحط عمييا المرض ككاف غير ترتاح ك  6ع: ميا ماتت 
ناه أنا كحدة مف الناس نفدييا بركحي راني مخمي دارم كراني تكلي لكالدىا برؾ ىذا ما تتم

 معاىا تستاىؿ كؿ الخير، ىي ماكا نش لي ما ىزاتكش .                                                              

ـ: ربي يجازيؾ لمعمكمات ىذم لقمتي عمييا أك كؿ راىي محفكظة عندم ك تينام ما رايحة 
 كاحد.تخرج حتى ل

 المقابمة السادسة:*

 أىبل عندم بزاؼ ماشفتكش كشراكي؟ ـ:

 س: الباس رانا ىنا بصح قالكلي راني طمعكلي لببلكات ممكف نخرج.

 ـ:ىذا مميح كيفرح،كاليـك راكي تحسي ركحؾ مميحة كتقدرم تخدمي معايا كال الال؟

 س: راني مميحة 

 ـ: ىذيؾ المرة كيف حبسنا؟

 س: مانذكر 

 قمت كاحد يغمط في حقؾ كاش ديرم ؟ ـ: حبسنا كما

 س: مثبل كاحد قاسؾ بزاؼ ك غاضؾ الحاؿ كيفاه تكاجييو كنتي في صغرؾ كضؾ في كبرؾ 



س: " كنت في صغرم  مانقمكش  نحكميا  داخمي  كضؾ مانشتيش نكصميا لمرجمة نخاؼ 
 نفقد ىذاؾ الشخص خاصة لعاد اىمي  نكلي نعقب كخبلص "

 رجالة؟ـ: ال ماتشتيش تكصمييا لم

س: نخاؼ لنفقد ىذاؾ الشخص خاصة لعاد مف أىمي نكلي نعقب كخبلص غمطت مع بكم 
 طيحتمك ليدرة.

 ـ: كي ككنتي صغيرة كاحد يضربؾ مثبل خاكتؾ كالباباؾ كال مكؾ كاش ديرم؟

 س: راني  قتمؾ نسكت ك خبلص .

 ـ: مثبل يضربكؾ برا؟

 س: أكال ما نقدرش  

 قكة عضمية؟ـ: كفاه ماتقدريش يعني ماعنجكش 

 س: كاه يكفي ركحي مف شر الناس مانحبش ندير المشاكؿ لمدار.

 ـ:) س( تنامي في الميؿ؟

س: كاهلل كالك مانحممش مره حتى لك كاف نحمـ ماعمباليش ممي نحط راسي مانكض 
 كالساعات مانرقدش مره

 ـ: اله ماترقديش كاش مف سبة كاش ماعندؾ حاجة شاغمة بالؾ

نفكر ماعبلبالي كاش نفكر صح الحاجة لي نفكر فييا بزاؼ كلي  س:كاهلل كالكا حتى كي
       نتاع عبد الناصر نحـز كرشي نخاؼ بزاؼ نقريو les contrôlesتخكفني كي جيك 

متكسط ضؾ راني في سبيطار كراني نقكؿ كفاه راىك مع  4ك نحفظكا يقرا سنة    نحكممكا 
في الفصؿ الثاني الحاجة لي نفكر  01الفركض ىذم المرة ماداش مميح راىك جابمي معدؿ 

 فييا اآلف ىي قراية ناصر برؾ.



 ـ: كي كنتي صغيرة كاش تحممي؟

 س: ما ىا

 ـ: كاش ما تشفام عؿ حمـ ىكذا حممتيو؟

كىي كاقفة كنا كاقفة ما قمتمي كالكا كنا نقكليا راني مدكدة حكيت  ماس: كحد الميمة شفت 
 رقبتي خرج منيا الدكد

 كاف احساسؾ؟ ـ: كي حممتي  كاش

س: ممي ماتت ماشفتيا غير مرة كاحد في ىذاؾ لمناـ كانت عادم ماىدرتش معايا كانت 
 غير دنؽ فيا.

 ـ: كي حممتي بامؾ كاش كاف احساسؾ؟.

 س: ماشفيتش حتاف ذؾ كباه تفكرت لمناـ كي قتمي.

 ـ: كضؾ ماكيش تنامي؟

يار نعاكدىا في الميؿ كشكارة تاع س: لي شفتك في النيار نعاكدكا في الميؿ ندير البرة في الن
 السيرـك في النيار نعكدىا في الميؿ كناـ غير سبيطار. 

 ـ: ماتتخمعيش في الميؿ ك تنكضي؟

 س: أكاه مانعرؼ.

 ـ: قكلي كثرتي عميا؟

 س: أكاه كيما حبتني.

 ـ: أنا نخميؾ كنيار األحد راني نجي ك نكممكا ىذم المرة كاحد اإلختبار النفسي .

 بتيس: كيما ح



 ـ: ىايا السبلـ عميكـ: تبقام عمى خير . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 المقابالت االستقصائية لمحالة الثانية )و(  عرض - 2

 *المعطيات البيوغرافية

 االسـ: )ك(

 الجنس:انثى



 سنة  29العمر:

 الحالة اإلجتماعية: متزكجة كاـ لصبية في عمرىا عاـ ك تسعة أشير

 ة السادسةالمستكل التعميمي: السن

 المستكل اإلقتصادم: جد متدني

 : بنات ك ذكر8عدد اإلخكة 

 الترتيب بيف العائمة: الرابعة

 *المقابمة االولى:

 ـ: صباح الخير

 ك: صباح الخير

 ـ: جيتي جديدة؟

  ك: إيو جيت البارح .

 ـ: قكليمي كسمؾ كقداه في عمرؾ

 في عيف خضرة كالية مسيمة 29/12/0981سنة زايدة في 29ك:   كسمني )ك( كراني في عمرم 

 ـ: ك مزكجة كال الال؟

 أشير 9ك: عندم طفمة في عمرىا عاـ ك 

 ـ: سنة ماش قريتي؟

 ك: سنة السادسة ك حبست.

 ـ: عندؾ بكيؾ كمؾ؟



 ك: إيو عندم

 ـ: متعمميف؟

 ك: أكاه ما في الدار ماقراتش  مره  ال بكم كاف يحفظ في الجامع.

 ـ: كاش يخدـ بكيؾ؟

 ك: تاجر

 ندؾ خاكتؾ؟ـ: ع

 بنات ك طفؿ. 8ك: عندم 

 ـ: كأنتي قداه ترتيبؾ في العائمة .

 بنات كنا الرابعة 5ك: أنا رابعة قبمي 

 ـ: قكليمي عبله جيتي لمسبيطار ؟

ك: جاتني لفشمة كما عدت نقدر حتى نمشي، ممي زيدت كأنا مريضة رحت لطبية بصح 
شتى مدرت كالك، رحت لطبيبة بقيت مع لفشمة مانقدر نخدـ مانقدر نكض كنتعب بزاؼ ل

 ليدرتيـ قالكلي خرجك ميمش مبلح كبعثكني طكؿ ىنا. Les analysesتكالنا قالتمي ديرم 

 ـ: كي بعثكؾ ىنا كاش قالك لؾ عندؾ؟

 ك:قالك لي عندؾ مكركب في الدـ 

 ـ: كي ككنتي صغيرة كنتي تمرضي؟

 ك: أكاه ساعات برؾ يجكني قراجمي

 ض؟ـ: ماكنتيش داكم عمى كاش مر 



ك: كي زكجت حكمت لفراش مف قراجمي ك  كنت نمرض بالمعدة كالمصراف لغميظ ممي 
 كنت صغيرة

 ـ: األـ نتاعؾ كبكيؾ ماعندىمش كاش مرض يداكيك عميو؟

 .عندىا الضغط  كبكم ثاني عندك الضغط كالمعدةما ك: 

 *المقابمة الثانية:

 ـ: صباح الخير

 ك: صباح الخير

 ى صغرؾ ك كفاه عبلقتؾ مع كالديؾ.؟ـ: )ك( ممكف اليـك نحكيك عم

 ك: ماكانش مشكؿ.

 ك تسقسييا عمى صغرؾ؟. ـ: قكليمي يا )ك( تسقسي عمى نفسؾ األـ نتاعؾ كفاه زدتي

 ك: أكاه جامي ما قمتمياش

 ـ: ماقمتمياش كفاه كلدتي ؟

 ك: أكاه ماخطرتش عمى بالي .

 ـ: األـ نتاعؾ كاش قالتمؾ كي زدتي عندىا ككبرتي؟ 

 تمي ماكالكا أنا في شكر كىي في شكر.ك: ماحكا

 سنيف؟ 7،  6ـ: تشفام عمى صغرؾ مثبل كي كاف عمرؾ 

 سنة. 29ك: أكاه ماشفيتش بزاؼ ضؾ  راني عندم 

 ـ: كفاه عشتي طفكلتؾ؟



 ك: نكرماؿ.

 ـ: كيفاه كانت عبلقتؾ مع أمؾ

ىي أنا مف صغرم مانيدرش مانقكلش حتى حاجة كلكف مف بعد ىي تحس بيا  ؿك: نكر ما
 عارفة لعقمية 

 ـ: قصدم ىؿ متعمقة نتي بزاؼ بمؾ كالال كىؿ تحتاجييا في كؿ لحظة؟

 نحتاجيا كاش ديرلي.  ؿك: متعمقة نكر ما

 راكي تحبيا؟   ـ: ماتقكليمياش بمي

 ك: كعبله

 ـ: مثبل ماتشتاقيمياش  كعندما تتكحشيا تتحضنيا؟

 ك: أكاه مانقدرش

 ـ: كعبله ماتقدريش ك كاش متقدريش؟

مانقدرش نتحضنيا ماناش مالفيف حتى كي تحبي تتحضنيا ماتقدريش تخمييا في قمبؾ  ك:
 كخبلص.

 ـ: كىي ماتتحضنكش ما تعطفش  عميؾ ماتقمككش يا بنتي؟

ك: عادم الميـ نككمكا ك نشربكا ىي التيا بنا كتخمـ عمينا في شرابنا في غطانا خطراكش 
 حنا بزاؼ

 ـ: ماتتحضنكش خبلص ماتحنش عميؾ؟

 اتفكرتش.ك: م

 ـ: كي يككف عندؾ مشاكؿ تحكيميا؟



 ك: مشاكمي ما ندخميمش فييا،مشاكمي مانحبش حتى كاحد يسمع بمشاكمي نحميـ كحدم.

 ـ: كي يككف عندؾ مشاكؿ يغيظؾ لحاؿ بزاؼ؟

 ك: يغيظني شكيا ثـ ننسى نكرماؿ.

 ـ: كتبقام حكمتيا في نفسؾ كتفكرم فييا أياـ؟

 نتفكر فييا.ك: أكاه دقيقة نطيشيا كمانزيد 

 ـ: كيفاه عبلقتؾ مع باباؾ؟ 

 ك: نكرماؿ كىك حنيف بزاؼ كي نحتاج يعطيمي صكارد .

 ـ: كاش قاؿ ابيؾ كامؾ كي قالكليـ مريضة؟ 

 ك: ماقالكا كالكا كاش رايحيف يقكلكا.

 ـ: ماشفتيش المعاممة نتاعيـ معاؾ تغيرت؟

 ك: أكاه.

 ـ: ماكانتش عندؾ مشاكؿ في صغرؾ؟

 ش ماعندم كالكا .ك: أكاه ماعندي

 ـ: ماتعرضتيش في حياتؾ لحاالت ضغط خاالكؾ جد حزينة أك ماكنتيش مميحة؟

 سكايع ماتصمش حية، ماتك رجمييا . 3مرضت كقالكلي ربما ما ك: كاحد الخطرة 

 ـ: ماتعرضتيش حتى صدمة؟

 ك: أكاه 



رم ـ: ماكاف حتى حكاية في الماضي صراتمؾ ككانت عندىا أثر فيؾ كراكي ديما تفك
 فييا.؟.

ك: أكاه ماعنديش الحاجة لمش مميحة ىي برؾ كانت عندنا طفمة ماتت طاحت في البير 
 جيت لقيتيا مكفنة .

 ـ: مافيمتش شككف ىذم الطفمة؟

 سابعة عدنا بير طاحت فيو ماتت 7سنة تقرا سنة 05ك: ختي في عمرىا 

 ـ. : احكيمي شكية عمييا كاش كاف احساسؾ كي سمعتي بمي تكفاه؟

 مانعرؼ كفاه نقكلؾ مانقدرش نكصفمؾ؟ك: 

 ـ: كفاه ماتقدريش تقكليمي عبله ماش حاب تذكرم كال عبله؟

ك: ماعنديش القدرة باه نذكر كال نقدر نعبر عمى ىذا اليـك بصح  مالفيف يمكتك لنا مف قبؿ 
 أكالد 3ما ماتك لنا 

 ـ: قداه في عمرىـ؟

 سنيف. 7سنيف حتاف  5ك: صغار في عمرىـ عاميف 

 كأنتي تشفام عمييـ؟ ـ: 

 ك: شكية برؾ .

 يمكتكا؟ اـ: كاش كاف يصرالؾ كي كانك  

 ك: كاش رايحة نقكلؾ أككؿ راني رايحيف ليا.

 ك: أكقالي ضؾ رايحيف يديرك لي الدكاء.

 ـ: أنا نخميؾ ضؾ مف بعد نزيد ك نحكيك أيا تبقام عمى خير .



 ك: كأنت ثاني بالسبلمة.

 *المقابمة الثالثة:

 فؿ كشراكي ـ: صباح ال

 ك: الباس الباس

 ـ: جاكؾ نتاع الدار اليـك

 ك: أكاه بصح ضؾ يجي خكيا كراجمي.

 ـ: تكحشتييـ؟

 ؿك: نكر ما

 ـ: كبنتؾ؟

 ك: راىي عند ناناىا كاش رايح يخصيا ككاف يجيبكىا لينا تبكي عميا.

 ـ: كيف حبسنا ىذيؾ النيار في حديثنا؟

 ك: كي حكينا عمى المكتى.

 كتى؟ـ: كفاه شككف الم

 ك: لكالد نتاعنا

 ـ: كي تذكرم ىذه األمكر يقمقكؾ.

 ك: مانشتيش نتفكرىـ كمانتفكرىمش غير كي فكرتيني فييـ.

 ـ: كىذا يؤلمؾ كي تتفكرييـ؟

 ك: كاش حابة نقكلؾ.



 ـ: كفاه مافيمتش؟

 ك: كؿ شيء في الدنيا ىذم يؤلـ.

 ـ: قكليمي كشنيي لحاجة لمميحة لحدثتمؾ في حياتؾ؟

 حاجة مميحة في حياتي؟ ك: ماكاف حتى

 ـ: ككاف نقكلؾ حتى الزكاج؟ 

ك: كاف الزكاج يبالي مميح بصح كي يككف الفقر يصبح اإلنساف يفكر في الباط نتاع القيكة 
في السكر ككتاه يخبلص كؿ حاجة تشرىا غالية كفاه تعيشي ناس أككؿ تحقرؾ كاش مف 

 معيشة.

 ـ: عمى مف تيدرم شككف لحقرؾ ؟

 ة كانا محقكرة مف األىؿ ك الفقر؟ك: ممي كنت صغير 

 ـ: كفاه  محقكرة شككف لحقرؾ؟

ك: مانعرؼ كنا حنا بزاؼ كالفقر كبلنا كزدت ركحت لزكجي جد فقير، عندم طفمة مف لي 
زادت عندىا لبسة كحدة شراىاليا بكييا، كحتى الناس يحقركؾ كي يشكفكؾ فقيرة، أنا يحقركه 

ر بصح خاكتكا لخريف ىازينيـ في السماء، األىؿ نتاعكا خطراكش ىك ما يخدمش كفقي
خطراكش ىما يخدمك كىك ال ،كماليو ييدركا عميو غير لحاجة لي ماىيش مميحة عمييا 

 يغيضني الحاؿ.

 ـ: كاش تقكليميـ كي يعكدكا ييدركا عميو ؟

ك: يغيظني الحاؿ كنسكت كخبلص نحكميا تحرؽ غدكا تتنحى كما العادة مف صغرم كأنا 
 ىكذا

 مك كاش يقكلكا عميو ماليو؟ـ: كتقكلي



ك: مانقدرش نقكلكا أصبل ككاف نقكلكا مايقكؿ كالكا مايحكيش غير بذارع، أنا نحكس كاحد 
ييدر معايا ىك ال ماييدرش أنا نيدر كىككمي الحيط، نعيط كاش ندير مايقكلي كالكا ككي 

 نيدر معاه مايسمعنيش يتفرج يركز طكؿ في التمفزيكف .

 تقكليمك؟ـ: كي مايسمعكش كاش 

ك: نقكؿ عادم نخميو كاش رايحة نديركا، ساعات كيف يغيضني الحاؿ ماعندكش كيبقى 
 لساعتيف كىك يتفرج أككؿ ىكذاؾ في دارىـ خكه يبقى حتى لصباح كىك يتفرج.

 ـ: أىدريمي شكية عمى العبلقة الزكجية بناتكـ؟

 ك: عادم كما الناس ىك كؿ يـك يحب يدير كأنا ماعبلبالي بيو.

 مكف زيدم تكضحمي أكثر مافيمتش؟ـ: م

 ك: ىك يحب يدير كؿ يـك كأنا مانقدر؟

 ـ: كاش ىي السبة ىؿ عندؾ مشكؿ في العبلقة الزكجية؟

، الماء  ك: لمشكؿ الكحيد حنا عايشيف في ببلصة تاع جبؿ برد، كأنا مانقدرش ندكش كؿ يـك
        دم شمبرة بارد ماعدناش كيف ندكشكا، ماكانش القاز عبلش نحمي الماء كزاد عن

، كشعرم ماكنش كيف نشفك كالمبسة ماكانش، عمى ىذا كرىت  كحدة، ك يدخمكا ليا كؿ يـك
 ىذا الشيء كمانشتييش.

 ـ: قكليمي ىؿ تكصمي إلى المذة كاشباع رغبتؾ الجنسية عند الجماع.؟.

 ك: ساعات أنا ك حكالي .

 ـ: ممكف تكضحي أكثر؟

 يرقد زعفاف أك ما نخميو كماراه.ك: راني قتمؾ السبة مانشتيش نخميو ك 

 ـ: كىك كفاه تشكفي رغبتكا في الجماع؟



 ك: عادم عندك الرغبة

 ـ: كي تعكدكا في العبلقة الجنسية ىؿ يميد لؾ كيقكلؾ كبلـ مميح قبؿ ماتقـك بالعممية؟

 ك: ىك ما ييدر كأنا ثاني.

 ـ: ساعات تيدرم معاه كبلـ مميح كىك أيضا يقكلؾ كبلـ مميح؟

ا يعرؼ ما ييدر ماكالكا، كحتى ككاف نيدرلكا كمي نيدر في الباطؿ، كاش نديرلكا ك: ىك م
 كاحد مايسمعش الرام كاش تيدرم معاه.

 ـ: قكتيمي ماعندكش الرام؟

ك: مثبل في رمضاف لحـ ما دخؿ عمينا كالديسير يخدـ ساعات كيبطؿ، قالي نخدـ في ىذا 
يـك يصرؼ منك ك يقكلي ماىزيتش  رمضاف كنعقبكه مميح، جاب مميكف خباه لرمضاف كؿ

منك كاش راجؿ ىكذا بصح مايعيط كما يضرب لحاجة لماش مميحة فيو ماىكش خداـ 
 كماعبلبمكش بدار.

 ـ: تحاكلي تيدرم معاه في ىذه األمكر؟

ك: أكمايسمعش أىدرم كال أقعدم ماعدتش نيدر ماعندكس كرامة بيف خكتكا مره يسبكه 
كحاجة ماتتحرؾ فيو بنتك ما يكسيياش،سمفتي عايرتني كقالتمي يشتمكه يقكلكا ماعندكش الرام 

 حتاف يشريميا جدىا  أك المشاكؿ تتحؿ أككؿ بالدراىـ

ضؾ ىدرتي بزاؼ صح ىك مميح ليؾ تفرغي كمشي بصح أنا نحس بمي تعبتؾ  يـ: استرا ح
 بزاؼ كأنا نسأؿ فيؾ خمي لممرة جاية ك نكممكا.

 ك: ككاف نخرج؟

خرجي راكي رتحتيني ك ىذا ىك ىدفنا الميـ راحة كصحة مرضى ـ: معمييش يعني كي ت
 نتاعنا يخي ىكذا؟



 ك: ربي يخميؾ.

 *المقابمة الرابعة: المقابمة مع الىل 

 مقابمة مع األـ:

 ـ: أىبل كشراكي تشبيي )ك( كاش تككليميا؟

ا كاش أ: أنا ميا جينا مف مسيمة ىذم بنتي كىذا راجميا كخكىا ىذاؾ كبكييا كىذا  كىك شيخي
 قالكليا ياطبيبة؟

ـ: أنا ياميمة مانيش طبيبة مختصة في أمراض الدـ بصح أنا مستكمؼ بأحكاؿ الناس لي 
 .  عندىـ قمؽ كال لعندىـ لحزف

 أ: ىذيؾ لقكلك عمييا لداكم القمقة كلعندىـ حالتيـ النفسية ماش مميحة. 

 مقة ك متينية.ـ:ىذيؾ بذات كي جي طبيبة نتاعيا ك سقسييا الميـ ما تككنيش متق

أ:ابنتي ميف طاح عمييا ىذا المرض  كانت مابييا ما عمييا جاتيا الفشمة دينيا لطبيب قداه 
ك كي داركىكمميا   les analysesمف مرة ما عرفكلياش حتاف قالميا كاحد الطبيب ديريرم 

 خرجك ماىكمش مبلح  كساعيتؾ جابيا شيخيا مف مسيمة طكؿ حكمكىا في السبيطار.

 ي راكي متقمقة عمييا؟ـ:قكليم

أ:كاش نديرك ىي مف الخمؽ ،راىي بيف يديف مكالىا ىك لي عمى بالك بصح كاش ىذا 
 المرض.

 ـ:تقدرم تحكيمي شكية عمييا كي كانت صغيرة ؟

أ: تربات مع خكتيا كانت ماتشتيش تيدر بزاؼ دايما عاقمة ، ما تقيسش كاحد خاطييا شر 
 كلش.الناس حتى مع خاكتيا يظمميا ك ما تق

 ـ:ك كي كبرت؟



 أ: رغـ الفقر ك الحقرة بصح ما تقكؿ كالك مستحممة ك خبلص.

 ـ:كاش ما عاشت حكايج ماش مبلح في حياتيا؟

أ:ىذم لحياة ك خبلص بييا كاف زكالي مسكيف خداـ عمييـ جيدك جيد الدار ، انا مريضة 
 نا.ك ىك مريض جيدنا جيد لحياة ماىيش سيمة جي طبييا منا تمقييا مقعكرة م

 ـ: كفاه كنتي تتعاممي معاىا؟

 أ:كيفيا كيؼ خاكتيا.

 ـ:تحني عمييا ك تقكليميا تحبييا ك تحسييا بالحناف نتاعؾ؟

أ:ابنتي حنا تاع بكرم ما ناش قاريف ما نعرفك ما نقكلك ىذك لحكايج ك كي يككنك عندؾ 
دايما مباعدة  بزاؼ لكالد ىمؾ غير الماكمة نتاعيـ ك غدكا كايف عشاىـ كال ال ، ك ىي ثاني

 ك ما تقكلش حتى حاجة لشتى تككف مريضة ما تعرفيمياش غير لطاحت في الفراش.

 ـ: مثبل كاحد يظمميا كاش تقكؿ؟

أ: ماتيدر ما تقكؿ حتى ضؾ كي راىي في دارىا ،لي يظمميا ما تقمبمك حتى اليدرة ك تنسى 
 كاش دارك فييا ك تكلي تيدر معاىـ، حتاف نقكلميا باردة قمب.

 تتحاكرك في حاجة؟ تتياك شاكانت تقمبؾ اليدرة كي ـ: ك

 أ:ما تقمبؾ ال باردة كال سخكنة لشتى تتظمـ.

 ـ: ك عبلقتيا مع بييا ؟

 أ:ما تقمبمكش خبلص ما تيدرش معاه مره.

 *المقابمة الخامسة:

 ـ: مساء الخير كشراكي؟



درتيمي       ك: مساء الخير  شفتؾ كي جيتي صباح ام دخمت كحدة جديدة ك درتميا كيما 
ك كنت انا المختصة النفسانية ك راني نحيتميا عمى قمبيا ،اك جات متقمقة ك خايفة عمى 

تزيد تشكفؾ مميح ، ىي ثانيتؾ تعيش الفقر       l psychologueمرضيا بصح قتميا كي جي 
 ك شكاتمي كقيبل الفقر ىك لي دير ىذا المرض يمشي يمشي حتى يمص الدـ .

 قر يدير المرض؟ـ:قكليمي كفاه الف

ليدرة لي تخبييا في راسؾ  cancerك: اك نفس ىذم كاعرة تقدر تيمؾ كما تحب حتى دير 
 تككؿ تككؿ لعقؿ ك تكصؿ لمجمد.

 ـ: كفاه ىذم يا )ك(؟

 ك كاش يدير.  ك فاىمة خير مني ك تعرفي كاش معناه االلـ النفسي psychologueك: راكي 

 اللـ النفسي ؟ـ: تقديرم تحكيمي يا )ك( كاش معناه ا

ك: ما تقدريش تيدرم عميو تحكميو ك تسكتي خطراشؾ ما تشفايش عميو ك ما تقدريش 
 تخرجيو.

 ـ: اله ما تقدريش تيدرم عميو؟

ك: كي تيدرم عميو كاش ديريمك، لحاجة لي ماش مميحة طيشييا ك ما تفكريش فييا كيما انا 
عادم عندم كي نشكؼ  عدت ما تيمني حتى حاجة ك ما نخاؼ مف حتى حاجة، لي جات

 مشكؿ نباعد عميو ك ما نخميو يقيسني .

 ـ: قكليمي عمى المشاكؿ الي قاسكؾ في حياتؾ؟

 ك: نكرماؿ عادم ما نتفكرىمش كؿ كاحد عندك مشاكؿ.

 ـ: قكليمي المشاكؿ إلي عندؾ أالف في بيتؾ؟



مغطية  ك: راني قتمؾ الفقر ، كي نمرض ما ركح لمطبيب ك ىذا يقمقني شتاء كامؿ ك أنا
ركحي ك كاف جي حاجة نمرض ، ك دايما تفكرم انؾ رايحة تمرضي  ك كاف تنحي، كاش 

مف معيشة  كي يدخؿ الصيؼ ثنيتؾ تتقمقي، ما كيش عركس كما الناس في جبة فريدة      
ك زيد الظمـ عندم  بيا ىي. بصحك نتقمؽ عمى الطفمة ، خمي أنا معدتش عبلبالي بركحي 

زكجة ك ىي دائما عقابي ، لشعمت الضكء تقكؿ اله ك الشفتني سمفتي لكبيرة ماىيش م
نسشكر تقكؿ اله ك دير حكايج ماىمش مبلح معايا بصح مانقدرش نقكلميا كالك، بصح 
كالفتيا تعيط تعيط ك تسكت ك جيني عادم ك راني تكحشتيا ك راني ىدرت معاىا في 

 البرطابؿ ك راىي متقمقة عميا.

 فيؾ ىذا الشي؟ ـ:كفاه كالفتييا ك ىي تعمؿ

ك:تعيط تعيط كتسكت ك انا كالفت عياطيا كي ما تعيطش ما يجينيش عادم ك راني ىدرت 
 معاىا في البكرتابؿ ك راىي متقمقة عمي حتى ىي ظركفيا لي دركليا ىكذا.

 ـ: كاش عندىا ظركؼ ؟

 ، متفيمتيا.زكجت ك: كي ما 

 ـ: كالعجكزكاش تقكلؾ؟

 ك:ىي خاطيتني .

 ؾ بابنتؾ؟ـ:احكيمي عمى حمم

 ك:كاف عادم.

 ـ:كنت حابة جيبي االكالد.

 ك:عادم.

 ـ:كاش كنتي حابة جيبي؟



 ك:لي جاء.

 ـ: كي عرفتي بمي راكي بالحمؿ كفاه كاف شعكرؾ.؟.

 ك: عادم لي يزكج يجيب لكالد.

 ـ:كنت فرحانة؟

 ك:عادم نكرماؿ.

 ـ: ما حسيتيش باحساس االمكمة؟

 ك: ايو حسيت بو.

 ـ:كفاه كاف؟

 كحؾ رايحة تككني اـ.ك: تحسي ر 

 ـ:كاش كنتي حابة جيبي؟ك:لي جاء .

 ـ: ك كي قالكلؾ طفمة كاش حسيتي؟

 ك: عادم كيؼ كيؼ.

 ـ:ك بكييا كاش قالؾ.؟.

 ك:كاف فرحاف ىك يشتي لبنات.

 ـ:قكليمي عمى شعكرؾ كي شفتي بنتؾ اكؿ مرة في حياتؾ؟

 ك:كي زادت صرخت كانت صغيرة بزاؼ.

 ؟ىؿ كما رباتؾ امؾ؟ـ:كفاه تتعاممي معيا االف 



ك:عادم انا ضؾ نحكس ربييا ام عادت كاحد لكحيدة عادت تبكي عمى لحكايج ك ضؾ 
 تكالفمي بصح جدىا كعميا ىما لي دارليا ىكذا.

 ـ:عندؾ بزاؼ ما شفتيياش تكحشتييا؟

ك:ضؾ غير نسمؾ ركحي انا شككف لي بيا ىي مزيا راىي عند ناناىا ك كاف جي تبكي 
 عميا.

 ا )ك( تحممي في الميؿ؟ـ: قكليمي ي

 ما نحممش.  ك: كانا نحير لي يقكؿ يشكفك كيحممك في الميؿ أنا ممي كنت صغيرة

 ـ:)ك( احكيمي عمى كاش حمـ حممت بو في حياتؾ؟

 ك:يخي قتمؾ ما نشفا عمى حتى مناـ.

 ـ: )ك( نخميؾ تستراحي ضؾ غدكا نتمقك.

 ك:اف شاء اهلل

 ة الثالثة )ح(المقابالت االستقصائية لمحال  عرض  -3

 :المعطيات البيوغرافية* 

 االسـ    )ح(

 الجنس: ذكر

 سنة. 26العمر:    

 المستكل الدراسي :  السنة التاسعة أساسي.

 إناث. 6ذككر ك  5اخكة   9عدد االخكة :   

 ترتيبو بيف العائمة:    الرابع مع العمـ انو تكأـ غير حقيقي لذكر.



 الحالة المدنية :اعزب.

 االولى:*المقابمة 

 ـ:   صباح الخير جيت جديد

 ك انا ىنا. 2114ح : انتي لي جيتي جديدة انا قديـ عندم مف 

 ـ:  كاسمؾ ك قداه في عمرؾ ؟

 سنة. 26ح:  كسمني )ح( ك في عمرم 

 ـ : كيف تسكف ؟

 ح : في بني كرثيبلف .

 ـ: )ح( كاش بييـ عينيؾ ؟

 ح:  كالك 

 ك ما حبيتش دير دكاء .ـ : أم قالتمي طبيبة ما حبيتش تقعد ىنا 

 ح : ما نقدرش انا كرىت نسكت نسكت بصح ذؾ اكاه ما نقعدش ك راني منيش مميح.

 ـ:  عبله ماكش مميح يا)ح( ؟

 ح: راىـ قالكلي بمي كاللي مرض ك انا قمت تينيت زاد كال ماقدرتش .

 ـ: )ح( كاش لمرض تاعؾ.؟

عندم عاميف ك قالكلي راؾ ح: كاش نقكلؾ ىذاؾ المرض لخطير راني درت زرع النخاع 
 رتحت ك ضؾ زاد كال عبله ما نقعدش ك مانديرش .

 كفاه فقتكلكا؟ 2114ـ:  )ح( بداؾ المرض في 



ح: ما نعرؼ كفاح حتاف جاني حتاف عدت نطيح عدت ما نقدرش نخرج نطيح ما نكمش ثـ 
 21تنفخت في جية مف كرشي رحت لطبيب قالي عندؾ طحاؿ منفكخ بعثكني لسبيطار في

، ستقبمكني طكؿ باؿ برة تاع صدر كي لمسمار خفت .مف بعد شديت لببلصة  2114كت ا
خبلص قداه قعدت في سبيطا ردركلي ال شيميك تنفخت ك طاب فمي بزاؼ كنت ما نككؿ ما 
نشرب ك لي نككميا نتقي ك زيد نككؿ المسكس داكيت عاميف ىنا ثـ دزكني لدزاير ك قعدت 

 اشير. 5

ير كاحد مايقدر يدخؿ عمي غير طبيب ك الـز يككفرم ركح مميح دخمت لسبيطار تاع دزا
ك كاف نشـ نفك نتاعك برؾ نمرض خطراشؾ ماعندم مناعة كبيرة ك الغرفة لي   خطراشؾ

كنت فييا مغمقة بالنيمك ك فييا لماشينات بزاؼ، ك كاحد ما يقدر يدخؿ عمي إال باالربعاء 
أشير       5لتيميفكف برؾ ما شفتش الضكء نشكؼ ما ك بكم مف طاقة مقابمة ييدر معايا با

 اياـ رانا كمي في سجف . 01ك 

كيمك ك شكفي كيفاه  46كيمك ك كليت نكزف  02كيمك خرجت عظمة طحت ب  62كنت نكزف 
 راني ك ىذا كي كنت في مارم كيكرم مصطفى باشا 

ه بدات سبتمبر با 03حتاف عاد في شير.01،00،02،05،04داركلي دكاء ثـ زرعكلي في يـك 
 تطمع المناعة 

 ـ:  قداه قعت في الجزائر ؟

أياـ نككؿ ماكمة معقمة لعجيف كالك ك تخاؼ نككؿ أم حاجة  01أشير ك  5ح:  قعدت 
نخاؼ مف الصابح  اذا كميتكا يعني رايح يصير لي حاجة ك قعدت بعدىا عاـ ك انا في 

 دزاير .

 ـ :)ح( راؾ تحس في ركحؾ تعباف ؟

 ح : ايو تعبت شكية. 



 ـ : مميتؾ انا نخميؾ ك راني نجي ك نكممك نخدمكا مع بعض 

 ح : ك كتاه جي أنا راني كليت خفت مف المرض ىذا اله كال.

 ـ:غدكة نجي كنتحدثكا ىكذا .

 *المقابمة الثانية 

 ـ:  مساء النكر كش راؾ يا )ح( ؟

درش ح:راني بخير راىـ داركلي ال شيميك ضؾ يطيب فمي ،ضؾ يسرل ما يسرل فيا ما نق
 حتى نيدر كال نكض كال نككؿ

 ـ: ماعمييش فترة ك تزكؿ ،)ح( راني جيت في المرة لي فاتت سألتني ك قمتمي ك كتاة جي ؟ 

 ح:  اه

 ـ : ىاه يا )ح( راني نسمع فيؾ كاش ما حاب تقكلي ؟

ح:كاش نقمؾ راني في المرض ما حبش يتنحى كنت درت أمؿ مايزيدش يكلي بصح ما 
 كيما دار دار راني معاه .عادش ييمني المرض ك 

 ـ:  تقدر تيدرلي شكية عمى الصغر نتاعؾ ؟

 ح: كفاه  ك كتاه ؟

 ـ: كفاه كانت حياتؾ في طفكلتؾ ؟

 ح: عادم كيما لكالد .

 ـ: حسيف كفاه كانت ك الدتؾ ؟

 ح: كانت في الدار زدت في الدار.

 ـ: سقسيت الكالدة التاعؾ كفاه كانت الكالدة ؟



 ح: جامي. 

 ت صرخت ك قداه كاف كزنؾ ؟ـ: كي كلد

 ح: ما عبلباليش.

 ـ: جامي حاكلت تسقسي مؾ عمى حياتؾ كي زدت ؟

 ح: اكاه ما فكرتش.

 ـ: في صغرؾ كاشما كنت تعاني مف مرض ؟

 ح: ما مرضتش مره.

 ـ: كفاه كانت عبلقتؾ مع امؾ في الصغر ؟

 ح: عادم. 

 ـ: قمي كفاه كانت تعاممؾ ؟

 ح:عادم ك خبلص.

 لحناف نتاعيا ك العاطفة نتاعيا ؟ـ: كنت تحس با

ح: كاش نقمؾ كانت تمتا بخكيا ك بخاكتي أنا كنت دايما محقكر معراؽ ك ما كبرتش بصح 
 خكيا كاف بصحتك.

 ـ: قكتمي كانت تمتى بخكيا ك ناه خكؾ ؟

 ح: يخي انا تكاـ انا ك خكيا.

 ـ: قكتمي بمي انت كنت ضعيؼ ك خكيا بصحتك كفاه يعني ؟ 

يؼ بصح باىي عمى خكيا ما كنتش ىكدا كنت اشيب ك انا كنت فحؿ ح: أنا كنت ضع
 بصح خكيا ما ىكش فحؿ كيفي يظؿ الصؽ فييا .



 ـ: ك انت يا )ح( ماكنتش الصؽ فييا ؟

 ح:  أكاه.

 ـ : ك انت ما كانتش تبربر عميؾ ك تحف عميؾ ؟

 ح:  جامي أنا ما نحبش تقيسني ىذم ىي لعقمية.

 انت تمسؾ ك تحف عميؾ ؟ـ: في صغرؾ خبلص تشفى انيا ك

 ح: ىي تعرؼ شككف تمس ما ىكش )ح(.

 ـ:  يعني رآؾ تشكؼ بمي الكالدة نتاعؾ مفضمة خكؾ التكاـ عميؾ ؟

 ح: ىك كاش يخصك يظؿ معاىا ك انا غايبة عني. 

 ـ: )ح( كانت لكالدة نتاعؾ تعبرلؾ عف مشاعرىا ليؾ ك تبينمؾ بمي راىي تحبؾ ؟

عدتش نحب نقكؿ رانا عايشيف ك خبلص انا بعدت عف  ح:ىي ما تعرفش تقكؿ ك أنا ما
 الساحة 

 ـ: )ح( تقدر تكضح اكثر كفاه بعدت عف الساحة ؟

ح: أنا خميتيـ ما عدتش عبلبالي بحتى حد بقيت كحدم ك مزلت كحدم ك ضؾ راني       
 ك حدم .

 ـ:كفاه بقيت كحدؾ ك ىما معاؾ ك مازلت كحدؾ ؟

 ش تقكلييا كال كفاه تقكليا .ح: كاش نقمؾ حاجة داخمؾ ما تقدري

 ـ:ما قدرتش يا )ح( تقكليا لي ؟ كاشنيي ىذم الحاجة ؟

 ح: ماش مانيش حاب نقكليالؾ بصح ماعرفتش نقكليالؾ حاجة دخبلني .

 ـ: ك ا نت كنت تحس بمي امؾ ما تبادلؾ مشاعر ؟



 ح:كنت عبلبالي بصح ما نقدرش نقكليا طبيعة فيا .

 ـ:اله ماتقدرش تقكليا ؟

 تشتيش ك حتى تقكليميا كاش رايح ديرلؾ تسكت ك خبلص.  ح:ما

 ـ:تحس ركحؾ محقكر ؟

 ح: اكاه انا كحدم ك حاجة ما تقيسني.

 ـ:)ح( ككتاه تقكؿ لمؾ راني نحبؾ ؟

 ح: جامي قتميا .

 ـ:عبلش ما قتمياش ؟

 ح:ما نقدرش تقكليا ماناش مالفيف متربييف عمى ىذا الشي كؿ كاحد في شكر .

 أمؾ أك قبمتيا ؟ـ:ككتاه تحضنت 

 ح:ما نقدرش لشتى نحبيا بصح ما نقدرش نقكلميا نحكميا في قمبي ك نسكت .

 ـ:تحب يا )ح( ترقد بجانبيا كال تبادليا احساس جسدم؟ 

 ح:نحب بصح ببل ما تعرؼ بصح ساعات ساعات ما نحبش نككف ىكذا .

 ـ: ك انت في الحقيقة ما تحبش تحضنيا ك تقبميا ك تدم منيا الحناف ؟

 ح:  انا ما نعرفك ك ىي ما تعرفكا .   

 ـ: ك كي مرضت تغيرت عبلقتؾ بيا ؟

ح:  اكاه ىي صح عادت تخاؼ عمي بزاؼ كانا ما نحبش نبينميا مرضي خطراكش تتقمؽ 
 بزاؼ.



 ـ:  ك لمساتؾ كي كنت مريض ؟

 ح:  ما نحب نخمييا نحس كمي رايحة تتعذب خطراشؾ كانت تحب خكيا.

 اج لييا تككف بجنبؾ؟ ـ:  كضؾ نتايا راؾ محت

 ح:  ضؾ خبلص كعبله يخي قمتمؾ طبيعتي نحب نككف كحدم نكره نككف دايما مع لخريف 

 ـ : راؾ ىدرت بزاؼ انا نخميؾ ضؾ مرة الجايا نكممكا.

 ح:  تبقام عمى خير

 

 *المقابمة الثالثة:

 ـ:السبلـ عميكـ.

رايحيف نطبقك اختبار نفسي  ح:كعمكـ السبلـ كرحمة اهلل كبركاتو كشراكي يا طبيبة؟ قتيمي
 نشكؼ فيو تصاكر كراه نديره اليـك ،بشرط تقكليمي عمى شخصيتي باه نعرؼ كفاه مركب.

 ـ:ىيو انا كعدتؾ بصح ليـك ماىكش معايا لمرة لجايا نجيبك ك نطبقك.

ح:ىذا العمـ نتاعكـ مميح. ك كاف كؿ كاحد يقرا عمـ النفس ما يككف عندك مشاكؿ ك يعرؼ 
 ركحكا.

ح يا )ح( كاحد يقرا عمـ النفس ما يككنش عندكا ماشاكؿ؟ككاف انت قريت عمـ النفس ـ:ص
 كيف المشاكؿ لي حميتيا لركحؾ؟

 ح: مانعرؼ كيناىـ المشاكؿ بصح نعرؼ النفسية نتاعي ك كي جيكني المشاكؿ نحميـ.

 ـ:كينا المشاكؿ لي ما قدرت تحميـ؟

 مره ك ننساىـ. ح:ما نعرؼ انا دايما نطيشيـ عمي ك ما نفكر فييـ



 ـ: احكيمي يا )ح( شكية عمى بكيؾ؟

 ح:ىك انساف عادم خداـ عمينا.

 ـ:ىؿ عبلقتؾ معاه كما عبلقتؾ مع امؾ؟

ح:ىي ما تقكلي كالكا ك ىك كاعر بزاؼ كمي رانا في العسكر عندك عقمية كاعرة يخكفنا 
 بالعياط ماش كما لعجكز ماتيكش جامي.

 ـ:ىؿ تستطيع التحدث معاه ؟

 كاله نحكيك معا ىجامي ما كميت معاه ما ذكرتش في حياتي قدرنا نيدركا معاه. ح:ابدا

 ـ:كاش مف السبة لي خبلتكيككف بيذا المزاج؟

 ح:ما نعرؼ ىك ثانيتؾ كاف تحت سمطة االب نتاعك كاف مزكج كطمقكلك لمرة.

 ـ:كي تحتاج بكيؾ في أمر معيف تقكلك؟

 عجكز كال ما نسحقش.ح:ما نقكلكش مثبل نحتاج صكارد ندم مف عند ل

 ـ:ما يحنش عميؾ؟

ح:اكاه ما عندكش ىذيؾ اصبل كاف دايما غائب في دزاير يخدـ ككي جي ما نقدرك نيدركا 
معاه.عبلبالؾ انا ىكذا ما نشتيش نيدر بزاؼ دكريجيف ىكذا مخدـك نسمـ عميو نكرماؿ كي 

 مرضت لقيت ركحي متعمؽ بيو بزاؼ.

 ـ:ىؿ تغير تعاممك معاؾ؟

 ح:تغير .

 ـ: )ح( كاش زيد تيدرلي عمى باباؾ؟

 ح:ما عندم ما نيدر.



 ـ:حاب نحبسك ىنا؟

 ح:ىيو.

 *المقابمة الرابعة:

 ـ:صباح الخير كشراؾ يا )ح(؟

 ح:راىـ داركلي التعيار كزاد ىبطكلي لببلكات .

 ـ:كفاه راكتحس في ركحؾ خاصة نفسيا؟

 ح:راني عياف.

 ـ: تقدر تشرحمي كثر كاش احساسؾ.

 ح:كاش نقكلؾ.

اجمي ك كي ـ:طبيبةنتاعؾ كي تسقسيؾ كاش تقكلميا يخي تقكلميا كجعني راسي ك جعكني قر 
 كاش تقكلميا؟ psychologueتسقسيؾ ؿ

 . psychologueح:ىي راىي تفيمني كاله كسميا ؿ

 05ـ: )ح( ليـك نيدركا عمى فترة اخرل مف حياتؾ ك ىي بعد الطفكلة مثبل ك انت في عمرؾ 
 سنة كفاه كانت؟21حتاف  04اك 

ا كنت نقرا ك ما ح:كانت عادية انا ما عشتش المراىقة كما يقكلك ما صرالي كالك ديم
 عبلبالي بحتى كاحد كنت حاب نخدـ نخمرج نخدـ كنعاكف تاع الدار.

 ـ:ما كانتش عندؾ ميكالت مثبل اتجاه الجنس االخر؟

 ح:اكاه جاميعبلبالي ككاف انا ندير كحدة يجي كاش كاحد ك يمعب باختي.

 ـ:يعني كي دير كحدة كاش يككف اليدؼ نتاعؾ منيا؟



 ح:نمعب بيا كنخمييا.

 ما عنديش ىدؼ اخر مثؿ الزكاج ك تككيف اسرة.؟ـ:

 ح:اكاه ما كنتش عندم رغبة نخاؼ نجيبيا ك نضيعيا ك نضيع لكالد ك يككنكا ضحية.

 ـ:ما فيمتش تقدر تكضحمي شكية؟

 ح:كفاه.

 ـ:قتمي اذا جبت لمرة نضيعيا ك نضيع لكالد ك عبله؟

ي بكحدة نخاؼ نضيعيا ح:انا كالفت عايش كحدم نفسي ماش حامميا ك كيفاه نربط ركح
 خاصة ك انا مريض ك شككف لي يقبؿ مريض كيفي تحصؿ فيو.؟.

 ـ:ك ضيع لكالد كفاه ماؾ تحمـ يككف عندؾ زكجة ككالد؟

ح:انا كنت ما نخممش فييـ اطبلقا ك كي نجيبك لكالد ك نضيعكىـ عبله الـز نعيشيـ كال ما 
 نجيبيمش.

 ـ:ممكف ككاف جيب لكالد تضيعيـ؟

 ح:ممكف.

 امي تعمقت بكحدة؟ـ: ج

ح:اكاه جامي مانشفاش عمى ركحي التعمقت بكحدة غير في فترة صغيرة ك انا في السياـ 
 كانت كحدة تقرا معانا بصح ما نقدرش حتى ندؽ فييا كال نقكلميا .

 ـ:ما حاكلتش تمقى طريقة ك تصارحيا مثبل تكتبميا رسالة اك ترسمميا شخص يقكلميا؟

 ح:اكاه.

 بلقات جنسية؟ـ: ىؿ كانت لديؾ ع



 ح: جامي لمرة تمدليا كؿ شي بصح تغدر بيؾ .

 ـ:كبلمؾ ىذا يدؿ عمى كضعيات عشتيا؟

ح:اكاه غير كاش نشكؼ نساء يشتيك غير يمعبك ك يغدرك.ك ما كانش لتعطيمؾ مف داخميا 
 لبنات اككؿ يتمسخركا برؾ.

تحرؾ فيؾ ـ: كفاه حياتؾ الجنسية ؟ ىؿ مثبل عندما تشكؼ فتاة ترغب فييا ك ككتاه 
 المشاعر؟

نا عندم أح:اصبل انا عادم نحير في الناس الي ما يقدركش يعيشك ببل ما يمارسك الجنس 
 عادم لعكدش كي ما جربتش .

 ـ: كي كنت في المراىقة تحس بمي تغيرت اعضائؾ كنضجت ك تعمؿ كظيفتيا؟

 ح:ايو عادم بصح انا ما عندم القك.

 ـ: كاش مف سبة مالقيت لي تراعيؾ؟

 اه انا كاف ىمي ككتاه نخمس لقراية ك نخدـ ك نجيب الصكارد ك لمك نديردار .ح:اك 

 ـ: )ح( حاب تزكج؟

 ح: شككف لي تقبمني ك انا ىكذا؟

 ـ:كفاه حاب جيبيا؟

 ح:نخاؼ نجيبيا ك نفقدىا.

 ـ:اله تفقدىا؟

 ح: ىكذا .

 ـ:كفاه ما فيمتش كفاه تفقدىا؟



 فيو يركح عميؾ ك ال تركح عميو.ح:لي يحبؾ دايما يركح كتبقى كحدؾ ك لي تتعمؽ 

 ـ: ك انت كعبله تركح عميو؟

 ح: انا راني مريض ك ما ظنيتش.

 ـ: )ح( لمرة نتاعؾ كفاه حاب تككف ؟ككفاه رايح تخيرىا؟

 ح:انا مانخيرش ىما لي يجيبكىالي ك تككف متربية ك تعرؼ ربي سبحانك.

 ـ:ك كاف نقكلؾ احمـ بيا ضؾ عمض عينؾ ك بدا اكصفمي فييا؟

 :ماقدرتش نشكفيا اك نشكؼ خياليا.ح

 ـ:كفاه ىي حاكؿ كصفمي شكميا ك قامتيا؟

 ح:ما قدرتش حتى نشكفيا جاتني كما ختي في الطكؿ 

 مبلحظة :صمت كبير ك اغماض عينيف دكف تحرؾ.

 ـ:زيد كاش البسة؟

 ح:البسة لبسة تاعنا تاع لقبايؿ.

 تخيمت؟ ـ: تخيؿ ضؾ بيا  ككي نجي لمرة الجاية تحكيمي عمييا كاش

 *المقابمة الخامسة:

 كاشراؾ يا )ح(؟م:

 ح:كيف كنتي سقسيت عميؾ قالكلي رحتي لدزاير.

 ـ:ىيو ايو يا )ح( الراؾ قادر نكممك خدمتنا؟

 ح:نكرماؿ اىدرم كاش حبيتي.



 ـ: )ح(ىذم المرة نحكيك عمى طباعؾ عمى السمات تاع الشخصية نتاعؾ كفاه تعيش.

نحبش نقيس الناس ،كخاطي شرىـ،حتى لي يظممني ما ح:انا يخي قتمؾ دايما مسالـ ما 
 نقمبمكش نخميو بينك ك بيف ربي.

 ـ:ىؿ كاحد يغمط في حقؾ ىؿ تركح ليو ك تقكلك راؾ غمطت في حقي؟

 ح:ما ركح ما نقكلك لي يغمط يغمط.

 ـ:اله ما تقكلش كاش سبة؟

 ح:اصبل ما نحبش نكاجو ما نشتيش.

 ـ:عبله كي تكاجو ك اش تخاؼ يحدث؟

خاؼ نقيسكبكبلـ رايح يجرحك ك ما يعكدش ييدر معايا،ما نشتيش ناس لي تتكبر عمى ح:ن
 ىذا ما نكره.

 ـ:مثبل ك كاف ابكؾ يغمط في حقؾ تكاجيك؟

 ح:اكاه نخاؼ نقيسك ك نغمط ك انا ثاني نغمط في حقك .

 ـ:كاش دير في ىذه الكضعية؟

 ح:لميا في داخمي ك خبلص خير ما ندير حاجة نندـ عمييا.

 كفاه يككف تاثيرىا عميؾ كي تخبييا؟ـ:ك 

 ح:دكر يـك يكميف ك ننساىا ك كمي عادم ك ما نعكد نتفكرىا.

 ـ:تبقى غايضؾ الحاؿ عمى ىذاؾ الشخص.

 ح:اكاه صح في الدقيقة تغيضني بصح نطيشيا ك تكليمي تافية .

 ـ:مثبل ك كاف كاحد يجي يضربؾ كاش يككف رد فعمؾ اتجاىك؟



بالي نكلي في مشكؿ ك انا ما نحبش لمشاكؿ ك نيرب ميف ما ح:نخميو ك كاف نضربك عبل
 كاف منيا.

 ـ:عندما يبادلؾ شخص شعكر مميح كاش يككف رد فعمؾ؟

 ح:نقكلك صحيت؟

ـ:كي مثبل يقكلؾ يا )ح( انت اركع انساف عندم ك انا نشتيؾ كاش تقكلك ىؿ تعبر عف 
 مشاعرؾ اتجاىك؟

 ح:شككف ىذا؟

 ـ:ام كاحد تحبك؟

 رلك خطراشؾ نحشـ ك ما نشتيش نيدر في ىذا السكجي.ح:ما نقدر نعب

 ـ:كىؿ تستطيع تككف جمؿ فييا مشاعرك احاسيس ك تقكليـ لبلخريف لي تحبيـ.

 ح:كي نعكد نعبر عف كاش نحس نحبس.

 ـ: كاش سبة؟

 ح:كمي ما نحبش نيدر بمغتي كال ما يدخمنيش ليكاء كمي نتخنؽ.

 ؼ؟ـ:)ح(كيناىـ االياـ لي عشتيـ في حياتؾ بزا

 ح: كي كنت مع جدتي تاع بابا.

 ـ: ككتاه ىذا؟

ح:ممي كنت صغير ك انا نتبع فييا ىي ناس مبلح بزاؼ ركح معاىا لمطبيب نديياعند بنتيا 
 ك نرقد معاىاعندىا دارىا كحدىا حنا قاسميف عمييا بصح انا كنت دايما معاىا.

 ـ:ىذم جداؾ كنت متعمؽ بيا بزاؼ؟



 تيز تاع فرنسا.ح:ىي كانت دايما تمدلي صكارد 

 ـ: كضؾ كفاه راىي معاؾ؟.

 ح:ماتت تكفاة في الثمج عند بنتيا.

 ـ: كي تكفاة كاش صرالؾ؟

 ح:عيطك لجيراف لينا ك قالكنا بمي تكفاة ،كانت مريضة دايما عند الطبة سكفرات.

 ـ:)ح( كي تكفاة جداؾ بكيت؟

 ح:بكيت بصح كحدم كاحد ما شافني.

 دفنكىا؟ـ:ماعيطتش؟ كاش قمت كي رايحيف ي

 ح:ما قدرتش نقكؿ ىي ماتت.

 ـ:قداه عندىا ممي تكفاة؟

 في جانفي. 2114ح:تكفاة في 

 ـ:)ح( ككتاه بدالؾ المرض؟

 .la moelleك ضؾ راىك كال بعد مازرعت ك بعد ما داركلي  اكتفي  2114ح: في 

 ـ:ىؿ الكفاة نتاع جداؾ اثرت عميؾ؟

 ح:كانت التيا بيا.

 اؼ عمى حياتؾ؟.ـ:زيد قكلي لحكايج الثركا بز 

ح:انا نحب دايما نككف فحؿ ما نشتيش يقيسكني ناس ك كنت حاب نقرا لمرض نتاعي ك ما 
 نخمييش.



 حاب نخدـ كما خاكتي ىما بصحتيـ كنا ال.

 ـ:تتقمؽ بزافعمى صحتؾ؟

 ح:ايو دايما نتقمؽ غير عمييا نشكؼ صحابي يدكرك ك يديرك كؿ شي ك انا ال.

 ميف كاش كنت دير؟ـ:لفترةىذم مف بعدما رتحت عا

 ح:كنت نخرج ك ندخؿ بصح نخاؼ نبعد كال ندكر ك نخاؼ نطيح.

 ـ:كفاه زدت كليت لمسبيطار؟

ح:سبتيا كالتمي االعراض لي كانك يجيك نقعد عدت نخاؼ كحدم في الدار كليت ركح لبيت 
 جدم تاع يما.

 ـ: اله كراىي يماؾ؟

 ح:يما راىي عند مالييا.

 ؼ مع باباؾ؟ـ:اله كاش سبة ؟ىؿ ىي في خبل

ح:اكاه تكفاة يماىا عادت تركح باه يعزيكىا ك انا عدت ما نقدرتش نخاؼ يطكحكلي لببلكات 
 ك ىما ما كانش عدت ركح عندىـ.

 ـ:كي تكفاة جداؾ تاع يماؾ كاش حسيت؟

 ح:ماتت ربي يرحميا ما كانش عندم معاىا عبلقة كما جدا تاع بابا كانت شكية برؾ.

 ي تكفاة؟ـ:كاش صرالؾ كي سمعت بم

ح:عادم انا اصبل نخاؼ نحزف ك ييبطكلي لي ببلكات ك المناعة ىكذا قالي طبيب تاع 
 دزاير.

 ـ:)ح(كي ترقد تخايؿ بييـ؟.



ح:ناـ بجدا تاع بابا دايما نعاكد ىذيؾ العيطة تاع جارتنا في راسي كي قالت بمي راىي تكفاة 
 جدا ك ىي عند عمتي.

 تكفاة؟ـ:كي تناـ تعاكد كفاه قالكلكـ كفاه 

 ح:كي ناـ نعاكد كفاه قالكنا تكفاة جدا.

 ـ:في كؿ لمناـ تناـ ىكذا؟.

 ح:كي نتفكرىا في النيار ناميا في الميمك ساعات جي كحدىا.

 ـ: ك تناميا بمي حية مف غير ىذا المناـ؟.

 ح:ناميا بصح دايما نشكفيا دنؽ لي ك تقكلي عمى مرضي.

 ـ:كاش تقكلؾ عمى المرض نتاعؾ؟

 تقكلي نديؾ عند طبيب ك كاش عطاكلي دكاء. ح:تسقسيني ك

؟  ـ:تناـ كؿ يـك

ح:ماش بزاؼ كي كنت صغير ما نامش خبلص بصح ىذم الفترة ناـ بجدة بزاؼ          
ك سبيطار ك راني طالع لسطيؼ نكره كي نشكؼ بمي طالع لسطيؼ يعني غير سبيطار      

 ك المرض.

 ـ:)ح( كي تقعد كحدؾ كاش تفكر؟

 اح ك نخدـ.ح:نفكر كي نرت

 ـ:راؾ تعبت اليـك راؾ ىدرت بزاؼ انا نخميؾ ضؾ.

 ح:بالسبلمة.

 



 

 

 

 المقابالت االستقصائية لمحالة الرابعة )ب(:  عرض  -4

 : *المعطيات البيوغرافية

 االسـ: )ب(

 الجنس: ذكر

 سنة. 47السف: 

 الحالة المدنية: متزكج . 

 إناث   2ذككر ك  3:   (7)عدد األكالد : 

 ذككر  2العائمة: الثالث ك ىك أصغرىـ  بيف  ترتيبو في

 المستكل الدراسي: السادسة 

 : *المقابمة االولى

 السبلـ عميكـ    : ـ

    ك عميكـ السبلـ   :ب

 ؟ جيت جديد : ـ

 ايو : ب

 ككتاه جيت؟ : ـ

 ب: جيت البارح. 



 قكلي كش اسمؾ ؟ : ـ

 )ب(. : ب

 ؟ كيفاه حتاف دخمت المستشفي : ـ

يـك كباه جيت لينا، أنا ثمة ما بمي كالك دكاء نشرب يزيد عميا  03لمبرج مدة  دخمت قبؿ :  ب
نيـك ك انا   28عند الطبيب )ب(  عطالي  برية ك ضؾ عندم    scannerركحت درت 

اياـ  ما رقدتش  01نتاعي راني   le corpsبالمرض راىـ داركلي سيرـك  ما عدتش نقدر عمي 
 .ك ليت اصفر ك زاد تنفخت  كرشي 

 قكلي ككناه بداتؾ األعراض ىذل ؟: ـ

 نيـك . 28مدة  عندىا : ب

 مف قبؿ كاش ما عندؾ مرض؟   : ـ

 اكاه ما عندم حتى مرض  : ب

 ـ : ك في صغرؾ ما كانش عندؾ مرض تشكي منك ؟

 ب : أكاه ما نتفكرش. 

 ـ : )ب( تعرؼ كشنيي المختصة النفسانية ؟

ة نفسانية حنا  بكرم ككنا ما نسمعكش بيا   ب:  إيو نعرؼ ك جابمي ربي انت ثاني مختص
 ك ظؾ  تقدـ العمـ 

ـ : بصح يا )ب( انا ظؾ راني نبحث برؾ ، خطراكش المختصة النفسانية الـز  تتكفؿ 
بالمريض ك تعاكنك  كنا ظؾ نطمب منؾ تعاكني في بحثي ، انأ ندرس عمى المرض ىذا لي 

في الماضي تاعؾ ك كفاه كانت ظركفؾ راكـ داكيك عميو . كثانيتؾ نحكس نعرؼ كفاه عشت 
 ك ىذا اذا قبمت أنت ؟



 ب:  ايو ماكانش مشكؿ كما تحبي نعاكنؾ نعاكنؾ ؟

 ـ : ربي يجازيؾ  نخميؾ ليـك ك غدكا نجي .

 ب:  ماعمييش .

 : المقابمة الثانية*

 ـ : صباح الخير كشراؾ؟.

ك داركلي ىذاؾ لحمر ب:  راني بخير خير ممي كنت في البرج ، راىك تنحالي النفيخ ك جا
 كراني نحس بمي راني مميح. 

 ـ : )ب( نبداك؟

 ب:  كيما  حبيتي؟ 

 ـ : )ب( احكيمي شكية عمى صغرؾ ؟

 ب:  كفاه أنا ما نشفاش مره عمى صغرم .

 ـ : قكلي يا )ب( قداه عندؾ اإلخكة ؟

 زكج كاحد كبير كاحد قؿ مني كانا صغير ، االخ لكبير ىك مف االب . 2ب:  عندم 

 لكالدة نتاعؾ حية ىي ك الكالد ؟  ـ:

 حية بصح بكم تكفى . ماب:  

 ـ : قكلي ككتاه تكفى؟ 

كنت أنا في العسكر مرض ضربك الريح ىذا ما كاف ك اكؿ مرة في  0985ب: تكفى في 
 حياتك مرض داكه الطبيب ك مات .



عد ما قالكليش بمي بكيؾ مات ككي ركحت لدار لقيت السككت مف ب Telegrammeبعثكلي 
 شيريف مف مكتك دخمت نحكس عميو كما العادة قالكلي مات .

 ـ :كيفاه كاف رد فعمؾ كي قالكلؾ مات بكيؾ ك عندك كقت ك أنت ما عبلبالكش ؟

ب:  كنت حاب نعيط نيرب ،ما صدقتش ندرم يكذبك ، بصح ما درتش كالك ما قدرتش كمي 
 اـ. كاحد رابطني ، بكيت كحدم نخرج مف الدار ك نبكي جي ثمث أي

 ـ:  )ب( قكلي كاش حسيت مف بعد كفاة االب نتاعؾ ك انت غايب ما شفتكش؟ 

ب: أنا قتمؾ كليت حجر ما عدتش نحس كمي كاحد جمدني حتى لبكاء بكيت ثبلث أياـ     
 ك خبلص .

 ـ:  قكلي يا )ب( كفاه كانت عبلقتؾ مع باباؾ ؟

 ب:  بناتنا احتراـ كؿ كاحد في حدك.

 ـ: ممكف تكضحمي كثر؟ 

 ب:  كفاه رايح نعبرلؾ عادم ك خبلص.

 ـ :  قكلي ىك كفاه كاف تعامؿ تاعك معاؾ ؟

 ب: عادم كما اآلباء.

 ـ: ممكف تكضحمي اكثر كفاه كما االباء؟

 ب: عادم نككمك نكشربك نمبسكا.

 ـ: قكلي كاف حنكف عميؾ ك يحبؾ ؟

 ب: عادم حنا كنا نطيعكه جامي نقمبكلك اليدرة .

 تعامؿ معاكـ  كاف يعطؼ عميكـ ؟ـ:  كىك كيفاه كاف ي



 ب:  اني قكتمؾ عادم. 

 ـ:  ممكف تكضحمي اكثر  ؟

ب:  ىك إنساف كاف التي بينا ، يكفرلنا رزؽ نتاعنا ، تتخص في الدراىـ يعطيمؾ تقصدك في 
حاجة ما يخيبكش، ىك مف صغرك كىك  يخمـ عمينا، كاف كضعنا المادم ماىكش مميح كاف 

 باه يعيشنا ككاف مزكج ك مطمؽ عندم خكيا مف االب.  يخدـ في االرض، ك الخضره

 ـ:  قكلي يا )ب( انت كنت تحبك ك تعطؼ عميو ؟

 ب:عادم نكرماؿ ايو .

 ـ: كتعبر عف الحب نتاعؾ لبكيؾ؟

 ب:  اكاه مانقدرش .

 ـ : كعبله ما تقدرش ؟

طيعك ب:  ما جيتش في بالي نقكلميا كحتى كي جي  ما نقدرش نقكؿ ما تربناش ىكذا بكيؾ 
 برؾ ىك الراجؿ .

 ـ:  قكلي كاف مثبل كاش ما ديرك يضربكـ ؟

 ب:  انا ما نكصمش ركحي دايما خاطي طريؽ ما نقيس الناس .

 ـ:  تشفى كايف يـك ضربؾ كال عيط عميؾ ؟

 ب:  كاش ما ضربني كي كنت صغير ما نشفاش 

 ـ:  ككاش ما يقمقؾ بكيؾ كاش دير ؟

 ير الـز طيعكا.ب:  نسكت ك خبلص كاش ندير بكيؾ كب

 ـ:  قكلي كفاه كانت عبلقتؾ مع مؾ ؟



ب: كانت مميحة معايا بزاؼ في حياتي ضربتني خطرة نشفا  ما رحتش نقرا ضربتني برؾ 
 عمجاؿ لقراية .

 ـ:  بايف بمي تحبيا بزاؼ؟ 

 ب:  انا ىيو .

 ـ:  قكلي يا )ب( تعبر عف مشاعرؾ ليا ك تقكليا  نحبؾ ؟

 قدرش نعبر عمى احساساتي  يخي نخمييـ ليا برؾ .ب: اكاه  يخي  قكتمؾ ما ن

ـ: كاش تحكيمي عمى أمؾ كىي مازالت عمى قيد الحياة كفاه كانت عبلقتؾ معاىا ك كفاه راؾ 
 معاىا اآلف ك خاصة أنت اآلف أب ؟

سنة عايشة معايا ، حنا كنا عايشيف مع بعض  74مزالت حية في عمرىا كقيمة  ماب:  
يا راىي ساعات عندم ك ساعات عند خكيا ، ىي مميحة معايا  بصح كي تفرقنا انا ك خك 

 تعاكني في الصكارد ىي تيز  ك تعطيمي .

 ـ:  قتمي انت ىك الصغير يعني راؾ تحظى بمعاممة خاصة ؟

 ب: صح انا مدلتني بزاؼ خطراكش انا مف ىزىـ .

 ـ:  يعني كفاه ؟

 ب: انا مف كاف يخدـ عمييـ مف صغرم .

 نبركاك ضؾ خمي لمرة جاية ك نكممك .ـ:  )ب( تعبتؾ ليـك 

سنيف ك انا عايش فيو   3 ب:  راني مميح نحس برؾ بالتعب ك التعب ىذا عندم كاحد مدة
 نحير مف  يجنني  ما كنتش ىكذا.

 ـ:  كفاه كنت يا )ب(؟



ب: كنت نخدـ كاهلل ما بي شيء، نخدـ  نخدـ ببل حبسا ، كأنا كنت صغير بديت الخدمة 
السنة السادسة كاف الفقر ك الـز نعيش دار، بكم كاف كاف كبير كما  يخي قتمؾ بطمت في

 لحقناش خدمت عمى الدار. 

 ـ: احكيمي يا )ب( عمى الفترة تاع المراىقة نتاعؾ ؟

 ب:  كانت عادم انا كاف خاطيني المشاكؿ تاع الشباف ما نتكيؼ ما نشـ ماني تاع نساء .

الميـ نجيب الصكارد ، ك نحي الفقر  كنت نكض صباح ركح نخدـ، خدمت في قداه مضرب
عمى اىمي ، ك منخمييمش يمكتكا خدمت في الجزائر قريب اككؿ ،خدمت في البنية في 

 الشنط  حارس  خدمت كؿ شيء مف اجؿ اىمي ك سافرت بزاؼ .

 ـ:  قكلي ماكانش عندؾ ميكالت لمنساء في ىذيؾ الفترة ؟.

سكر ككالدم جبتيـ كانا في العسكر ب:  اصبل زكجت كاف صغير خميت مرتي ك ركحت لمع
 ـ:  زكجت ، انت لي حبيتيا ؟

 ب: ىما قالكلي عمييا بصح انا كنت عمبالي بييا ك شايفيا. 

 ـ: كفاه عبلقتؾ معاىا ؟

ب:  ىي انسانة مميحة بزاؼ ىي االخت ك الزكجة، ىي حممتني كما راني ،ىي حنكنة بزاؼ 
 اـ .ك تعرفني كاش نحب عبلقتنا مبنية عمي االحتر 

 ـ:  تعبر ليا عمى مشاعرؾ  تجاىا؟

 ب:  ىي تحس بيا ببل مف نعبرليا ىي انسانة مميحة بزاؼ ك دايمف مساعدتني .

 ـ: تحكيك في ام شيء بيناتكـ ؟



ب: نحكيك في حاجة مميحة مثبل تخص امكر لحياة تاع لكالد ، مثبل نديرليـ المستقبؿ 
ايج  المشاكؿ نتاكعي اكاه ، ما نقكليمش لحتى نتاعيـ ، نبنيميـ كال نشريميـ سيارة، بصح لحك 

 كاحد ىكذا طبيعتي ما نحبش نقيسيا. 

 ـ: عييت يا )ب( ؟

 ب:  ايو شكية تعبت .

 ـ:  ممييتؾ تبقى عمى خيرنخميؾ تستراح .

 : المقابمة الثالثة*

 ـ:  السبلـ عميكـ كشراؾ  ؟

 راني مميح . ب: راني الباس شكية تعب برؾ ك ضؾ  شكفي تنحا لي خبلص النفخ ك

 ـ: كي  درت دكاء لحمر عمى ىذاؾ لي تعبت ؟

 ب:اكاه صح دارلي طياب بصح راني مميح .

 ـ: كراؾ تحس بكاش الـ اخر؟.

 ب: اكاه التعب برؾ .

 ـ: قكتمي بمي عبلقتؾ مع الزكجة مميحة بزاؼ بصح قكتمي بمي ما تحكمياش ككلش ؟

ش عمييـ غير لنفسي الـز نتحمؿ كؿ ب: ايو ما نشتيش نقمقيا بالمشاكؿ نتاكعي ما نحكي
 شيء كحدم.

 ـ:  تقدر تقكلي كشنيي ىذم المشاكؿ ؟

اكالد ماكبلتيـ شرابيـ تبداليـ ما نحبش  7ب:مشاكؿ الخدمة مشاكؿ لكالد كبرك كانا عندم 
 نحسسيا بالمشاكؿ .



 ـ: مثبل كي تعكد زعفاف تحكيميا ؟

داخمي ، نحكـ في ركحي .بصح كي ب:اكاه مانخرجش كما نقكلمياش نبقى كحدم ك نخمييا 
 نزعؼ ما نككمش ك ما نشربش نكلي نخرج مف الدار ك خبلص ما نقدرش نحكي .

 ـ: ىؿ عندؾ صديؽ تحكيمك اسرارؾ ؟

 ب: اكاه جامي .ماعنديش صديؽ نقكلك كمش .

 ـ: كفاه يا )ب( عبلقتؾ مع لمرة  نتاعؾ قصدم امكركـ الخاصة؟ 

 اكالد . 7يبارؾ ب: عادية جدا كما ناس .جبت اهلل 

سنكات ممي عاد يجيني تعب ىذا ما عدتش عندم  الرغبة حتى انا كبرت  4بصح ىذم مدة 
 ككالدم كبركا كاش بقالي ستر ك العافية .

ـ: بصح حياتؾ الجنسية كما األكؿ ك الشرب ماشي يعني كي كبركا كالدؾ  رايحة تنتيي كال 
 كفاه تفيمني يا) ب( ؟ 

 لكحيد نخدـ ك ركح الماكف بعيدة ككالفت كحدم .ب: اكاه أنا  عاد ىمي ا

 ـ:ك امرأة نتاعؾ مالحظتش ىذا التغبير؟

 ب: عبلباليا بمي كبرك لكالد كحنا كبرنا الـز نقكركليـ كاش يحبك ماش نزيدك نجيبكا.

 ـ:  يا )ب(ىدرنا بزاؼ كراني عييتؾ نكممك مرة اخرل معمييش ؟

 ب: معمييش براحتؾ تبقام عمى خير.

 : مة الرابعة*المقاب

 ـ: السبلـ عميكـ ؟

 ب: ك عميكـ السبلـ .



؟   ـ: كشراؾ اليـك

 ب: بخير راني رتحت ك قريب نركح .

 ـ: مميح ىذا خبر يفرح شككف ىذكا لي معاؾ؟ 

     économieك ثاني    biologieب: ىذا ابني لكبير ك ىذا المتكسط ك ىذا لي تحتك كاحد يقرا 
  journalismeك ىذا يقرا 

 ا قتميش بمي كالدم يقراك في الجاميعة؟ـ: م

 ذرارم  في الجامعة ك طفؿ رابع يقرا كما انت.   4ب: أكاه عندم 

 ـ:  كراه ؟

 االبف:  ظؾ يجي نعيطمك نعيطمك. 

 ـ: ماذا بيا راني رايح لممكتب ىذاؾ  كي يجي عيطكلي 

 *المقابمة الخامسة: مع االبن .

 ع : السبلـ عميكـ كشراكي يا استاذة؟ 

 Stage:  كعميكـ السبلـ .عندؾ ـ

 ع:  اكاه عندم لكالد نتاعي مريض ىنا.

  ـ : ماتقميش بمي )ب( ىك بكيؾ انا مصباح ك انا نستنى فيؾ؟. 

ع:استاذة عبلبالي كاش راكي تدرسي يخي قكلتيمينا ك انا عبل بالي بالمرض تاع بابا كصح 
 . 5عبلبالنا حنا في كما رانا نقراك  كما ىك يحدث بصح ىك معبلبمكش  بالمرض 

ـ: ىيو يا )ع( كاحد  ما راح يخرج عف قضاء ك قدر ربي كحنا ىنايا رانا نشاىدكا ك نعاكنك 
في الطب اكال باه نعرفكا االسباب الكامنة كراء المرض ك ثانيا نحكسك عمى كؿ الجكانب 



مف  النفسية سكاء الناتجة عف المرض اك كضع خطة كقائية مف  اجؿ االبتعاد عف المرض
 خبلؿ معرفة البركفيؿ .

ىذا االمر معايش  psychosomatiqueع: صح يا استاذة كاش تحبي ديرم أنا نامف بزاؼ ب 
 سكاء في ذكاتنا سكاء مع االخريف. 

     investigationـ:  )ع( تعاكني نعرؼ أبكؾ اكتر راني نخدـ معاه كرايحة ندير 
psychosomatique . كأنت اعمـ بذلؾ 

 ا  حبيتي اساليني ا استاذة راني معاؾ ؟.ع : كانت كم

بكم ىذا إنساف ما كانش في الدنيا لي مثمك ا. أمي حنينة بصح جامي شفت لحناف كما 
نتاعك اك اكثر مف المرأة كبرنا رغـ أنا رانا في بزاؼ كاف يحرس عمينا، ك يخاؼ عمينا بزاؼ 

 النتشردكا جامي يعيط عمينا ،ىك أب مثالي .

 اف يتعامؿ معاكـ في البيت ؟ـ : قكلي كفاه ك

ع:  ىك جد ىادئ ، ما يعيط ما نسمع حسك، بصح يتقمؽ  عمى امر كاحد ىك يخاؼ 
المنقراكش، تمقاه يضرب عمجاؿ لقراية برؾ، خطراكش ىك كاف يقرا مميح ك الفقر ماخبلىش 

  يقرا ، كاف ماعندكش حتى باه يشرم الكراريس كال باش يركح  كاف عايش في الريؼ       
ك المكاف الدراسي بعيد عمييـ . ثـ ممي عرفتك كىك يخدـ عمى الناس كعمى أىمي ، خدـ 
عمى خاكتك الشتا كىك صغير ، ك المشكمة ىك ليتحمؿ أم شيء حتى االف حنا ساكنيف في 

ك األـ ك ىك كزيد  الجدة ، متكمؼ بكؿ األمكر في  7كحنا في  3العايمة ، مف العـ ككالده 
ؼ عمينا أككؿ ككؿ صباح يصبح  يفرؽ فالصكارد لي رايح يقرا ، لي البيت ىك الي يصر 

رايح يخدـ ، ك تمقاه دايما خداـ كما ييدرش خدـ قداه بات في البرد ك المطر عاش حياتك 
 كامؿ مرة مف اجؿ اىمك كضؾ مف اجمنا يخاؼ لمنقدركش نقراك.

 ـ: قكلي يا )ع( كفاه سمككك في البيت ؟



اس ما يقيس الناس حتى ليقيسكه مايظممش  اك حنا يعيط عمينا     ع  تمقاه دائما خاطي الن
 ك تمقاه دقيقة يكلي ليؾ.

 ـ:  )ع( يعبر لكـ بمي راىك يحبكـ ك يبينمكـ مشاعره؟

ع:ىك ديما يتحدث لغة الجسد مف عينيو تعرفيو تحسي بيو ، كي يعكد خايؼ عميؾ كي 
 يعاممؾ مميح حنا ذرارم صحبنا نقكلكلك كمش. 

 لي كفاه عبلقتك مع األـ نتاعؾ؟ ـ:  قك 

 ع:  عادية جدا ىك محترميا ك ىي محترماتك .

 ـ:  مايحدش بيناتيـ شجار ؟

ع:  اكاه ىك يظؿ خداـ ، ككي يركح تمقاه يجي في ببلصة ك يقعد ، كال تمقاه يفكر ىذا باب 
ي ىذا طاقة مايقعدش، اما الكالدة نتاعي ما يياكشياش ،ىك يياكش عمى حاجة  فريدة ى

لقرايا كالكاش ما درنا . كمايثكرش لييا طكؿ، ثار ليا خطرة فريدة لي شفتك عيط عمييا 
عمجالنا كي تياكشنا مع كالد عمي كىي قالتمكا بمي كالد خكؾ ظالميف ، جابيا يكميف كال 
ثبلثة ك ىك ماىكش مميح مايرقدش كما حبش يككؿ حتاف تصالحك، كعندك ىذا الديفك دايما 

 الك حاجة مايككؿ ما يشرب مايرقد جيبيا سمانة كىك كحدكا.اذا تقمؽ اك صر 

 ـ:  كانتما تقدرك تيدرك معاه يخي قتمي بمي صاحبنا ك  نيدركلك كمشي ؟

ع:  بصح ىك ما ييدرناش كاش بيو، يغيظك الحاؿ عمى ام شيء حتى عمى كالد الصغار   
 ك كاف كاحد يعقب عميو ك ما يقمكش السبلـ يطمعميا ك ييبطميا.  

 ـ:  )ع( كاش ما تعرض بكيؾ لصدمات نفسية كلضيؽ ك حاالت انفعالية ؟.

 ع:  اكؿ صدمة لي بقاتمك تحرؽ ىك بكيك كي مات ك ما شافكش ديما يتفكركا.

 ـ: )ع( قابؿ ما يمرض بكيؾ ماصراش كاش في داركـ؟ .



اء ع: لي صرا انك حنا في دار عايشينا ككؿ عمامي ككالدىـ، كبكم كحنا ، كحد الخطرة ج
بكم ك لقاىـ متياكشيف كحنا جامي تياكشنا غضب بكم بزاؼ ك عمي جاء ليو ك قالك ا 
نفرقك سكؽ انت تدم مف الفكؽ كانا ندم مف التحت ، بابا جاتك كبيرة كخبل عمي قسـ جابيا 
كاحد سمانا ما يككؿ ما بشرب، كما قدر يتحمؿ انو عمي ىذا حياتك كامؿ ك ىك لي ربالك 

اه ، غاضك الحاؿ بزاؼ كلي زاد غاضك ىك متعمؽ بامك بزاؼ ما كالدك ضؾ ماىكش مع
 شفتش كاحد طايع امك كما ىك .

كلي عبلبالي بيو  اف العامؿ المفجر ىك مياكشاتك مع عمي لكبير ، لي ىك اخكىـ مف ابيـ 
حقرىـ بزاؼ ، ك عاد يطالب بالرزؽ نتاعك مف طرؼ خاكتك، ك المشكؿ جدم خبلىـ 

االرض كميا ممؾ تاع بكم، ىك لشراىـ بعرؽ جبينك ما قدرش ييدر  طبللبة ك ىذم الدار ك
كشاؼ خكه بمي عدك ليو كحتى عمي عاد ما ييدر ش معاىـ كصرات بيناتنا القطيعة مف 
 8ىذاؾ النيار ك بكم ما يككؿ ما يشرب كما يرقد ك الحاجة لي غريبة فيو  يرقد مثبل مف 

اقب كؿ كاحد لي يغطى لي رقد لي مرض انا تاع ليبل تمقاه عمى الكحدة نايض، ك يدكر ير 
 نحير فيو .

 ـ :) ع( ربي يجازيؾ .

 *المقابمة السادسة:

 ـ:  صباح الخير كشراؾ ؟

 ب:  راني بخير راني نتحسف، ىدر معاؾ )ع( شفتيو اك قالي بمي راكي االستاذة نتاعك. 

 ـ:  ايو يا )ب( . ماىكش ىنايا ؟.

 بصح بات ليؿ كامؿ معايا.  contrôleميا لبارح عند ب:  ماىكش ىنا مسكيف راىـ يداكلك ع

 ـ: ليـك نكممكا اذا كنت قادر تيدر ؟

 ب: معالييش اني معاؾ كاش حبيتي تعرفي انا نحب العمـ ك نحب لقراية ك مانبخمؾ .



 ـ:  قكلي يا ك شنيي الحاجة لمميحة بزاؼ في حياتؾ ؟.

 ندم الطفؿ لكبير. ب:  لحاجة لمميحة في حياتي نيار زكجت ك نيار زاد ع

 ـ:   كيناىـ لحكايج لي ماش مبلح في حياتؾ ك خبلك األثر ؟  

 اشير برؾ ما نقدرش نيدر عمييا . 6ب:  كايف حاجة صرات مدة 

 ـ:  كاش سبة ماتقدرش تيدر عمييا ىؿ كعادة شخصية جدا اك عبله؟ 

جة عدت نتقمؽ ب: بالعربية ما نحبش نذكرىا كما نقدرش نذكرىا ، ك كي صرات ىذيؾ الحا
 بزاؼ بصح نحكـ في ركحي .

 ـ : كنت تتقمؽ مف قبؿ ما تصرا ىذه الحاجة ؟.

ب:  اكاه كنت ما نتقمقش كالتقمقت يـك يكميف ننسى بصح ظؾ نتقمؽ بزاؼ، ك ما نحكي 
 لحتى كاحد .

 ـ:  تحب تقعد كحدؾ؟ 

شخصية نقعد ب:  اكاه انا اجتماعي مع الناس أككؿ ، ك متكاضع ك لكف كي تعكد أمكرم ال
 كحدم كاحد ما يسمع بيا نخمييا بيني ك بيف ذاتي .

 ـ : اذا  كاحد غمط في حقؾ ىؿ تقكلك راؾ غمطت في حقي ؟

ب:راكي جيتي فييا قدقد، لحاجة لي كنت مخبييا لي قتمؾ عمييا مف قبيؿ، اني كقع بيني     
م نص مف الدار ك بيف اخي عداكة، ك انا مانقدرش نستحمؿ ىذا الكضع خكيا طمب مني يد

كزاد يدم نص مف األرض ك المشكؿ جاء بالعنؼ ، ك الدار ماىي دار بكم ك االرض ثاني 
بصح ك اهلل ك جاء خكيا بالحنانة نعطيمك ، كلي غاضني بزاؼ دار قطيعة كما عادش ييدر 

 معايا تغيض بزاؼ .

 ـ:  كىك حاكؿ ييدر معا كاك يتحاكر معاؾ ؟



 عثمي غير في االشخاص كلينا اعداء .ب:  اكاه انا ماقدرتش ك ىك يب

 ـ : كظؾ راؾ حاقد عميو؟ 

ب:  أكاه بصح ك اهلل غير تغيض ما نيش حاقد عميو ميما كاف منكرىش ككاحد يقيسني ما 
 نقدرش ما نقكلك كالك نككؿ عميو ربي .

 ـ: عادة انت لي  تتخذ القرارات؟  

 ب:  جامي نتخذ القرارات كحدم الـز نتشاكر ك نشكؼ .

 كي تقمؽ يا )ب( كال تحزف ىؿ تفكر في االنتحار ؟  ـ:

 ب:  جامي كلعياذ باهلل.

 ـ:  ترقد يا )ب( في الميؿ ؟

 .  ب: أكاه عندم مشكؿ نرقد شكية ك مف بعد نكض يطير عميا النـك

 ـ: مف بكرم ك آنت ىكذا ؟

      ب:  اكاه ما نامش غير كي نتفكر كاحد في النيار نامك في اليؿ ،مانتفكرش كاش    
 ناـ ، خاصة ىذم لياـ كي عدت في سبيطار ك اهلل ماعبلبالي بحتى حاجة . 

بصح كي نقعد كحدم نحمـ بيت ىادئ ككالده متفاىميف ك عندىـ ديار ك متزكجيف كعندىـ 
 طمكببلت 

 ـ: عيتؾ بزاؼ اليـك ؟

 ب:اكاه اذا كاحد حكى ىـ الدنيا خميو يحكيو اككؿ  باه يستراح.
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 *المعطيات البيوغرافية 

 االسـ: )ع(

 الجنس: ذكر.

 سنة . 46العمر :

 سنة .21سنة كبنت  22الحالة المدنية: متزكج ك مطمؽ ، أب لمطفميف ، ذكر في عمره 

 المستكل االقتصادم : متكسط .

 ة خاصة في كالية باتنة .المينة: مكمؼ بالعبلقات الصحية في مستشفى فرنسي ثـ في عياد

 . belle- Fordمكاف الكالدة : فرنسا 

 :*المقابمة الولى

 ـ: السبلـ عميكـ .

 .bon jourع: ك عميكـ السبلـ  

 ـ: جيت جديد لممستشفى ؟

 ع : أكاه أ طبيبة انتي لي جيتي جديدة .

 ـ : قصدم دخمت ما عندكش سمانة ىنا؟

 رس.ع: عندم مف جانفي كانا ىنا ك ضؾ راه ما

 ـ : قكلي كاسمؾ؟

 .)ع(ع : كسمني )أ( ، كعيطكلي

 .)ع(ـ : شككف لي عيطمؾ    

 ع : في الخارج .



 ـ :يعني صحابؾ؟

 ع :في فرنسا . 

 مياجر؟ـ : ممييتؾ ساكف ثمة، يعني 

 ع: إيو انأ زايد ثمة في فرنسا حتى عايش ثمة .

 قكلي كفاه جيت لمجزائر؟.  ـ:

ا، مكمؼ بالعبلقات الخارجية الصحية في المستشفيات        ع : ربي ثـ أنا كنت نخدـ في فرنس
قالي أركاح لعندنا  professeurفي بريكة ك ىك   Hopitalتاع  directeur ك كاف عندم صحبي 

 . l’hopitalك تربح صكارد كثر مف فرنسا  ك راني متكمؼ بيذا 

 ـ : ككتاه جيت لمجزائر .

 عبله .؟. chef de serviceسنيف ، قكلكلي دزاتؾ شاؼ  6ع : عندم 

 ـ : كعبله .؟

في الجزائر معكج ، نشكؼ في  ع : خطرشؾ راني ىبمتيـ ، ما يخدمكش مسقـ كؿ شي 
الكسخ ، ما يقكمكا بالمريض ك يديرك بمي ركاحيـ طبة ، ك يعرفكا كؿ شي ، كاهلل     

يا تقكلي ىذيؾ كاش تحسب في ركح  chef de serviceنكريميـ ، ندير فييـ التير ك بزاؼ 
malade mental    راني سمعتيا كي قالت لؿmédecin chef   نجيبمك l psychologue   ك كي

 قمكلي بمي ىي انتي . l psychologueسقسيت كراىي ىذم 

 بصح ماش ىكما لبعثكني ك ما قالكلي حتى حاجة عميؾ . psychologue ـ : انا ىي ؿ

لعبي معايا ، اك نيبمؾ ك ما تمقام لي ع : ىا طبيبة ، لحبيتي نمعبك لقطة ك الفار ا
Diagnostique   ك تدخمي في المميح كما راني ما سيميـ ىنايا ، غير ركحي كاش كيف تخدمي

 عمى ركحؾ .      

 ؟ serviceـ: ليا كاش داركلؾ ىنا في ىذا  



 انا منيش   Médecinع : أك ما يعرفكا كالك كيسخيبك في ركاحيـ حاجة غير الفـ يقكؿ 

medecin  . بصح نقرييـ 

 ـ : ككتاه دخمت ىنا ؟ 

 يـك . 22ع : عندم ضؾ 

 ـ : كاش بيؾ يا )ع( كاش عندؾ .

 .LAع : كاش عندم ثمة لقيتني ، عندم 

 ؟. L Aـ : يعني كشنيي 

 C est une maladie très grave Leucémie Aigué ,il ya une profirilation du cellules de sangع : 

c’est une maladie cancéreuse 

 .  la maladieـ : ككتاه جاتؾ ىذم 

 اشير .؟ 5ع : عندىا 

 ـ : كفاه حتاف عرفتيا كينا أعراض لحظتيـ عمى نفسؾ ؟

 Asthénie avant j’ai été très actif .je travail sans arrêt je me sensع : عدت نفشؿ بزاؼ جاتني

pas fatigué   كليت رحت درتles analyses   خرجكpas bien   ركحت قعدت يكميف في دار
في كرعيا ثـ كصؿ لجسمي  كامؿ ،  عيطت لعبد الكىاب ىذا  pétichéلقيت ركحي بؿ 

كمانسش نتمسخر ، قالي   pour une consultationلبركفيسكر لي قتمؾ صحبي ، قتمك مسحقؾ 
  Analysesراىي زكج تاع صباح قتمك ما عميش نجيؾ ضؾ ، كي شافني خمع ك قالي دير 

 تأكدنا كاش كنا متكقعيف .  Analysesاخرايف، كي درت ؿ

 نتاعؾ.؟  La réactionقكلي كيفاه كانت  ـ :



أنا خدمت بزاؼ في   chimioفكرت طكؿ في   je me sens très bien ع : عادم زدت بردت 
les hôpitaux  ك معايش كؿ ىذم ؿ événements ك ؿ événements  تاع حياتي اكثر مف

cancer de sang . 

 ىي جات ك اهلل ندير فييا رام .

 ـ : شككف عممف تتحدث ؟

 .  chef de serviceع : عمى )ؿ( 

 نتاعؾ؟   la maladieـ : )ع( تعرؼ 

درت     la chimioبمي درت   cancerىي  cancer ع : اك نقريؾ فييا كاش حاب تعرفي بمي  
نديش عبلمف نخمـ ، بصح راني المكت رايحيف رايحيف ، ناس ما ييمكنيش ما ع chimioؿ 

كاش تحكسي تعرفي انا راني  psychologueىنا عبل جاؿ العكج تاع ىذا السرفيس ، كانتي يا 
راني   vite au psychologueؿ ىنايا فكرتني في صغرم كؿ ما ندير مشكؿ ك ال يصرالي مشك

تيا لقبمؾ ما ك انت المخرة كاش تحكسي نحكيمؾ حياتي ما حكي psychologues عقبت عند ؿ 
 نحكييالؾ انتي ، زيدم اني نسمع .

 قداه في عمرؾ ؟  ـ :

 بصح بيذم التحفة ماش صح ؟  jeuneراني   ans  mais 46ع : 

 ؟ médecineالحظتؾ بمي تعرؼ بزاؼ في   ـ :

ك عممكني    des grands psychologuesاك   médecinsأنا صحابي أككؿ  psychoع : حتى في 
  trop tardبصح   Analyseديريميا   psychologiqueنكلي نحكييا لؾ اككؿ ك أنا حياتي كي 

ضؾ ، طبيبة حابة تعرفي عمي ك تدرسي عميا تمقايني غدكة اذا حبيتي ك نتكممكا ضؾ راني 
 شكم متقمؽ مف ىذه الجرادة الصفرة تاع )ؿ( ك نعاكنؾ عمى جاؿ البحث ككي قمتي 

Psychologue برؾ ؟ 



 la psychomatiqueانا ندرس ماجيسترا في فرع اسمك )ع(ك نتحدثك ،  راني نجيـ  : مرسي 
، ك عنكاف المذكرة نتاعي مرض سرطاف الدـ   le corps يعني كفاه العكامؿ النفسية تأثر عمى 

تاعيـ اذا حبيت ك قدرت تساعدني في بحثي ك نديرؾ  le fonctionnement mentalبو نشكؼ 
étude de cas؟ 

  cancerك ما تقكلي نقمتي انا راني متأكد بمي   Anonymالميـ نككف ع : ما كاش مشكؿ 
ك حاب تزيدم تفيمني كثر كجبيمي   Organique ما ىمش   psychique نتاكعك  facteurمرض

لكتابات ، ك عندكي ما تدم مف عندم كاش ىك لفجر ىذا السرطاف كظؾ راني تينيت مف 
 المشاكؿ .

 صح بشرط كؿ شي صادؽ باه البحث يككف قدقد..؟ـ : )ع( نعطيؾ مكعد ك نيدركا ب

 ok    bonne journéeع : 

 Merciـ : 

 *المقابمة الثانية

 ? bon jour ça vaـ : 

   ?bon jour et vousع : 

 ـ : الحمد هلل راؾ مداير ال شيميك اليـك ؟

 ع : ايو.

 كيما قكلنا ؟  تاع دكاء نكلي نيدركا  effetـ : .ممييتؾ انا نخميؾ تستراح كي يتنحالؾ 

 ع : اكاه اقعدم يا طبيبة كي نيدرك ما نتحسش كفاه تخبلص الشكارة ك ضؾ تشكفي .

 سنة احكيمي شكية ؟. 46قتمي بمي زدت في فرنسا ك في عمرؾ  )ع(ـ : 



االب زاد زكج ك جاب زكج  demis frères 2اخكة مع  6ع : انا ىيو زدت في فرنسا عندم 
 كالد قد كالدم.

 ك عندؾ كالد . ـ : انت مزكج

 مرات ك مطمؽ ضؾ راني كحدم ، منيف تحبي نبدالؾ حياتي ؟  2ع : مزكج 

 ـ : انا نفضؿ تبدا تيدر عمى صغرؾ كيفاه تربيت ؟

 .2112ع : كفاه تربيت ؟ كيما قمت عشت في فرنسا عند ابكم ك ماما تكفات في 

 سقسيت الكالدة نتاعؾ كيفاه كانت كالدتؾ؟  )ع(ـ : 

 كانت عندىا مشاكؿ مع بكم . ما(خطرشؾ  ) enfant non désiréكنت ع : عبل بالي 

 ـ : قكلي عمى كضعية أمؾ قبؿ ما تزيد .؟

ع : كانت كؿ يـك مشاكؿ ككؿ يـك تيديدات كنا في الغربة ، ك ىي كحدىا بكم يدر فييا ما 
زدت أنا دايما.ك ما تقدر تيدر تكالك ك كي  .elle est soumise حب، ك ىي كانت دائما تسكتمك

 زادت المشاكؿ ، كنت فاؿ شر عمييا ك انا درت رام فييـ.

 نتاعؾ ؟  la mamanـ : كيفاه كانت تعاممؾ 

ذرارم  2خاصة مع خكاتي   avec les autres  nonبصح   toujours absente avec moiع : كانت 
 انا جيت في النص ماني لكبير ماني الصغير .

 رحمي شكية ؟.ممكف تش  absenteـ : كيفاه كانت 

ما كنت الحظ الفرؽ ، بصح كي كبرت ما نتفكر في يـك مف األياـ   bébéع : كي كنت 
، ككانت دائما مع بكم تكصمني في   mon filsنبكي بدمعة كما تقكلي   une affecteعطاتني 

 أم حاجة نديرىا ، ما تفكرش فيا مره .

 ـ : ك األب نتاعؾ ؟



انا في الحبس، راني ما نشتيش نيدر عميو نكرىك ، كاف تقكؿ ر  très autoritaireع : كاف 
يضرب ، كىك يضرب انا نزيد ندير العكس ، دائما يعيط عميا تكاؿ الناس كاف يسكر عميا 
    الباب كانا نخبط نخبط كىي ما تقدر تحؿ عميا ىي معاه ، جامي عرفنا كممة الحب مف

سنة داتني  00في عمرم  enfant mal traitéعندك، كانكا يقتمكني بالضرب حتى كليت 
assistante  ك عشت ثمة مع ؿDAS   سنة . 06حتاف عاد عندم 

 ـ : ممكف نعرؼ السبة كيفاه حتاف دخمت لدكر حماة االطفاؿ .؟

جسمي اككؿ  la maitresseسنة كي ركحت نقرا شافتني  00ع : ضربكني بزاؼ ك أنا عندم 
 ك تحارب فييـ . la justiceك دخمكىا في  l’assistanteازرؽ عيطت 

ك مف بعد المندبة اكثر ، كنت مع ىذكؾ لكالد كايف العنصرية، أنا كلد عربي كىما كؿ شيء 
يقمبكه فيا ، نبكي ك نسكت ما عندم حتى كاحد ، كنعقب دائما لمعقاب حياتي كميا عقاب في 

 j  ne avais pas lesعقاب مف عند الناس ، ك انا دايما ساكت ما نقدرش ندافع عمى نفسي 

paroles pour s exprimé mes sentiments et mes paroles d agressivités  

 ـ : ككتاه كليت لدار ك كيفاه كاف استقبالؾ ؟ 

سنة قمت كي كليت رايحة تتغير المعاممة بصح زادت عادكا ما  06ع : كليت كي كاف عندم 
 يشمكش فيا خطرشؾ ك صمتيـ لمعدالة .

 ؟.لدار كيفاه كاف االستقباؿ ـ : قكلي أكؿ ما دخمت 

ع : ما نتفكرش غير اني ما دنقكش فيا كما دخمت كما خرجت كليت نقرا ك في الميؿ ركح 
نسكر ك مع النساء،ك ندير كما نحب، عاد بكم ما يقبمنيش خبلص عدت نبات في الطرؽ 

 في القناطر نتبع  ندير كمش ك غدكة صباح ركح نقرا.

 شكفؾ ىكذاؾ.؟ـ : كامؾ كاش كانت تقكؿ كي ت

 ع : ما كانت تقكلي كالك بصح نحس بمي تتالـ مف اجمي .



 ـ : ما قدرتش تحاكرىا ك تتكمـ معاىا .

 .sans sentiments . mère froide avec des problèmes de mon pèreع : 

 كؿ يـك تتعرض لطرايح نتاكعك ك انا نكره ىكذاؾ عمييا نكرىك .       

 ك يضربيا ؟اك كاش ما يدرلؾ ؟ـ : ىؿ تقدر تكاجيك ؟ ك ى

ع : المشكؿ ما نقدرش ركح طكؿ نسكر ك ال كاش ما ندير نكسر ، كحد الخطرة كسرت 
 في ركحي ما يخميمكش الفرصة باه تيدر معاه . les dégâtsكراعي ندير 

 ـ : ك االخكة نتاكعؾ كيفاه كاف يتعامؿ معاىـ ؟

 très complexéدزك يركح لببلد ، كاف ع : جايب عقمية الببلد ، ليتحرؾ يسمؾ يقدر حتى ي
 ىك يدير كاش يحب حنا اىا .كانك يسكتكلك ك ما ييدرك ك يقمبك الظميمة فيا .

 ـ :  قكلي كفاه كممت قريت ؟

سنة ك ىي تركز عمى قرايتي  09حتى كال في عمرم   l’assistanceع : يخي قتمؾ تبعتني 
 lesخبارم الـز نقرا ، ك كانك متبعيني متبعيف كؿ ا  DASيـك تشكفني، في  03جي لييـ كؿ 

psychologues   ك كانك يقكلكلي طريقة الكحيدة بيا يككف عندؾestime de soi        عاؿ الـز
تقرا ، كنت نقرا باه نمقى لببلصة كيف نبات، في الصباح نقرا ك في الميؿ نخدـ           

 باه نرقد ك نككؿ .  l’universitéلخدايـ ك ندخؿ 

 ك مف بعد كفاه كممتيا ؟   université ىذم حياتؾ تاع ـ : 

ع : اني ضؾ تعباف راني تقمبت  ك مانشتيش. نيدر ما نعرؼ كفاه ىدرت بصح انا عندم 
 عمييا راني نيدر، بعض نيارات نقكليالؾ .  psychologuesقصة مع 

 ـ : كما حبيت؟ 

 ع : انا رايح نرقد ، مرة اخرل ك نيدركا .



  relaxationك اذا كنت راؾ تحس بمي ماؾ مميح عيطمي نخدمك فييا   )ع(يا  ـ : ربي يعاكنؾ

 . Merciع : 

 *المقابمة الثالثة 

 .؟  ـ : صباح الخير كاش راؾ

 كاشراكي يا طبيبة .؟  ça va ع : ال باس 

 ـ : الباس عقبت الدكاء لمرة لي فاتت مميح؟

ي السخانة كليـك راىـ داركلي ابرة ع : كالفت كيما العادة طاب فمي ك عييت بزاؼ ك دارتم
 la.كاش تقكلي انا ما نخافش مف négtiveك عبلبالي رايحة تخرج  la tuberculose تاع 

maladie organique   نخاؼ مفla maladie psychique خطراشؾla maladie organique    فييا
 . la volonté personnelle الـز   par contre la maladie psychiqueالحؿ 

 .؟  l’universitéنحكيمؾ حياتؾ بعد   )ع(ـ : قتمي يا 

عمى األكؿ كاف االمر يتعمؽ   c’est pureع : كاش نحكيمؾ صارك حكايج اخريف في حياتي 
 نتاعي .  la vie privéeبصح مف بعد   mes parentsب 

 نتاعؾ ؟ la vie privéeـ : كاش تقصد ب 

لبنات، ك مف بعد طحت في كحدة تعمقت          ع : قصدم حياتي الخاصة الي كانت مع 
 بييا ك سقمت مف اجميا .

 ـ : ممكف تكضح أكثر ؟ كفاه سقمت ؟ 

نتاعي عمجاؿ كحدة تمقيت  viceك بركيت لبنات نحيت كؿ   l’hôpitalع : حكمت الخدمة في 
 بيا ك درنا الدار بصح مف بعد طمقتيا .

 ـ : عبله كاش السبة ؟ 



  intimeك لي قتمتني ماش ىذه السبة أنيا دارت مع صحبي  pas vierge ع : خدعتني ، كانت
ك كاف غير مف قبؿ ، بصح مف بعد عندما انا عرفتيا خانتني ك سكت عمييا حتاف قالي 

 كحدك كنت سكت بصح كي قالي ما خميتياش يـك في الدار ، زعكتيا.

 ـ : كي زعكتيا كاش صرالؾ ؟ 

 ع : كاش صرالي زعكتيا ك خبلص .

 نتاعؾ .  etat psychiqueـ : كيفاه كانت 

 ع : نكرماؿ ما تعرفيش خكيؾ ، كاش نقكليا ىزم صاكؾ  ك برا .

 ـ : قكلي كاش حسيت كفاه كنت ؟

 ع : صدقيني كالك جابتيا لركحيا.

 ـ : ىؿ حزنت عمييا يخي قكتمي غيرتمي حياتي ، كاحد غيرلؾ حياتؾ يعني عندك مكانة .؟

 ص ك مالؼ كحدم ما كاش ليعرؼ قيمتي .ع : انا كاحد يقسني خبل

 ـ : ليـك لي طمقتيا فيو كفاه كنت في الدار .؟

 ع : ركحت تغديت ك ضربتيا برقدة ك نحيت  لمشكؿ مني  ك تينيت .

 ـ : كمف بعد كفاه عشت حياتؾ؟

  secteur sanitaireع : بعد عاميف جيت لمجزائر ك كاف عندم عبلقات مع ناس كبار في 
ح تخدـ معانا جيت لقيتيا مميحة ، خير مف فرنسا ببلد الحقرة، ىنا لشتى ما قالكلي أركا

 عندؾ صكارد تككؿ تسمؼ تكردم ك خاكة خاكة ، في فرنسا مكاش ىذم .

 ـ : ككتاه جيت قدد؟ كاش كانت السبة الحقيقية ؟ 



ك ع : اني قتمؾ السبة ك انا متعمؽ بزاؼ بصديقي لقتمؾ عميو نحبك ، جامي شفت انساف كيف
 خير مف أمي ىك بكم ىك خكيا ، ىك كؿ دنيا .

 ـ : ككي جيت كيف سكنت ؟ ك لقيت مباشرة الخدمة ؟ 

 . ك قعدت نخدـ .Batnaتاع   la cliniqueع : سكنت في 

 ـ : كنت ساكف كحدؾ ك ما كليت لطبايع نتاعؾ ؟ 

 ا .ع : ايو ساكف كحدم حتاف مدة تقريبا عاميف  كأنا نخدـ تمقيت بانسانة زكجت بي

 ـ : ممييتؾ زدت زكجت؟ .

 ع : ايو ىي مك كالدم .

 ـ : كضؾ كيف راىي ما جيش لسطيؼ تشكفؾ ؟ 

 . مالحظة ضحك كثير..ع : اكاه طمقتيا 

 ـ : كاش ثاني  سبة ما تقكلي كما ثانية ؟

 ع : ىذم المرة ىي لي طمقتني .

 ـ : كاش كانت السبة ، عبله طمقاتؾ ؟

تعكدم تخدمي يدخؿ النساء لمدار ، كىي تبعتني تبعتني حتاف بمي كي   l émigréع : قالكليا 
 لقاتني نيدر مع كاحدة طبيبة في بريكة بصح ما كانت عندم عبلقة معاىا .

 ـ : كاش كانت عبلقتؾ معاىا ؟

لقبلؿ لي يفيمني ك نكره   les niveauxع : ىي طبيبة  كاناعشت في فرنسا ك ما نيدر اال مع 
 ما نيدر معاىا .الناس لي ما ىيش مثقفة 

 ـ : ىؿ مرتؾ ىذم مييش مثقفة ؟



ىما أىميا لي كثركا عمييا، ك يقكلك عميا كبلـ ماش مميح جابكا اخبارم   cadre ع : اكاه ىي 
 مف فرانسا .

 ـ : ك ىي حاكيميا عمى حياتؾ كميا في فرنسا .؟

 ع : ما خبيت عمييا كالك .

 ـ : ككيفاه عادت تشؾ فيؾ؟

 ا لي كثركا عمييا كيف تتحرؾ يتحرككا ك يقكلك عميا ما نيش راجؿ .ع : راني قتمؾ ماليي

 ـ : كانت كاش كنت تقكليا كي تقكلؾ ىذا الكبلـ ؟ 

 ع : ما نقكليا كالك نكرماؿ ما الـز تشؾ فيا خبلص.

 ـ : كيفاه كانت عبلقتكـ ؟

 ؟ la vie sexuelleع : كاش تقصدم 

 مية كتعاممؾ مع بعض.؟حتى عبلقاتكـ اليك   La vie sexuelleـ : ىيو 

انا كنت مميح مف بعد ما عدتش عندم رغبة خبلص كنت دائما نتفكر   la vie sexuelleع : 
لذلؾ ما كانت عندم رغبة ىي بالنفحات درت   ك ال .chaque rapportsلكال كاش دارت . مع 
 ما درت كيؼ كيؼ .

 ـ : ك كانت عندؾ عبلقات مع اخريات ك انت في باتنة؟

 ك ركح كيؼ كيؼ.ما انت عندم حتى عبلقة مع مرة ما نستعرفش بيا مف ع : ما ك

 ـ : ك ىي كانت عبلقتيا الجنسية معاؾ كفاه ؟

 ع : عادم كانت تحس بيا بمي ما نيش مميح ك كؿ يـك نديرليا سبة باه نيرب عمييا . 

 ؟les rapports ـ : ك انت صح كنت تيرب مف



اليش جاتني لحياة ىاذم كالت كمي راني نمشي ك نمشي ما عبلب  j’avais pas d’envieع : ايو 
سنة يكلي يحكس غير عؿ الماؿ ك انا كنت نحكس غير  41برؾ يقكلك راجؿ كي عكد عندك 
 عالماؿ ك نعيش طفؿ ك طفمة.

 ـ : ىؿ كنت تقكؿ لمرتؾ كؿ شي يحدث لؾ في ىذه الحياة ؟.

 .ع : جامي انا مف بكرم ك انا كحدم ك نتحمؿ كؿ حاجة كحدم 

 ـ : كي طمقاتؾ كاش حدثمؾ .؟

ع : تأثرت بصح أنا مالؼ طمقت، طمقت، ما خميتميا بصح حتى حاجة في الدار ديت كمش 
 الفريجيدار، التيميفزيك،الماشينة ،خميتميا الدار تصفصي .

 ـ : كيف رحت عشت ؟

مف  صباح نفطر ثـ، في الغدا نككؿ برة ، في العشاء ندم ، la clinique ع : كليت نبات في
la clinique . ك نككؿ 

 ـ : كفاه كانت حياتؾ في ىذا الكقت ؟

 ع : ام عندىا عاميف ك راني ما زلت نشكفيا .

 ـ : كي تشكفيا كا ش يصرالؾ ؟

 ع : ام مك كالدم ، بصح ما نقدر نقكليا كالك عندم حاجة ما تخميني نقدر نيدر ليا .

 ـ : كشنيي ىاذم الحاجة ؟ 

 ش نحاكؿ كلشتا نمكت كاش داخؿ قمبي يبقى ليا برؾ.ع : انا مف بكرم ما نشتي

 ـ : رغـ تككف تتعذب ؟ 

 ع : لشتى ىي ليختارت ك انا خميتيا .



 ـ : قكلي كيف راىـ لكالد .؟

 ع : داتيـ معاىا .

 ـ : راؾ تشكفيـ ؟

 ع : ساعات. 

 ـ : تشتاقميـ ك تحبيـ ؟

 ص.ع : ما نعرؼ كفاه ساعات نفكر فييـ ك ساعات ال ، مف ميـ خبل

 ـ : كي تفكر فييـ تبكي ك ال كاش تحس ؟

 ع : ما عدتش نحس لـ ك نطيش ك ننسى.

 ـ : كفاه ؟

 ع : عدت حجرة ، كام حاجة عادت عادم عندم .

انا ما عد يصر الي كالك، كي نشكؼ كاحد مات نتخطى كنعقب ، عادت عندم لحياة 
 . les sentiments et les émotionsنكرماؿ عادم عايش نككؿ ك نشرب ك نخدـ، ما نفكر في 

pas de stress  . ساعات ساعات نقكؿ بمي ما نيش عادم كما الناس جني الحيرة 

 

 *المقابمة الرابعة

 ـ : صباح النكر كشراؾ؟

 ع : نيارؾ طيب .

 ـ : كفاه راؾ ؟



مانيش متقمؽ ك ما نيش نخمـ غير عمى المرض شكية، ك عمى   bienع : راني 
tuberculose. 

 ؟ les résultatsانت ـ : كيفو ك

 . positiveك ىما قالك   Negativeع : انا قمت 

 ـ : كراؾ خايؼ .

 ع : مانيش خايؼ .

 قكلي كيناه مكقؼ في حياتؾ خكفؾ بزاؼ .؟  ـ :

 ؟. li traumatisani  ع : لي خكفني كال 

 ـ  : ايو ، راني نسمع فيؾ ؟.

تاعي   La mamanك لي ىي  Traumatisme، تعرضت ؿ Leucimieع:عندم قبؿ ما تقيسني 
جا لدزاير ك تزكج عمييا ك كاف عندك لكالد   le papaتكفات طيشت ركحيا مف الطاقة كسبتيا 

 الحت ركحيا مف الطاقة .  ma mèreمف ىذم لمرة مف قبؿ ، كي سمعت 

 ـ : انت كنت حاضر مناؾ ؟

فراك كؿ شي      كي ركحت لقيت  télégrammeع : اىا ، ىي في فرنسا ، انا قالكلي جاني 
 ك ىي في الجبانة ، ككاف لقيتك كتمتك .

 ـ : غاضتؾ مكؾ بزاؼ كي ماتت .

. soumiseع : غاضني كاش صراليا مف عندك في آخر حياتيا يزكج عمييا كىي دائما 
 تستاىؿ.

 ـ : بكيت عمييا ؟



ع : بكيت دخبلني ، ضيعتنا حنا زادت ضيعت ركحيا عبل جالك ما يستاىمش ك ضؾ راىك 
قالي ما تشكفيـ ، عندك   maisonك   voitureي الجزائر مع كالدك لجدد، أنا حاكلتك عمى  ف

 صكارد بزاؼ 

 ـ : احكيمي عمى مؾ شكية  كي ماتت كاش حسيت ؟ 

ع : ما شعرت بحتى حاجة حزنت يـك ك طبقت عميا ، كاش رايح ندير نقمبيا           
 لحياة، مانقدرش 

 .؟ 2118ىا . ىي في ىذم الحادثة قدا ق عند  ـ :

 اشير تقريبا . 9، عندىا  2118ع : ىي في 

 ـ :كاش كنت تحس ؟

اشير ممي           9 ماع : قعدت كحدم ببل مرا كببل ما ، لمرة عاميف ممي طمقت ك 
 .leucimié comme résultat تكفات ، ك انا راني ب 

 ، في الميؿ تحمـ ؟   )ع(ـ : قكلي يا 

 . ع : اكاه ما نحممش مره

 ـ : حاكؿ تذكر كاش حمـ مميح تذكر في حياتؾ؟ .

 ع : اكاه ما عندم حتى حمـ .

ساعات برؾ كي نكػكف مػريض نحمػـ ك نػكض مخطػكؼ .بصػح مػا نحممػش ك مػا نتفكػرش ال 
 حممت
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