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    لكمة شكر 

يف البداية لألسـتاذ عبد الرحامن يس مويس ليس إلرشافه عىل هذا ، متو�ة تشكرايت

مدرسة ?لنسـبة  إذا قلت أنه اكن أ?لغال للك ما قدمه لنا من خالل تكويننا؛  بل ،العمل حفسب

دها علينا أنين مل أنىس عبارة رد   العيادي، وريلتفكل  الصائب هتوجهيل  Jمتنانو  Jعرتافلنا، لك 

" لميةلن يصل إىل املعرفة الع  ، من ال يسـتطيع أن يكون ذاته،لتفكري?من ال يسمح لنفسه : "و يه

يف البحث عن الفهم  ?حلرية كدة أهنا عبارة مسحت يلو لكنين متأ ،رمبا مل أصيب يف ترمجة فكرته

  .فليجد هنا لك اعرتايف و تشكرايت. ةاحلقيقي للظواهر النفسـي

  : �ة كذyتشكرايت متو 

    .القمية اليت قدمهتا ، عىل لك املساعدة Xجبامعة ?ريس  Ria Zuello Hélèneللسـيدة 

عىل توفري الرشوط الرضورية  هحرصخاصة عىل للسـيد مخقاين ?لقطاع الصحي بورق�، 

  . للقيام هبذا البحث

ين سامهوا ا�، للك قابالت و ممرضات و أطباء القطاع الصحي ?خلفجي و بين ثور بورق�

  .و أعتذر هلم عىل عدم ذكر أسامهئم .تطبيق هذا البحثتسهيل بقسط كبري يف 

  طبيبني خاصني بورق� ل£كتورة طاليب و ل£كتور رشيفي 

، خاصة يف عىل امع املعنوي ا�ي قدمته يل -جبامعة ورق�– للصديقة مر©مة برييش

و كذy عىل ملرتني متتاليتني، لك املعطيات اخلاصة هبذا البحث، عند ضياعي ل ،اللحظة احلرجة

        . . . . يف اجلانب اإلحصايئ لهذا البحث مساعدهتا يل

  و للك من سامه يف هذا البحث حىت اللحظات األخرية. ألسامء خوي£ي جبامعة اجللفة

  .  إخراج هذا العمل كذy يفمعنو© بصربه و  لزو· عيل ا�ي سامه

     .فهم الكثري؛ اللوايت مسحن يل ب وايت قبلن املشاركة يف هذا البحثللك النساء الل
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�ا�����	ت ا������ و ا������ �ى ا��
	ء ا���ا�� �� ���" !	��  �� ذو ��#�  

ذو المنشأ النفسي، إلى صعوبة الحمل رغم غياب أي تفسير طبي، كذلك رغم ترجع ظاهرة العقم 

إن تدخل التقمصات في هذه الظاهرة، محل اهتمام العديد من . االصطناعي اإلخصابمحاوالت 

فإن الخاصة؛ و من هنا إشكاليتها هذه البحوث جد متنوعة؛ ألن كل امرأة لها . ة النفسيةالبحوث التحليلي

جد متنوعة؛ و من هذا القبيل فإنه يمكن تقسيم وجهات نظر  العوامل المدعمة لظهور هذا العقم،

يمكن أن نذكر بطريقة شكلية، نظرية العقم كعرض هستيري، النظرية : أنماط التحليلية إلى ثالثة

. عرض الهستيرية قصديهنظرية عدم السيكوسوماتية، و   

نفسي، عند النساء، و الصراعات الالشعورية؛ خاصة نوعية  منشأيربط هذا البحث، بين العقم ذو       

عن نوعية التقمصات و تصور انطالقا من الدراسات التحليلية في هذا المجال، تساءلنا . التقمصات

.سة حالة، في إطار دراالعالقات، انطالقا من المقابلة العيادية، الرورشاخ و تفهم الموضوع  

يتكون  . النساء الحوامل كعينة ضابطةلتوضيح فرضياتنا قمنا بمقابلة النساء العقيمات كعينة شاهدة، و 

امرأة  82؛ سنة 45 -25حامل يتراوح عمرهن من  امرأة 61عقم و  امرأة 21مجتمع البحث، من 

. شاركت في هذا البحث  

على مستوى الهوية، هذا حتى و إن ظهرت  من مشاكل بعانينأوضحت الدراسة أن أغلبية النساء ال 

التي كانت أكثر جالء في الرورشاخ منه في تفهم  بعض الحاالت، هشاشة على مستوى الحدود

القرار فيما يخص الفروق  اتخاذمشاكل على مستوى التقمصات كانت ظاهرة و بدا  أن؛ إال الموضوع 

و عند النساء الحوامل  عند النساء العقيمات ،لقد بدت هذه المشاكل أكثر وضوح. اإشكاليالجنسية، 

اللواتي ال يعانين من مشاكل  منه عند النساء الحوامل اللواتي يعانين من مشاكل صحية أثناء حملهن،

.حملهن أثناءصحية   

ه سابقا، أهمية التقمصات و تدخلها في صيرورة األمومة، كما هو الحال في صيرورة ايبين ما قدمن

       . العقم ذو المنشأ النفسي

 

 

 

 



 

Les identifications féminines et maternelles chez les femmes vivants une stérilité 

psychogène. 

Le phénomène  de la stérilité inexpliquée, relève d’une incapacité à tomber enceinte 

-malgré l’absence de toute explication médicale et aussi malgré des essais de stimulation 

hormonale et/ou de fécondation artificielle. La question des identifications dans son rapport 

à la maternité, est déjà l’objet de plusieurs études psychanalytiques, qui sont elles mêmes 

très diverses, car chaque femme a sa problématique particulière et les facteurs générateurs 

ne peuvent qu’être hétérogène ; dans ce sens, on peut classer les points de vue 

psychanalytiques dans le domaine de la stérilité, en trois catégories :  schématiquement, on 

peut citer la théorie de la stérilité comme symptôme hystérique, théorie psychosomatique, 

et théorie de l’intentionnalité du symptôme hystérique.  

Cette recherche met en relation entre la stérilité psychogène chez les femmes et les 

conflits inconscients. Notamment la qualité des identifications. Partant des études 

psychanalytiques dans ce domaine, nous nous somme interrogé sur la qualité des 

identifications et les représentations de relations, à partir de l’entretient clinique, le 

Rorschach et le TAT, dans le cadre d’une étude de cas.  

Pour éclairer nos hypothèses nous avons interrogée les femmes stériles comme 

groupe clinique et les femmes enceintes comme groupe témoin. La population étudiée, est 

constituée de 21 femmes stériles  Et de 61 femmes enceintes âgées de 25 à 45 ans ; 82 

femmes ont participé à cette recherche.   

Les résultats ont révélé que ces femmes ne présentent pas d’atteinte de l’unité 

corporelle ni de problèmes identitaires franches, même si  certaines d’entre elles présentent 

une fragilité des limites, plus apparente au Rorschach qu’au TAT ; cependant les problèmes 

identificatoires sont apparent et la prise de position par rapport à la différence des sexes 

semble problématique. Ces fragilités sont plus apparentes chez les femmes stériles et les 

femmes enceintes souffrants pendant leur grossesse ; de l’autre coté, les femmes ayant un 

vécu de grossesse plus facile, présentent moins de problèmes identificatoires.  

Ce que nous venons d’évoquer si dessus, montre l’enjeu des identifications dans le 

processus de maternité notamment dans le processus de stérilité psychogène.  

 

 

 

       

      



The feminine and maternai identifications for women who are 
leaving in a psychogenic sterility. 

 

Summary: 
 
 
 

The phenomenon of unexplained sterility appears in the inability for 
pregnant even the absence of ali medical explanations and even the 
attempts done for  hormonal  and/or  artificial fecundation stimulations. 
The question of its identification report to matemity has  already been the 
subject study for a lot of psychoanalytic studies which are very divers ; 
because every woman has its own particular problem and the generator 
factors they are forcibly heterogeneous, and according to this perspective, 
we can classify the psychoanalytic points of view in the field of sterility 
into three categories : schematically, we can mention the sterility theory as 
a hysterie symptom, Psychometrie theory and the theory of intentionality 
hysterie symptom. 

 

This research builds a link between the psychogenic sterility for 
woman and unconscious conflicts, Specially the identifications quality, 
doing psychoanalytic studies in this field, so we are asked for the 
identifications quality and the relations representations .According to the 
clinic conversation the RORSCHACH and the TAT in the case study 
framework. 

 

In order to clarify our hypotheses we have asked the sterilized 
women as a clinic group and the pregnant women as a witness group. the 
studied category  is composed of 21 sterilized women and 61 pregnant 
women in which the ages are from 25 till 45 years old; 82 women had 
participated in this research . 

 

So that we obtained the results which clarify that the majority of 
women they neither suffer of the identity problems , even if it appeared 
sorne cases,  softness  on  sorne limits  which were  more  clear  in  the 
RORSCHACH in  understanding the  subject, But  problems of 
identifications were clear besides to making the decision conceming the 
sexual  differences.  these  problems  seemed  more  clear  for  sterilized 
women and the pregnant ones who suffering of health problems during 



their pregnant, from this we say that pregnant women who does not suffer 
of healthy problems during their pregnant 

 

So what we have already presented shows the importance of 
identifications and its interfering in the maternity existence as it is the 
same case for the psychological based sterility 
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   مقدمة:

 األمومة بين التفريق بتجاوز (parentalité) األبوة موضوع النفسي، التحليلي مؤلفات تناولت

 الرجال عند سواء والثقافية،  النفسيةو  البيولوجية المظاهر بين التداخل بإجالءو  االجتماعيةو  البيولوجية

وقد سمح هذا، باإلشارة إلى أن هناك تشابه بين المرأة والرجل في مواجهتهما لمرحلة . النساء عند أو

 صيرورة التطورية التي تخص العالقة مع ذواتهم ومع الصور الوالدية.الدورة الحياتية، خاصة في ال

يعتبر مصطلح التقمصات، في التحليل النفسي، أكثر من ميكانيزم نفسي من بين 

تكوين "بها شخصية اإلنسان. تساهم التقمصات في و  الميكانيزمات، فهي العملية التي تبنى خاللها

 […]لكن في مجاالت أخرى و  ريقة مهمة، في قمع النزوات،من هنا، فهي تساهم، بطو  األنا األعلى

ضد المواضيع الخارجية المولدة  –تمثل إحدى طرق المقاومة الكبيرة بارتباطها بميكيانيزمات أخرى 

 .(Freud A., 1949, P. 102)للقلق" 

 عن التنظيمات النفس - انطالقا من التناول الدينامي التحليلي- يهدف هذا البحث إلى الكشف 

(كمجموعة  نفسي  المصابات بالعقم ذو منشأذلك لدى النساء و  مرضية التحتية لصيرورة األمومة

 لدى النساء الحوامل (كمجموعة شاهدة). و  عيادية)

على التقنيات و  منهج البحث هو دراسة حالة المعتمد على المقابلة العيادية النصف موجهة

حسب نوعية و  د ذلك بمقارنة المعطيات بين الحاالت،تفهم الموضوع)، نقوم بعو  االسقاطية (الرورشاخ

 الصيرورات األمومية. 

األمومة، حاولنا أن نحلل معنى العقم عند النساء (على و  بعد القراءة النظرية حول مسألة العقم

ضوء المادة العيادية المنتقاة). تحاول هذه الدراسة، أن تثبت هشاشة التوظيف النفسي عند النساء، 

هذا نظرا لنقص المرونة و  عانين في صيرورة أمومتهن، كما هو الحال عند النساء العقيمات،اللواتي ي

في اإلعدادات الدفاعية، لديهن؛ من جهة أخرى، نحاول أن نعرف هل ستظهر عند نساء المجموعة 

بظهور - ذلك حسب نوعية معاش الحمل و  الشاهدة (النساء الحوامل)  إعدادات دفاعية أكثر مرونة،

سنحاول الربط بين صيرورة األمومة،  بنوعية   -بدون مشاكل صحية أو حمل بمشاكل صحيةحمل 

 التوظيف النفسي.  و  التقمصات
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 استثمار بين العالقة ٕاجالءو  األوديبي، الهوام في األمومية الصورة مكانة عن  بالبحث سنهتم

 العالقة كانت فكلما  ممكنا، ذلك كان إذا بالذنب، الشعور عن للتعبير المختلفة األنماطو  الصورة هذه

   .امعاق األبوية الصورة استثمار كان كلما نرجسية، لتقمصات مجندة وأ متناقضة األمومية بالصورة

 أو فقبول العاطفية؛ للحياة محددة تكون األوديبة، العقدة الفرد بها يتجاوز التي الطريقةإن 

 اإلشكالية مع التفاوض طريقة حيث – آثار لها) المحارمية الرغبة بتحقيق الخاص( الممنوع رفض

فحسب التحليل ؛ الجنسي التوجه على ثقيلة آثاره تكونو  إشكاليا التناسل تجعل أن شأنها من األوديبية،

بالتنازل عن  األنا األعلى)، يكونو  الهيئات المثالية (المثل األعلى لألناو  النفسي، فإن بناء األنا

  . استثمارات المواضيع

 كبيرة بمشاكل والمعاش الحمل بحدوث-  الطفل مشروع حققن اللواتي النساء هل فةمعر  نحاول

  على تؤثر خطيرة صحية مشاكل بظهور أو الحمل، على الحصول باستحالة أو مدة بطول سواء(

  ."مرضية" بتقمصات يتميزن نساء هن -)الحمل أثناء الجنين على أو المرأة

 استدخالهو  األوديبي للحب حداد بعمل تقوم أن يجب مشاكل، بدون الحمل المرأة تستطيع لكي

 مشروع تأثر عدمو  زوجها مع عالقتها في األب صورة من التحرر بدوره، لها، يسمح ما ناجحة؛ بطريقة

  .    األوديبي بالممنوع الطفل

إن اعتبار الصراع األوديبي كنواة العقدة العصابية، يجبرنا على البحث على مخلفات هذه 

، ما يجعلنا نهتم ف عن آثارها في خصوصية االضطرابالكشو  التوظيفات الالنمطية،العقدة في 

الذكورة، ما يجعلنا و  خاصة بمصير الليبيدو. يتعلق األمر، بمعادالت قاعدية للصراعية بين األنوثة

  كذلك الجسدي.و  اإلجتماعيو  نتساءل على تأثير هذه األخيرة على المآل النفسي

ذلك بالرجوع إلى توجهنا و  متحصل عليها، سنقارن بين المعطيات المختلفةانطالقا من النتائج ال

  كذلك إلى الفرضيات التي انطلقنا منها.و  النظري،



 

 

  :البحث إشكالية

إلى عدم القدرة على الحمل  -أو العقم غير المفسر طبيا– العقم ذو منشأ نفسييرجع مفهوم 

صطناعي أو اإلستثارات الهرمونية. "منذ رغم محاوالت اإلخصاب االو  رغم غياب أي تفسير طبي

قد اعتبرت النساء وحدهن مسئوالت عن هذا و  القديم، اعتبر العقم كظاهرة كبيرة تصيب النساء وحدهن،

لمواصلة الساللة. إذا كان المظهر النفسي معروف، من طرف المعالجين،  -الذي ال يغتفر–العجز 

قنيات تجريبية، التي استخلفت العالجات القديمة [...]" فإن هؤالء حاولوا مواجهة هذه الظاهرة بعدة ت

(Pragier S. F., 2003, P. 41) .  

على ذلك،  تشهد ؛كيانها في النظر يعيد اإلنجاب، وعدم كأنثى ترتبط باألمومة المرأة إن قيمة

ر الخصوبة. تعتب على المنشورات بوفرة مقارنة المرأة، لدى الجنسية الحياة على المنشورات "ندرة

 هي باألنوثة، الخاصة فالتصورات الخاصة؛ بخصوبتها االنشغال عبر المجتمع، اهتمام قلب الخصوبة

 يومنا إلى ]...[أقدمها  منذ الطبية المنشوراتو  الدياناتو  األساطير تحملها التيو  رحم – المرأة تصور

  ).André J., 2003, P. 16" (هذا

 فعملنا المرأة؛ حياة تاريخ في جذورها تأخذ رةصيرو  النظري، توجهنا إطار في تعتبر األمومة

 وال داخلهم في الجنسين من شيئا والنساء الرجال من لكل أن يرى الذي: النفسي التحليل من مستوحى

 أساسا "مرتبطة كمحترفين، أو كوالدين للطفل، نقدمها التي العناية فنوعية .واحد لجنس كليا ينتمي واحد

 مستوى على كذلكو  الخاص توظيفنا مستوى على لدينا النفسية جنسيةال الثنائية إستدخال بنوعية

 (Golse B., 2000, P. 21) ".الطفل حول كراشدين عالقاتنا

 ،ألنها لهااألولى  مغريةهي ال فاألم،، -الذكر الطفل عند الحال هو كما - البنت حياة بداية في

 األساسية اللحظة هي منفردة كشخص األم على فالتعرف: "الجسدية والعناية الغداء لها تقدم التي هي

 يكون بل فقط، المادية الفرز على القدرة من انطالقا مدركة ليست األم هذه الطفلة، لدى النمو لتنظيم

 ال النفسي الواقع ففي واإلحباط؛ اإلشباع والنفور، الرغبة وحقد، حب عالقة إطار في ممكنا ذلك

 تعويض محاولة بالفقدان، االعتراف على قادر األنا صبحي عندما إال الخاص وجوده الموضوع يكتسب

 الطفلة شخصية األولية، تبنى التقمصات هذه على التقمص، طريق عن وذلك المفقود الموضوع
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 الذات بين التمييز مرحلة هي المرحلة هذه. (Widlöcher D., 1973, P. 309) "نموها وتنظيم

 .الجنسي التمييز مرحلة بعدها وتأتي) األم( والموضوع

 يتوقف األولى التقمصات هذه وعلى شخصيتها بناء في مهمة جد للطفلة األولية فالتقمصات

 بين التعارض ألهو،و  األنا بين الخارجي، العالمو  األنا بين التمييز: نموها تنظيمو  الالحقة بنياتها مستوى

كما تشير إلى ذلك و  الوجداني، التناقض النفسي، فإن الواقع؛ هنا نجد أنه في الواقع مبدأو  اللذة مبدأ

 لدى الحياة مدى مستمرة البدائية الميزة هذه وتظل ،القاعدة وهو الوجدانية؛ الحياة دالون، يمثل جذور

 وأال حبه موضوع على يحقد أال الموقفين بين يميز أن يستطيع" العادي" فاإلنسان الناس، من الكثير

 من األولى المراحل يخص وال المستقبلي النمو من تجنا هذا أن يبدو ولكن عدوه، حب على كذلك يرغم

 التناقض هذا بينها من( العوامل من العديد وبمساعدة متناقضة جد تكون أمها مع البنت فعالقة" النمو؛

 - وتتقمصها أمها عن البنت تتخلى المطاف، نهاية في ؛األم عن تبتعد أن مرغمة تكون قد ،)بالذات

 النهاية في درجة إلى بالذنب، يشعرها أمها ضد به تشعر الذي فالحقد - لتعويضها طبيعية كاستجابة

 تكمن وهنا بالذنب، الشعور حدة زيادة من نفسها تعفو ولكي عنها لتعفو األم لصالح األب عن تتنازل

 لرجل مخصصة مغرية جميلة متمكنة المستقبل في كامرأة قيمة لها يعطي الذي باألب العالقة أهمية

 ويجعل لألم القدرة كلية أمام الطفلة يترك قد - معنويا أو ماديا-  بديله أو األب غياب غيره، آخر

 (Revault D’Allonnes C., 1991, P. 95). "متفادية األمومة صيرورة

لقد عرف مصطلح التقمصات، منذ تجسيده من طرف التحليل النفسي، استعمال غني في 

فالتقمصات في التحليل النفسي هي "س االجتماعي؛ في علم النفو  العلوم اإلنسانية، في الطب العقلي

 "بها الفرد اإلنسانيو  أكثر من ميكانيزم نفسي من بين الميكانيزمات، فهي العملية التي يبنى خاللها

(Laplanche J., Pontalis J.P., 1967, P. 187) تساهم التقمصات في " تكوين األنا األعلى .

تمثل إحدى  […]لكن في مجاالت أخرى و  ي قمع النزوات،ومن هنا، فهي تساهم، بطريقة مهمة، ف

 Freud)ضد المواضيع الخارجية المولدة للقلق"  –طرق المقاومة الكبيرة بارتباطها بميكيانيزمات أخرى 

A., 1949, P. 102).  
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تجتمع [...]  الذات، داخل نحو تتجه التي النزوة، اتجاه في تغيير تفترض"  التقمص عملية نإ

 Guillem)" معقدة نفسية لوظائف مثرية الثانوية، الصيرورة في التوظيف، استقرار بفعل ت،التقمصا

P., et Al., 1990, P. 35).  

 إذا"و الموضوع مع الليبيدي الرباط عن التخلي وهو أساسي شرط فهناك هذا، كل يحدث لكي

 من سلسلة ستحدث ،مستقرة بصورة إدراكيا المميز للموضوع الليبيدي الرباط عن التخلي يتم لم

 يجعل الليبيدي الذي بالتوظيف تزود لم التي النفسية البنيات بضعف متبوعة الموطدة، غير التقمصات

؛ (نفس المرجع السابق،  ."ممكنا النفسي، للجهاز المنظم والمجال الثانوية، للصيرورة التدريجي التطور

 انه النفسي؛ التحليل منظور في لمرحلةا مفهوم توضيح إلى األخيرة، النقطة تدفعنا هذه ). 35ص. 

 كما (Psychologie génétique) التكويني النفس علم في المرحلة مفهوم يماثل وال وصفي مفهوم

 وتهيئ السابقة المرحلة من تأتي حسبه، مرحلة كل حيث ،(.Piaget J) .ح بياجي لدى الحال هو

 السابقة؛ أما في المرحلة زوال حتما يستوجب ما، مرحلة ظهور أن فكرة إلى يؤدي ما الالحقة: المرحلة

 مرحلة من المرور: ضروري تسلسل يستوجب ال أخرى إلى مرحلة من فالمرور" النفسي، التحليل إطار

) Zone érogène( شبقية منطقة عن بالتخلي وضوح بأكثر فقط، الليبيدو بتنقل مفسر أخرى إلى

فائدة  النفسي التحليل لمنظورو  Refoulement)( الكبت في يلقىو  ينسى التنازل وهذا أخرى، لصالح

 الوظيفي التنظيم الفرد، تاريخ الماضي، تجارب تمثل أين بالتكون، البنية ترتبط أين نموذجا إعطائنا

                                                                                   (Widlöcher D., 1973, P.243)" للشخصية

 بين فرق وجود عدم نظرية وهي) واإلناث الذكور( مشتركة جنسية ينطلق األطفال من نظرية

 الطفلة فيها تستثمر التي األوديبية المرحلة تسبق مرحلة وهي -قضيبية المرحلة هذه تسمى - الجنسين 

 عدم أي( إلخصاءل الطفلة فإقرار الجنسية، الفروق اكتشاف بعد إال المرحلة هذه تتحقق ال األب.

 موضوع وتغيير. األوديبية المرحلة في الدخول من يمكنها الذي هو فعلي، كواقع) للقضيب امتالكها

 الخروج من يتمكن اإلخصاء بهذا التهديد بحكم ،الذي الذكر للطفل خالفا - األب إلى األم من حبها

 .األوديبية العقدة من

 وتشجعها تحولها وثانيا الذكرية، دوافعها من حدت فهي :المرأة هام لدى أثر اإلخصائية للعقدة

 -  أوديب عقدة -  الثانوية التركيبة تظهر فعال، الحاصل اإلخصاء فباكتشاف أنوثتها، اكتشاف على

"أي  .األب وهو ثاني بموضوع واالهتمام) األم( األول حبها موضوع عن الطفلة تنازل في والمتمثلة
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النظريات و  ليس بمفهومها التشريحي، إنما عبر الهواماتلكن و  اكتشاف اإلخصاء كعقدة أساسية،

الحقيقة. فمعرفة اإلنسان و  رق األول ما بين المعرفةونت خالل الطفولة: حيث يتبين الفالجنسية التي تك

المرأة، يحول دون تورطه في مزالق موقفية تبين عكسية و  البيولوجي بين الرجلو  لعملية الفارق الجنسي

قيقة تكمن في ال يحول دون الجنسية المثلية، أو االنحرافات المختلفة، ألن الح هذاو  هذه المعرفة.

 هذه إطارفي يتعرف الطفل تدريجيا، " .)224، ص.2004ع.،  " (حب اهللالالوعي (الالشعور)

 يمهدو  .نسبيا والجزئية المختلفة اإلشكاليات لهذه آثار تجمع تصورات يبنيو  الرجلو  بالمرأة الدينامية،

 يحتفظو  أم، أو أب يكون أن في طريقته كذلكو  الرشد، مرحلة في امرأة أم رجل يكون أن في تهلطريق

 .(Golse B., 2000, P.13)" بها المرتبطة بالدفاعاتو  األولية الذكريات هذه مع بعالقة دائما هكذا

 أن الالشعور هوو  تتفق أغلبية الدراسات التحليلية، على صدى الصراعات النفسية في الجسم

؛ تؤكد هذه األخيرة على أن (Bydlowski M., 1978)مصدر العقم كما هو الحال عند بيدلوبسكي 

أن كل امرأة من المفروض، ترغب في و  قبل كل شيء خياليو  الطفل قبل أن يكون واقعي، هو أوال

بة الحصول على الطفل؛ فاإلنجاب يعني االعتراف باألم داخل الذات. يمكن لهذا الجانب النرجسي لرغ

 الطفل، حسب بيدلوبسكي، أن يترجم بعض حاالت العقم كاستحالة إعطاء حياة لطفل سيأخذ مكانها.

 وهي أساسية مكونات ثالث بتضافر ممكنا يكون ،األمومة وتحقيق الطفل على فالحصول

 من طفل على الحصول في والرغبة عنها التحول ثم الحياة، من األولى المراحل ألم البنت تقمص

 يسمح الذي األب، غير آخر رجل اتجاه في بها المحسوس الجنسية الرغبة بعد، فيما ثم ،)أمهاك( األب

 لحب الحداد بعمل القيام بدوره يستلزم ما طفل، مشروع في القديمة رغباتها حاصل تحقيق  محاولة لها

 .(Revault D’Allonnes C.,  1976)المحارمية  العالقة وتجاوز أبيها

 الطفل. عند بالمحارم الخاص للممنوع االستدخال األوديبي، إلى غياب عالصرا يؤدي فشل حل

 تعبيرية أشكاال تأخذ فقد مستقبال؛ الجنسيةو  الوجدانية الحياة على هذا الفشل، مختلفة نتائج تكون

 تكرارا، أكثر هو ما لكن، في الواقع المحارمية العالقة تحقيق هو القصوى درجته تكون نسبيا، مرضية

 استمرارية إلى يشير الذيو  – (Racamier P.-C., 1992) عنه تكلم الذي - " ألمحارمي" الجو هو

  . الواقع في تحقيقه لعدم نظرا ،التصوري المستوى على المحارمية الرغبة
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 التكوين من تنتج شعورية ال األمومة، صيرورة المرور إلى أسس تعتبر روفولت دالون ك.

 االنفصال ثم األم مع األولية بالتجربة أساسا، الطفولة عبر يبنى والذي البنت تاريخ في يتأصل الذي

 بالقيمة األب، طرف من ذلك تأكيد ثم أمها من الطفل على الحصول إمكانية على االستحواذ عنها،

يستمر تحقيقها عبر و  ، "هذه الصيرورة األمومية صعبة التحققمستقبال كأم البنته بها يأتي التي

  .(Revault D’Allonnes C., 1991, P. 202) أمومات عديدة"

 هذه المرأة تجاوزت فإذا إيجابا؛ أو سلبا اإلنجاب على المحارمية، العالقة إستدخال تؤثر نوعية

 التكيف وبالتالي أمومتها تحقق أن استطاعت العقلي، المستوى على إرصانها من وتمكنت الصراعات

 عدم وضعية في يجعلها فذلك الصراع، لديها رواستم ذلك في أخفقت إذا أما األمومية، تجربتها في

 .أنوثتها نضج انتظار في أمومتها فتبقى النضج

 اإلرادي، لإلجهاض المتعرضات النساء على كنجيل، -تامين إزابل بها قامت دراسة، أثبتت

 يةاألول العالقة عن بحداد القيام في النساء هته منها تعاني التي"فالصعوبات  بنت: – أم العالقة دور

 في نفسها تسجيلو  بدورها، أما تصبح أن في المرأة تفكير مجرد مجددا، بمفعولها تقوم  [...] باألم

 النساء أن قيران، دراسات ؛ كما أكدت(Tamian-Kunégel I., 1997, P. 103)" اإلناث صف

 ارتباط بالخصوص، يظهرن نساء هن" العقم، بظهور الطفل على الحصول  في صعوبة يجدن اللواتي

 بحد-  المرأة وضعت حيث. موت هذه األم بعد حتى أبدا، عنها االنفصال يقدرن أن دون بأمهن شديد

 التجربة، لنفس ذاتها بحد هي تعرضت التي األم هذه. األم طرف من كارثية، بطريقة الحياة إلى - ذاتها

 .(Guérin G., 1988, P.131)[...]" خلف  لها يكون لن هكذا

 عشن نساء على يشهد والواقع اإلنجاب، يخص فيما الحظوظ نفس على يحصلن لم فالنساء

 نساء على ويشهد باستمرار، أمومتها المرأة خاللها تكتشف إيجابية، أمومية تجربة وعشن بسهولة حمل

 إلى يصل درجة إلى-  صعب حمل عشن لديهن لكن، الحمل حدث نساء الحمل، لوقوع كثيرا انتظرن

                                                                                                                         . جهاضاإل إلى حتى أو باإلجهاض تهديد



 8     تحديد اإلشكالية والفرضيات
  

 

 

 الصراعات أن استنتاج منو  بحثنا في األسئلة بطرح لنا يسمح مجال المقدمة، هذه لنا تعطي

 الحمل، رغبة أن رأينا. لديها األمومة معاش على سلبا تؤثر أن شأنها من المرأة، لدى  الداخلية

 على الطفلة، تنجح عندما لألوديب ثانوية نفسية لعملية نتيجة الواقع في هو القضيب، لرغبة كتعويض

 األوديبية االستثمارات تحويل: المرأة مصير في المهمتين من المهام إحدى تحقيق من جزئيا، األقل

 désirs) المستكينة للرغبة الطفلة قبول يفترض ما-  القضيب لنقص التعويض انتظار األب، على

passifs) الموجهة الغلمية المنطقة تغيير لألنوثة، الثانية المهمة كذلك لكنو  - األنثوية 

(directrice): استثماره إعادة أو المهبل استثمارو  البظر إهمال. (Revault D’Allonnes C., 

1991, P. 198) 

 إال-  الطفل عند أيضا لكنو  الطفلة عند الطفولة منذ فعالة المفروض)، (من الطفل رغبة تبقى

 السلبية األوديبية الرغبة فيه تكبت الذي الوقت نفس في بالكبت الرغبة لديه تزول األخير، هذا عند أنه

 تحقيقه، إمكانية مع البلوغ، عند المراهقة في الحمل رغبة إحياء يعاد -األنثوية بالطموحات المصبوغة

 مجددا الجسم؛ لاللتقاء داخل هو ما استثمار تفترض التي التقمصية الصيرورة عودة مع ذلك ماشىيت

أنثوية ال  كذلك تصوراتو  التقمصو  الموضوع إستدحال نجاح يستدعي ما - األولي الموضوع مع

 .فوبيا – الهستيري البنية الختيار مجال جيد) يسمح كل هذا، بإعطاء إرصان على يدل (ما صراعية

ففي إطار التحليل النفسي، "ال يمكن االعتماد على نموذج السببية الخطية حيث عندما تتحقق 

بعض الشروط، ب يتبع بالضرورة أ. ففي مجاالت عديدة تسيطر نماذج السببية أكثر تعقيدا، 

حسب مخططات السببية ، (en réseau)، كشبكة (feedback)كرد فعل ، (en boucle)كحلقة

  .(Perron R., 2010, P. 98)المتكررة" 

 les impasses) التقمصية الصعوبات استكشاف في فكرناحيث  أسئلتنا جاءت هنا

identificatoires) النساء الحوامل.و  شخصية النساء العقيماتو  التي تشكل أنا 

 التوظيف: "قد كانت الرسالة تحت عنوانو  الماجستير تساؤالتنا الحالية في دراساتنا أضاءت لقد

 مرحلة خالل امرأة 75 ل تتبعيه عيادية دراسة هيو  ،"الوالدة بعدو  الحمل أثناء النساء لدى النفسي

 تحت كانت التيو  شهرا 18 ب) تهن(طفلهن والدة بعد ما إلى بينهن من 40 متابعة تمو  كلها الحمل

 .2002 ةيجويل في الجزائر بجامعة مناقشتها تمتو  ،موسي سي الرحمان عبد األستاذ إشراف
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 انطالقا الدراسة هذه سمحت حيث. النفسي التوظيف بنوعية الحمل معاش عالقة عن لناتساء

 النساء لدى الطفولية الصراعات استمرار إجالء من أإلسقاطي، ٕانتاجهنو  الحوامل النساء مع مقابلة من

 بالطفل التكفل عند الصعوبة هذه استمرار أخرى، جهة من صعبا؛ حملهن معاش كان اللواتي الحوامل

 بحضور خاصة ممكنة، النفسي اإلنعاش إمكانية فإن النفسية، الحياة لدينامكية نظراو  .به العنايةو 

  .الخاصة بمميزاته الطفل

 الرشد مرحلة إلى المرصنة غير الطفولية النفسية الصراعات استمرار أن بوضوح لنا تجلى

 position) األنثوية لتقمصاتا وضعية إلى كالمرور الرشد: مرحلة إلى المرور مختلفة، يعيق، بطرق

identificatoire féminine)   غير بطريقة كبتها أو األوديبية اإلشكالية تناول تفادي بالتالي،و 

 هكذا. متجاوزة غير تبدو فإنها كافية نوعا ما، بطريقة هذه اإلشكالية مبنية تبدو عندما حتىو  كافية

 باإلخصاء، التهديد بفعل المكثفة الفقدان، إشكالية عم مختلفة بطرق متفاعلة األوديبية العقدة لنا ظهرت

  .النرجسية للتقمصات -  أحيانا – سيطرة بفعل االكتئابية، الصبغة حيث

 حسبما الحوامل النساء لدى التحتية مرضية النفس البنيات اختالف البحث، هذا خالل لنا ظهر

 أو/ و مباشرة بالمرأة ذيتؤ  صحية مشاكل ذا ذلك، عكس أم صحية مشاكل بدون الحمل كان إذا

 عن التعبير طريقةو  الدفاعي السجل في المالحظ االختالف دفعنا فقد. الحمل مرحلة أثناء الجنين

 إجالئها يمكن التي الدفاعية األساليب لفهم بحثنا توسيع إلى الحوامل، النساء لدى المختلفة اإلشكاليات

  .اإلسقاطي إنتاجهن خالل ذلكو  العقيمات النساء لدى

 عيادي أو تحليلي نفسي تدخل لكل الضمني العنصر" النفسي، التوظيف نوعية تقدير يعتبر

 التوظيف في يدرج توظيف: النفسي للتوظيف مهمين نمطين تمييز النفسي؛ يمكن التحليل من مستوحى

 بينما بالرمزية، العصابي التوظيف يتميز. عصابي غير اعتباره يمكن الذي آخر، توظيفو  العصابي

  .(Lecours S., 2005, P., 91) "العصابي غير التوظيف ذلك إلى تقريف

 األم قدرةو  الطفل عند المؤلمة الوجدانات ظهور بين جيد ضبط من العصابي التوظيف" يتولد

  األولية للتجربة (transformation) التحول بعمل العالقة، هذه مثل تسمح ؛اإلرصانو  التحمل على

 العقلية بالنسبة للمحتويات. إرصانا أكثر لفظيةو  لفظية غير عقلية بتصورات النفسية المواد" بتغطية"

 تكديس يساعد[...]  مختلفة مصطلحات لها وضعت فقد نفسي، إرصان انتظار في هي التي ،"الخامة"
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" للعقلنة عليا إلى مستويات - النفسية المواد إعادة إحياء من انطالقا-  على المرور التصورات تنظيمو 

.(Lecours S., 2005, P., 92)  

 هو الترميز بتحقيق هذا المستوى من التوظيف في العصابات. هدف النفسي، التحليل يسلم

 أن شأنه من العميل، أن يعني هذاو  .المباشر إلى التعبير الميل ٕايقافو  الوجدان شدة من اإلنقاص"

(نفس المرجع  "ماديا متحمل غير لمعاش التحيين ميزة تحمل ال التيو  المؤلمة، تجاربه بنجاعة يتحمل

  )92السابق ص. 

 - أنه بما – نرجسية بحرية له تسمح التي الناجعة الهوية بتنظيم كذلك العصابي يتمتع

 يبنيو  شخصيته في يدرجها أن يستطيع فالعصابي تحركه، التي الوجدانية العناصر تحمل يستطيع

 (s’approprier) بانتحال له تسمح التي الذاتية تجربته مركز تكون التيو  منظمة" حقيقية" ذات هكذا

 الذاتية، للتجربة ضروري شرط هوو  كمنذر، يستعملها أنو   (Freud S., 1926)الوجدانية  حياته

 مقارنة نسبية، واستقاللية قاعدية ذات بتقدير تسمح التي النرجسية، االستقاللية من أدنى حد لتحقيقو 

    .اآلخر يلعبه الذي المرآة بدور

 أو صارم مثال ليس اآلخر ألن مبالغ، نرجسي جرح أن تختبر، دون احتمال اتذلل يمكن

 تدخل أو اجترارية مشاكل عادة هي الكلمة، بمعنى العصاب أي العصابي، التوظيف فشل بينما قاسي؛

 الرغبات تصبح عندما األعلى؛ األنا" تخشب" إلى تؤدي التي الالشعورية، للمحتويات متحمل غير

 حول تدور عقلية المحتويات بدفاعاتو  هذه الرغبات تعالج .مقبولة غير األخرى يةالنزو  النواتجو 

 األعراض الكف، ذلك من ينتج. المكبوت رجوع ظهور أمام عاجزو  هشا إذن األنا يصبح. الكبت

 الذي المكبوت تدفق لتوقيف األنا مجهود من ناتجة وسطى كحلول القلقو  الهستيرية أو الوسواسية

  .كمخالفة يعاش

 التوظيف فهم من السيكوسوماتيةو  الطبع اضطرابات الذهانات، مجاالت استكشاف" سمح

 عند حتى هذا التحقق؛ بديهية ليست الترميزية، القدرات أن على البرهنةو  العصابي، غير النفسي

  يكون لم النزوية النفسية المحتويات تحول إن. عصابيون األساس في يكونون الذين األشخاص

 الوصول يكون لن عصابي، غير نفسي توظيف عليهم يظهر الذين األفراد فعند البعض؛ لدى متكافئا

  (Lecours S., 2005, P., 93)."ممكنا الرمزي اإلرصان مستوى إلى
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  النفسية للمحتويات اإلرصان فإن مستوى، (.Robbins M) إلى ذلك روبنس م. كما يشير 

 التفكير المعقول من الواقع ففي. واحدة لعملة هينوج ، بدون شك،الدفاعية لآلليات" النضج" مستوىو 

 تناولها يمكن ال إذن التعقلن، جيدة غير بدائية، محتويات تناول عليها ألن بدائية اآلليات بعض أن في

 غير يميز الذي داخلي، نفسي هو ما على بيني، عالئقي هو ما طغيانو  محضة عقلية بآليات

  (Robbins M., 1996). المستدخلة بالموضوع العالقة" لمواد" التعقلن لنقص نتيجة العصابي،

 في آثار شكل على النفسية الحياة بها تحتفظ التيو  المختلفة التجارب عبر تدريجيا  يبنى "األنا

 المرتبطة النزوية للمستلزمات لمواجهته تصورات الفرد إعطاء وعيه [...] بمحاوالت من آخر مستوى

 سي طرف من المذكورة و-  ماكدوجال ترى و  ؛(Menéchal J., 1997, P. 20)" البيولوجية باآلليات

 إطار من انطالقا تنتظم التي األوديبية للبنية تبعا يحدد" السواء معيار نأ - .م خليفة بنو  .ع موسي

 موانعهم باحترام الوالدين حب ربح أجل من نشأتنا منذ" أسوياء نكون أن" نريد فنحن ،"العائلي السواء"

  ).34، ص.2008(سي موسي ع.، بن خليفة م.،  "(leurs idéaux) مثلهمب االرتباطو 

 العقلي، المجال أي الداخلي، النفسي المجال في بالصراعات باالحتفاظ الترميزية الميزة تسمح

 "بمعنى). األعلى األنا األنا، ألهو،(  األنظمة بين العالقات شكل على النفسي، الجهاز محتوى حتىو 

 الداخلي العالم ساحة على األحيان، أغلب تستحدث، في العصابية، الصراعات نيمكن القول أ آخر،

  (Lecours S., 2005, P. 93). البينية" العالئقية الساحة على كثيرا تطغى أن دون جيدا، المبني

 ينفع ال خيالي بالطبع، هو العصابي، غيرو  العصابي العقلي التوظيف أنواع بين التمييز إن

 في ذهانية عصابية أو غيرو  عصابية أجزاء يملك شخص الواقع، كل ففي. توضيحالو  للتبسيط إال

 األنظمة هذه في التمييز يمكن لكن ضرورة العصابي غيرو  العصابي بين التمييز أن كما. شخصيته

   .لإلرصان تحتية بمستويات يسمى ما أو مختلفة أنماط الوظيفية،

 استثمار بين العالقة ٕاجالءو  األوديبي، الهوام في األمومية الصورة مكانة عن  بالبحث سنهتم

 العالقة كانت فكلما  ممكنا، ذلك كان إذا بالذنب، الشعور عن للتعبير المختلفة األنماطو  الصورة هذه

ففي  .معاق األبوية الصورة استثمار كان كلما نرجسية، لتقمصات مجندةو  متناقضة األمومية بالصورة

 النرجسية الصبغة تغلب لديهن  سيتجلى هل نعرف أن ساء الحوامل،  نريدللنو  دراستنا للنساء العقيمات

 confrontation à) االستكانة مواجهة بدوره يجعل ما األوديبية، اإلشكالية كبت في صعوبة بالتاليو 
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la passivité) هل هذه الصبغة تطغى أكثر لدى النساء اللواتي يعانين من مشاكل صحيةو  مستحيال؛ 

لدى كذلك، النساء اللواتي يصعب عليهن و  - ما يجعل الحمل صعبا–مرحلة الحمل  نفسية أثناءو 

  كما هو الحال عند النساء العقيمات؟–تحقيق الحمل 

 المالحظات سمحت فقد الصدد، هذا فيو   النفسي، التحليل من مستوحى عملنا أن بما

 تكون التي منسية عائلية أسرار" ك:هنا أحيانا أنه مفادها نتائج إجالء من للراشدين التحليلية العالجية

 الجسدي النفسي المجال في ألوالدي الالشعور يتجسد هكذا. القادم الجيل في النفس، في" مسجلة"

 للوالدين، بالنسبة سيكون الطفل فإن[...]  يحدث أن للنسيان يمكن الو  هكذا الذاكرة تنقل .للطفل الجديد

 لكن،. جديد إنساني جسد بناء هكذا، هو الحياة، الإيص أهداف من. حياته مدى الماضي على شاهد

 أًما األم تكون فأن  ؛(Bydlowski M., 1997, P. 25-26)" بالتواصل يعدو  ذاكرة يحمل ذلك، رغم

 ضمان هو الذي خاص دور لهاو  األمومة من جزء" فهذا للطفل العنايةو  األكل فقط تقدم أن ليس

  .(Delassus J.M., 2007, P.43)   "األصل استمرارية

تأسيس و  إن األمومة صيورورة تفترض التنازل عن المواضيع الوالدية، حل عقدة أوديب،

لألم بالنسبة و  التقمصات النهائية: التقمصات الهستيرية لموضوع رغبة اآلخر (لألب بالنسبة للطفل

 نزويةنهائيا في المراهقة تحت تأثير االندفاعات ال -من المفروض–للطفلة). تتأسس التقمصات 

لكن أيضا تحت تأثير التغيرات من طرف اآلخر، الذي يمثل و  الفيزيولوجية التي تغير المراهق(ة)،و 

 دعم العمل التقمصي. إال أن تناول الفقدان، يأخذ أحيانا، مسالك اكتئابيةو  موضوع متمايز، منفصل

الذات إلى وضعية  مرضية. تكمن مرونة التوظيف النفسي، في "إمكانية المرور من النرجسية لتصورو 

بالموازاة، االعتماد على العالئقي لدعم صورة الذات. بشرط أن تكون الحركات ممكنة بالفعل و  غيرية

  (Emmanuelli M., Boekholt M., 1995, P. 35)في االتجاهين، ما يبدو نادرا" 

بعقم ذا المصابات  النساء دراسة على اختيارنا انصب فقد لذا، الصيرورة بهذه بحثنا في نهتم

طبي.  تفسير هناك يكون أن دون الحمل على الحصول يستطعن لم اللواتي النساء أي – منشأ نفسي

هذا لمقارنة الصيرورات المختلفة التي تدعم األمومة و  إلجالء اشكاليتنا، قمنا بإدراج النساء الحوامل

فإذا كانت  ،رضياتناسمح لنا ذلك بالتحقق من فسي؛ حسب المعاناة أم ال ،عند نساء مجتمع البحث

نوعية التقمصات أساسية في بناء شخصية النساء، فإن ذلك يعني أنه كلما كانت هذه التقمصات جيدة 
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كلما كانت هذه التقمصات مرضية، كلما وجدت المرأة صعوبات و  كلما كانت المرأة متوازنة في أمومتها

  في أمومتها.

 النساء هته أن نتوقع ألننا الطفل، مشروع يهنلد تحقق اللواتي الحوامل بالنساء بحثنا في نهتم

 اله الحمل، معاش نوعية ألنو  الحمل؛ يحدث لكي الطفولية صراعاتهن - جزئيا األقل على - تجاوزن

  .لديهن األمومية الصيرورة نوعية وبالتالي ؛الصراعات هذه تجاوز مدى على كبيرة داللة

 القليل االنتظار ألن الطويل، االنتظار على ونؤكد( طويلة انتظار مرحلة دون الحمل فحدوث

 ذلك أن بالضرورة، يعني، ال المشروع في التفكير بعد مباشرة السريع الحمل وأن وعادي طبيعي

 لصيرورة مؤشر -  الجنين على أو/و المرأة على – خطيرة صحية مشاكل بدون  كذلك ،)إيجابي

 اإلحياءات لمواجهة ِيؤهلها جسدي نفسي لتكامل المرأة تحقيق االتجاه، نفس في  إيجابية أمومية

  .الحمل تحقيق عند الصراعية

حماية و  فصيرورة التقمص هي "نمط العمل النفسي بفضل االحتفاظ بالعالقة بالموضوع المفقود

إن دراسة التقمصات "جد مرتبط ببناء الشخصية؛ . (Florence J., 1978, P. 149)األنا من القلق" 

        (Green A., 1980, P. 232)في نفس الوقت االحتفاظ به" و  وضوعإنها شرط التنازل عن الم

 األنثوية التقمصات بين العالقة إظهار، محاولة حول تدور بحثنا إشكالية أن واضحا، يبدو

 األولية، صراعاتهن تجاوزن اللواتي النساء كانت إذا معرفة نحاول .الالشعورية والصراعات األمومةو 

  .أمومتهن صيرورة في صعوبة يجدن ال نساء هن واضحة، وأمومية أنثوية تقمصات وحققن

 كبيرة بمشاكل والمعاش الحمل بحدوث-  الطفل مشروع حققن اللواتي النساء هل معرفة نحاول

 على أو المرأة  على تؤثر كبيرة صحية مشاكل بظهور و/أو الحمل، على الحصول مدة بطول سواء(

  .مرضية"" بتقمصات زنيتمي نساء هن - )الحمل أثناء الجنين

 من البحث مجموعة نساء لدى المحققة التقمصات سمحت هل نعرف أن نريد بالتحديد

 التقمصات هذه أن أم فوبيا- الهستيرو التقمصات باختيار يتم الذي العصابي التنظيم إلى الوصول

  مؤكدة؟ غيرٕالى تنظيمات و  مرضية تنظيمات إلى بذلك مؤدية محققة غيرو  فاشلة
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 للحياة محددة تكون األوديبة، العقدة الفرد بها يتجاوز التي الطريقة أن سبق، ما كل من نفهم

 طريقة حيث – آثار لها) المحارمية الرغبة بتحقيق الخاص( الممنوع رفض أو فقبول العاطفية؛

 هالتوج على ثقيلة آثاره تكونو  إشكاليا التناسل تجعل أن شأنها من األوديبية، اإلشكالية مع التفاوض

  . الجنسي

التعرف على التصورات التي تدلي بها المرأة  من موجهة، النصف العيادية المقابلة لنا تسمح

 مثال، على تدلنا مضامين باستخراج إذن، لنا ستسمحو  عن عالقتها بأمها، والدها، إخوانها،...

 خاصة عنها كشفال يمكن التقمصات إال أن .)الحالة خطاب خالل( األم اتجاه في العدوانية المشاعر

 ومن الشخصية جوانب مختلف لمعرفة أإلسقاطي، لإلنتاج استعمالنا تم لهذا، .االسقاطية بالتقنيات

 ،)الوقت  نفس في وموضوعية غامضة هي التي( االختبارات مادة تثيرها التي التداعيات خالل

 الداخلي بواقعها المرأة، عالقة معرفة إلى بذلك نتوصل المرأة، وواقع خيال من مكون إنتاج إلى نتوصل

 أإلسقاطي فاإلنتاج المرأة، صراعات لمواجهة المبلورة الدفاعية اآلليات بمعرفة  لنا وتسمح والخارجي،

  .الواقع لمبدأ وفقا المحتويات تلك تعديل إلى األنا لجوء بعد ممكنا، يكون الكامنة للمحتويات بتصويره

االختبارات اإلسقاطية من شأنها أن تكشف عن إن العمليات العقلية "المبلورة خالل تطبيق 

لكن كذلك في ترجمته الفردية. يسمح و  أنماط التوظيف النفسي الخاص بكل فرد في خصوصياته

االختبارين االسقاطيين من إجالء سجل العصابات" بتناول مميزات الصراع الداخلي المشترك بالرجوع 

المقاومة بين و  األوديبي المبلورة خالل صيرورة التقمصاتٕالى اإلشكالية و  الثانيةو  إلى الموقعية األولى

النرجسي، بدراسة أنماط و  الدفاعات؛ يسمح كذلك هذين االختبارين بإجالء التوظيف الحديو  الرغبات

تصور الموضوع. أخيرا، ففي و  الموضوعية المرتبطة بترجمة تصور الذاتو  االستثمارات النرجسية

 ارين، بتناول اضطرابات التفكير المرتبطة باإلصابات النرجسيةسجل الذهانات يسمح هذين االختب

   (Chabert C.,  2007, P. 552)".  فقدان الموضوعو  صعوبات إرصان القلقو 

أن االشكاليات المرتبطة بصيرور ، أظهرت الدراسات التحليلية، التي أقيمت في مجال العقم

  .(Pragier S. F., 2003) ات الهستيرية العقم تتراوح بين االشكاليات النرجسية إلى االشكالي

 طريقة تترك. تواجده طريقةو  الفرد، شخصية بناء في أساسية الطفولية أن المراحل ، إذن،رأينا      

  . العاطفية لديه للحياة محددة فهي ذلك، رغم الفرد، من طرف مجهولة آثار األوديبية العقدة تجاوز



 15     تحديد اإلشكالية والفرضيات
  

 

 

 معه، الحب عالقة على التنازل من اآلخر، حساب على ينالوالد ألحد الطفل يمنع استثمار      

 الفرد (في المراهقة) قدرة عدم هكذا، فنجد. (la désexualiser) لها الجنسية الصبغة إزالة من يمنعهو 

  .شرعية بديلة مواضيع على الليبيدو نقل من

 بالمراهقة ةالخاص العالئقية االستثمارات لطريقة أساسيتين، مادتين األوديبي الصراع يحدد

 الفرد بناه الذي) بديله أو الوالدي(  للنموذج التقمصات بطبيعة لألولى، بالنسبة األمر يتعلق بالرشد،و 

 عن النظر بغض هذاو  -  األنثوية أو الذكرية -  النفسية الجنسية هويته بناء أساس سيكون الذيو 

  .لمستثمرا الموضوع بطبيعة األمر يتعلق للثاني بالنسبةو  .البيولوجي الجنس

 الليبيدي تطوره في محصورا الفرد بقاءو  األوديبية، الدينامية في الدخول فعدم أخرى،  جهة من

 طبيعة على دالة بصمات بدوره يترك  الجنسية، الفروق مفاوضة من التمكن دون األوديبي، قبل

 التناول لسيجع للموضوع، التبعية تجاوز عدم حيث الرشد، في ثم الطفولة في بالموضوع العالقة

  . التقمصات هشاشة خطورة حسب الخطورة نسبي سيكون الذيو  الوحيد المسلك المرضي،

 عن الهش التمايز بذلك مظهرا نرجسي، نمط تحت الفقدان في األساس، إشكالية تناول يكون

 العقدة تناول طريقة تظهر. الجسد تصور وحدة في خللو  بالوجود الشعور استمرار عدم الموضوع،

  .للممنوع البنائي الدور ضعف ية،األوديب

 في فشل أو ،)السابقة المراحل في تثبيت( األوديبية العقدة في الدخول في فشل حدث سواء

 حياتناو  عالقاتنا بناء طريقة على سيؤثر فإن ذلك ،)الصراع تطور عدم( الدينامية هذه من الخروج

  .الحقا

 عن التمايزو  التفرد صيرورة اعةنج علىو  متماسكة جسمية صورة على الهوية بناء يرتكز

بالفروق بين األجيال و  االعتراف بالفروق الجنسية الهوية، تحقيق "يفترض  المحيط. عنو  اآلخر

 Schentoub)" باألوديب المرتبطة التقمصية المعالم تكوين في ما يساهم بدوره ،األوديببالمرتبطة 

V. et al., 1990, P. 42)  

 .تطرح قضية التقمص لنموذج جنسي -الموضوعو  اضح بين الفردبتمايز و –بعد تحقيق الهوية 

 األنا تبعية إشكالية يؤدي إحياء. الهستيرية التقمصات فرويد أسماه فيما التقمصات هذه تتمثلو 

 فنجد- الفقدان قلقو  االضطهاد قلق طغيان إلى جيد، تمايز عدم في تسجل التيو  للموضوع النرجسية
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 التقمصات حساب على اكتئابي مسار تأخذ أن يمكن التي جسيةالنر  التقمصات إشكالية تغلب

  .حدي تنظيم بذلك مظهرا -  لألوديب الثانوية الهستيرية،

من هنا يمكن لنا أن نتساؤل عن و  نستنتج أن نوعية التقمصات أساسية في التوظيف النفسي،

م تكون هذه التقمصات فشل الصيرورة التقمصية عند المرأة العقم. لذلك فنحن نتساءل إن لو  صعوبات

مرضية لدى النساء العقيمات. فالسلوك المرضي، في إطار التحليل النفسي، يهدف إلى طرح 

من هنا يتجلى و  الصراعات واستثمار مضاد لواقع نفسي داخلي مقلق، الذي يهدد الشخص بالطغيان.

 النساء، تناول، متأثر بصعوبة ذو منشأ نفسي يبدو أن العقمو  مفهوم التقمصات كمفهوم مركزي

  إلى تقمصات مرضية.  ،ما يؤدي إذن ،لمواضيع الوالدية، ما يعطي بدوره معالجة مرضية للفقدانل

  :يلي ما بالتحديد بحثنا في نعرف أن نريد

ستكون متنوعة  ،عند النساء الحواملو  هل التنظيمات النفس مرضية السائدة عند النساء العقيمات -1

مشترك، للعقم أو للحمل، سيؤدي إلى ظهور تنظيم نفسي مميز حسب كل امرأة، أم أن المعاش ال

 المشترك؟ هذا حسب المعاش

الذي سيظهر خالل إعدادات دفاعية صلبة و  ،هل ستظهر النساء العقيمات توظيف نفسي "مرضي"  -2

التي ستكون غير كافية للتخرج من اإلشكاليات المطروحة من طرف مادة و  في االختبارات االسقاطية

 ين. االختبار 

الذي سيتجلى خالل و  هل ستظهر النساء الحوامل ذوات معاش حمل "سهل"، توظيف نفسي "عادي"  -3

 ؟تسمح بالتخرج من الوضعيات الصراعية التي يرمي إليها االختبارين ،متنوعةو  إعدادات دفاعية مرنة

 الذي سيتجلى منو  هل ستظهر النساء الحوامل ذوات معاش حمل "صعب"، توظيف نفسي "مرضي" -4

التي لن تسمح بالتخرج من الوضعيات الصراعية التي ترمي إليها و  خالل إعدادات دفاعية صلبة

    ؟اللوحات
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   :الفرضيات

 :التالية الفرضيات نقترح فإننا سبق، ماكل  على بناءا

مختلفة حسب كل ، عند النساء الحواملو  ستظهر التنظيمات النفس مرضية عند النساء العقيمات -1

  .نفس مرضيةالسجالت نفس اللن يؤدي إلى ظهور  ،شتراك النساء في العقم أو في الحملاأن حالة و 

يميل و  الحدية إلى الذهانيةو  تمتد من العصابية ،ستظهر النساء العقيمات تنظيمات نفسية متنوعة -2

دات خالل إعداذي سيتجلى ال ،يقترب من الحدود "المرضية"و  إلى االبتعاد عن "العادي" ،هذا التنظيم

غير كافية للتخرج من الوضعيات المقترحة من طرف االختبارين اإلسقاطيين و  دفاعية صلبة،

 تفهم الموضوع). و  (الرورشاخ

 ستظهر النساء الحوامل ذوات معاش حمل "سهل"، تنظيمات نفسية متنوعة تمتد من العصابية -3

الذي سيتجلى خالل إعدادات و  ي"يميل هذا التنظيم إلى االقتراب من "العادو  الحدية إلى الذهانيةو 

 تسمح بالتخرج من وضعيات االختبارين االسقاطيين. ،متنوعةو  دفاعية مرنة

 ستظهر النساء الحوامل، ذوات معاش حمل "صعب"،  تنظيمات نفسية متنوعة تمتد من العصابية -4

 من الحدود "المرضية"يقترب و  )1يميل هذا التنظيم إلى االبتعاد من "العادي" (و  الحدية إلى الذهانيةو 

 غير كافية للتخرج من وضعيات االختبارين االسقاطيين.  و  الذي سيظهر خالل إعدادات دفاعية صلبةو 

هذا نظرا ألنها و  مرضي بين عارضتين (" ")و  مالحظة: لقد تعمدنا في وضع كلمتي عادي) 1( 

مستمر، لكن تؤخذ هذه و  مفاهيم جد نسبية. ففي التحليل النفسي، ليس هناك سواء أو مرض مطلق

  المفاهيم في إطار دينامكي.

  الفرضيات اإلجرائية:

التعرف على التصورات التي تدلي بها المرأة عن  من موجهة، النصف العيادية المقابلة لنا تسمح

 المشاعر مثال، على تدلنا مضامين باستخراج إذن، لنا ستسمحو  عالقتها بأمها، والدها، إخوانها،...

 وأنثوية أمومية تصورات على ذلك بالضرورة، يدل ال .)الحالة خطاب خالل( األم اتجاه في العدوانية

 المشاعر هذه كانت إذا سلبيا ذلك اعتبار يمكن بل لألم، ألصراعي بالتقمص االحتفاظ إذن سلبية،

 اتالذ تقدير سوء على تدل مضامين مثال فتظهر التصورات لهذه اإليجابي التناول تمنع مكثفة السلبية
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 وطغيان الصراعات للتصورات، السلبي االتجاه هذا في آخر مؤشر األنثوية؛ الصورة قيمة من والتقليل

  .الماضية وعالقاتها حياتها قصة تناول على المرأة قدرة وعدم هو سيطرة الكف الطفولية،

لنا بالكشف عن طريقة تعامل  ستسمحو تسمح االختبارات اإلسقاطية من الكشف عن التشخيص

حسب مستوى إعداداتهن و  حالة مع األدوات اإلسقاطية الذي يكون حسب مستوى تنظيمهن العقليال

حيث نتوقع أن نجد اختالف هذه . الصراعو  االكتئابو  تسيير القلقو  القدرة على تناولو  الدفاعية

 لكن هذا ال يعني أن ؛حسب درجة معاناتهن في صيرورة أمومتهن، اإلعدادات لدى نساء مجتمع بحثنا

هناك أنماط للتوظيف النفسي حسب اشتراك الحاالت في المعاناة، ألن هذا التوظيف سيكون مميز لكل 

"و أنه من شأن هذه االختبارات، أن تجلي في نفس الوقت  .حالة على حدا وفق نموذج عقلي منفرد

 عناصر بنائية إلمراضية معينة (التي من شأنها أن تتجلي بانتظام لدى أفراد يظهرون نفس

كذلك العناصر األكثر فردانية. بمفهوم علم النفس المرضي التحليلي، و  االظطرابات أو المتشابهة)

النرجسي، تنظيمات ذهانية" و  سنهتم بثالث تنظيمات صراعية كبرى: تنظيمات عصابية، توظيف حدي

(Chabert C. 2007, P. 584). 

في هذا الشأن، سنعتمد و  ر فرضياتنا؛يتعلق األمر بتوقع مجموعة العوامل التي ستسمح لنا باختبا

تفهم الموضوع، سنحاول الكشف هنا عن العوامل التي من و  في دراسة التقمصات على الرورشاخ

االضطرابات التي ترتبط بالصيرورة التقمصية، من و  شأنها أن تترجم اضطراب على مستوى النرجسية

        .جهة أخرى، الكشف عن العناصر التي تظهر الهوامات

ألن كل هذه العناصر متداخلة، فقد حاولنا جمعها حسب السجالت التي تسمح لنا بتحليل 

  :المعطيات لدى كل حالة يتعلق األمر بالسجالت التالية

   نوعية الحدودو  النرجسية - 

   التقمصاتو  الهوية - 

  الوجداناتو  التصورات - 

  .الهوامات - 
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اآلخر و  مار للنزوة، الواحد نرجسييماثل كل سجل من السجالت السابقة قطبين من االستث

  .المحددة في بناء األناو  متعلق بالموضوع

   :التقمصو  االختبارات اإلسقاطية الهوية 

 التمايز عن اآلخرو  .على نجاع صيرورة التفردو  يرتكز بناء الهوية على صورة جسدية قوية نسبيا

  . المحيطو 

  األجيال المرتبطة باألوديبو  اف بالفروق الجنسيةيفترض بناء معالم التقمص، "عند بلوغ الهوية، االعتر 

. موضوع، يطرح سؤال عن تقمص لنموذج جنسي – عندما تضمن الهوية لدى الفرد، بتمايز كافي فرد

 Shentoub et) "يمكن أن تقترن هذه التقمصات الجنسية، بما يسميه فرويد التقمصات الهستيرية

ALL., 1990, P.42). 

  :رورشاخالتقمص في الو  الهوية

 position)المواقف الجنسية و  التقمصات الثانويةو  يتم تقدير نوعية التقمصات األولية، الهوية،

sexuées) اللوحات المكثفة : انطالقا من(planches compactes)  الجنسية؛ اإلجابات و  الثنائية

  . الحركيةو  اإلنسانية

  :(Chabert C., 1983, P. 64-70) مميزات اللوحات

  : ت المكثفةاللوحا-

يمكن أن تظهر و  في اللوحات المكثفة على تفرد فعال  (Unitaires)تشهد اإلجابات الموحدة 

 1 في الجزء الكبير األوسط للوحة" شخصين: "مثال، تصورات لالزدواج(  إجابات ترجع إلى إشكاليات

الذي يشهد "  الزدواجيةميكانيزم ا. " هذا ما تسميه شابير كو  .الخ (IV)في اللوحة الرابعة " التوائم"

  . حتى التقمصات األوليةو  على هشاشة التقمصات النرجسية

   :)II ،III ،VII : (اللوحاتاللوحات الثنائية-

يمكن أن تجلى هشاشة خاصة بالهوية في هذه اللوحات، عندما تظهر الشخصيات مزدوجة، 

لهشاشة النرجسية التي ال تخل إال أنه قد نجد في هذه اللوحات ا. حيث تعتبر الواحدة نسخة لألخرى
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في بعض األحيان يصعب التمييز بين آليات التقمص أإلسقاطي التي ترمي إلى هشاشة على . بالهوية

لكن و  موضوع/أنماط بناء العالقات النرجسية التي تفترض التمييز بين فردو  مستوى التقمص األولي،

  . ات نرجسيةالتي ترجع إلى استثمار عالئقي معين الذي يشهد على تقمص

  ): II ،III ،IV ،VI ،VIII: اللوحات( :اللوحات الجنسية-

. في سجل رمزي، يمكن أن تشهد، على تقمصات هستيريةو  تختبر االعتراف بالفروق الجنسية

. التي ترمي إذن، إلى الثنائية الجنسيةو  أغلبية هذه اللوحات، تتميز بمميزات إدراكية ألحد الجنسين

  . الرابعة خاصةو  ص أن تتجلى في اللوحتين الثالثةيمكن إلشكالية التقم

  .آلية التقمص لنماذج جنسية

أو المستكينة على اختيار سهل نسبيا فيما يخص األدوار /يشهد اتخاذ المواقف النشطة و

  . الجنسية

  : الحركيةو  اإلجابات اإلنسانية

الجنسية في طريقة  ، الثنائية)الذكريةو  األنثوية( سنهتم بتقدير حضور المواقف التقمصية

حيث ال تسجل هذه األخيرة في  - ) وضعية التقمصات النرجسية( تعبيرها السائدة، أو غير الجنسية

  . الفروق الجنسية

  االستجابات الحركية: -

 عتبر نظام اإلجابات الحركيةيو  في صيرورة اإلسقاط مهمغنى اإلجابات الحركية عنصر 

  التقمص. و  الهويةالختبار   اأساسي)  الصغيرةو  الكبيرة(

  : المحتويات اإلنسانية-

الخارجي بنفس الدرجة و  كذلك نوعية الحدود بين المجال الداخلي (H)في اإلجابات اإلنسانية 

فإن التساؤالت التحتية األساسية تخص، . التي يرتبط بها (F)التي نختبر بها نوعية اإلجابات الشكلية 

أو ) السلبية أو االيجابية( نوعيتهاو  – أو موضوعيةنرجسية  – من جهة قطب التقمصات المختارة
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من جهة أخرى، و  الهوية،و  ، بالتوازي مع دراسة القواعد النرجسية)نشيط أومستكين( أيضا الموقفي

  .الخارجو  احتواء الشحنات النزوية للحركات المرتبطة بتقدير الحدود بين الداخلو  القدرة على تصور

بما أنها تشير إلى قدرة الفرد  ضروري - بأدنى حد على األقل- انيةإن ظهور اإلجابات اإلنس       

  .على تقمص صورة إنسانية

حتى تشوه صورة و  مؤشرات لهشاشة، - إذا كثرت–يمكن للمحتويات اإلنسانية الهجينة أن تمثل        

ذات مستقرة، فإن تصور الو  الذات إذن وجود إشكالية هوية؛ بالمقابل عندما تكون التقمصات مرنة

يمكن أن يؤشر إلى تفتح نحو صورة إنسانية   ما ."معرفة جنسياو  كلية حية" يظهر في إجابات إنسانية

أو إمكانيات /التي تشهد على نوعية التقمصات النرجسية وو  التي يمكن أن تكون نموذج للتقمص،

فات التي تميز التقمصات الهستيرية يمكن الكشف عن تحوالت الصيرورة التقمصية انطالقا من االنحرا

 .؛ بما أن هذه األخيرة ُتظهر الصعوبات الواضحة في إرصان صورة الذاتبعض اإلجابات اإلنسانية

هذا و  في أي سلسلة من التداعيات ظهرت هذه الصعوباتو  بذلك يمكن لنا الكشف في أي لوحةو 

   .لتحديد إذا كان إرصان اإلشكاليات الصراعية تظهر أكثر هستيرية أم نرجسية

أننا لن نغفل عن المبالغة في اإلجابات اإلنسانية، التي ترمي إلى شخصيات أسطورية أو  كما

إال . ، التي تشير إلى هشاشة في التقمص النرجسي(Hd)أو تصورات إنسانية مجزأة /غير واقعية، و

من جهة، خيال غني بالهوامات : أن ظهور هذه اإلجابات بقدر عادي، يمكن أن تشير إلى

(fantaisie)  التي يمكن أن تجلي ظهور و  خاصة فيما يخص اتجاهها الجنسي( من جهة أخرىو

 فتحليل اإلجابات الحركية، ستكون حسب األبعاد الثالثة، الشكل، )تقمصات هستيرية عامل الحركة

 طريقة مفعولها –) معرف جنسيا، ثنائي الجنسية، محايد، غير واقعي( ، التقمص)جيد أو سيئ(

  ). عدوانية، هدامة، أو شبقية( ي إطار العالقات المبلورةف (action)) عملها(

أنماط نرجسية مرآتيه، مزدوجة، و  )نشطة أو مستكينة( سنميز األنماط العالئقية الموضوعية

أو أيضا، أنماط ) التي ترجع إلى عالقة اعتمادية على موضوع أو على سند ملموس( انعكاسية

بالتقمصات  - بتنظيمها لمسألة التقمص-القات النرجسية يمكن مقارنة الع (Symbiotique).تعايشية 

هي تمثل زوج متالزم في حالة توازن منسجم بين القطبين و  الجنسية، التي هي موضوع فرضياتنا،

إذا كانت التقصات الجنسية متفادية، " الجنسي؛ أو عكس ذلك:و  لالستثمار لتصور الذات، النرجسي
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. هذا نتيجة للنقص الذي يستلزمه هذا االعترافو  غير متحملةفهذا ألن االعتراف بالفروق الجنسية 

األخذ بعين االعتبار الجنس  قيمة نرجسيا، ال يمكنو  نقصو  لالحتفاظ بصورة ذاتية بدون صدع 

التقمصات  و فإن نوعية التصور النرجسي للذات ،بهذا المعنى .(Chabert, 1983, P. 152)" اآلخر

المتعلق بما هو محقق بين االستثمارات و  بحثنا مترجمة لتوازن آخرستعتبر في  ،استثمارهاو  الجنسية

  .الموضوعيةو  النرجسية

  :الحركة الصغيرة-

، دراسة الحركات الصغيرة (K)في نفس االتجاه، يمكن إضافة لدراسة الحركة اإلنسانية الكبيرة 

(kan) ع ما يحمله من التي هي في أغلب األحيان مجال للتعبير عن البحث عن الموضوع األولي م

. سنهتم إذن، بالسجل التحتي لهاو  المدعمة بنزوات شديدةو  (kob)كما أن حركة المواضيع . خبرات

 (kinesthésie projectives et interprétatives)التأويلية و  سنميزها عن الحركات االسقاطية

(kp)  أإلسقاطي التي ترجع إلى سجل اضطهادي، المحملة في أغلب األحيان من طرف التقمص

  .(déniés)لهدف التفريغ للمشاعر السلبية، المنفاة 

  :(TAT)التقمص في اختبار تفهم الموضوع و  الهوية

تكون عادة . نوعيتها انطالقا من تحليل أوجه األوديبو  هنا سنكشف عن المواقف التقمصية

ة بحد ذاتها بالتمايز هي مرتبطو  األجيال، في اختبار تفهم الموضوع؛و  رهينة االعتراف بالفروق الجنسية

  . التي يتقمصها الفرد (Imagos parentales)عن الصور الهوامية الوالدية 

  :التقمصاتو  األساليب الدفاعية

المترجمة في نفس الوقت للقدرة على و  سنركز على الكشف عن األساليب المكونة للخطاب

يجب أن تكشف على وجود  التيو  ( A  التعبير عن الصراعات بالنسبة لألساليب الصلبة لسلسلة

 و التي يجب أن تشهد على نموذج تقمصي هستيري( Bأساليب المرونة لسلسلة  و )صراع داخلي

ٕادخال أشخاص غير و   (B2-3)سنهتم باتخاذ المواقف التقمصية في التأكيد على العالقات البينية (

  )(B1-3)لتقمصات المرونة في او  (B2-9)في شبقية العالقات و  ،(B1-2)موجودين في الصورة 

  



 23     تحديد اإلشكالية والفرضيات
  

 

 

  :في السجل العصابي-

. ، فإن خطاب العميل سيسجل في الحركة النزوية الثنائية)االيجابي( فيما يخص األوديب

بالرغبة الليبيدية للشخص من الجنس و  يستلزم االعتراف في  نفس الوقت بالمنافسة مع نفس الجنس

 بدورها،التي تترجم و  ت معدلة، حنينيةداناالمخالف، الرغبة المتميزة بالممنوع التي ستترجم تناول وج

أعلى نوعية هيئة أنا ب ما هو مرتبطمرن للنزوات، تناول و  صراعات مرتبطة بالتناقض الوجداني

  منظمة.

   :نرجسية/  في األنماط الحدية-

تحدد األنماط التقمصية النرجسية بخطابات غير مبنية حول األوديب مرتبطة باستثمار مبالغ 

نشير . Cمثل هذا النوع من التقمصات تترجم خاصة بأساليب من نوع سلسلة . مرآتيةللعالقات ال

مؤشر  ،(CP-3)عدم التعريف باألشخاص و  CNخاصة إلى أساليب االستثمار النرجسي في سلسلة 

أو  (E-11) هو حضور مشترك ألساليب شاهدة للخلط في الهويةو  لخطورة االضطرابات النرجسية،

حتى أنه و  ، ما يشير إلى اضطرابات واضحة في التقمصات األولية،(E-12)يع عدم استقرار المواض

   يمكن أن يكون مؤشر لهشاشة واضحة في الهوية.

  : الوجداناتو  التصورات

فالوجدان هو تعبير . التصورو  حسب فرويد، فإن كل نزوة تعبر عن ذاتها في السجلين للوجدان

مصطلح " كر مؤلفي مصطلحات التحليل النفسي أن الوجدانيذو  .تنوعاتهاو  نوعي لكمية الطاقة النزوية

، أي حالة عاطفية، سواء أكانت مؤلمة أم األلماني أخذه التحليل النفسي عن مصطلحات علم النفس

  . سواء بدت على شكل شحنة كثيفة أم على شكل نبرة عابرةو  سارة، غامضة أو بينة،

العاطفة هي . التصورو  سجلي العاطفة تفصح كل نزوة عن نفسها، تبعا لفرويد، على مستوى

وأن الوجدانات  ) 320. ، ص1985 حجازي م.،."  (تغيراتهاو  التعبير الكيفي عن كمية الطاقة النزوية

و ينتج إذا " (pré-individuels)حتى قبل تفرديه و  هي إعادة إحياء حوادث قديمة لتجارب حيوية

يضمن و  فة ال ترتبط بالضرورة بالتصور؛اطبالنسبة لفرويد، من خالل بحث الهستيريا، أن الع

يشير فرويد إلى . مصيرا مختلفا لكل منهما) عاطفة بدون تصور، أو تصور بدون عاطفة( انفصالهما

كما في هستيريا ( أوالها إقالب العواطف: أنا أعرف ثالث أواليات: "إمكانيات مختلفة لتحول العاطفة
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 كما في عصاب القلق،( ثالثتها تحول العاطفةو  ؛)الهجاس كما في( ؛ ثانيتها إزاحة العاطفة)اإلقالب

   .)320.، ص1985 حجازي م.،" (السوداويةو 

التجربة المعاشة في و  تستلزم هذه الفرضية القائلة أن هناك عالقة بين التجربة الوجدانية الحالية

كمي عبر المفاهيم التساؤل يكون حول العامل الو  الماضي، فكرة وجود قاعدة خاصة بالذاكرة الوجدانية

سنحاول تقدير نوعية االرتباطات بين  .(liaison dé-liaison)" انحالل- ارتباط" األساسية للنفس

 التصورات المرتبطة بقدرة األنا على احتواء الشحنات النزوية في المجال النفسي الداخليو  الوجدانات
(Roussillon R. et All., 2007). 

يفرض األخذ بعين االعتبار عدد ال يحصى من عوامل مترابطة  إن تعقد السير العقلي لإلنسان

التي ال تأخذ معنى إال إذا أخذنا بعين االعتبار ديناميكيتها، وقيمتها االقتصادية في إطار تنظيم و  بينها

 .معين

الدكتور محمود بن و  و قد اعتمدنا على الشبكات التي بناها األستاذ سي موسي عبد الرحمان

هي شبكات مقتبسة و  تفهم الموضوع؛و  ص الحاالت انطالقا من االختبارين: الرورشاخخليفة  في تشخي

قد و  )1) (أنظر الملحق رقم 215-193، ص. 2008بن خليفة م.، و  من كتابهما (سي موسي ع.

اعتمدنا على هذه الشبكات لتسهيل التشخيص الموضوعي؛ رغم أنه يجب أن نقول أننا لم نستعمل هذه 

  لكن كان اهتمامنا بالتحليل الكمي والنوعي في نفس الوقت. و  جامدةالشبكات بطريقة 

 للذكورة الثنائي بالبعد واالعتراف والذكرية، األنثوية التصورات أمام الكبت تجنيد يعتبرعدم

 الكبت تجنيد والعكس صراعية؛ غيرو  واضحة أنثوية لتقمصات مؤشر الرورشاخ، اختبار في واألنوثة

 لوحات في واألنوثة للذكورة الثنائي بالبعد االعتراف وعدم والذكرية نثويةاأل التصورات هذه أمام

  .صراعية أنثوية لتقمصات مؤشر الرورشاخ

 متوازن توزيع فيها يظهر والتي الموضوع، تفهم اختبار في غنية تداعيات ظهور يعتبر

 مؤشر األوديبية، ليةواإلشكا الموضوع فقدان إشكاليات إرصان مع والموضوعية النرجسية لالستثمارات

 الموضوع، تفهم اختبار في  تداعيات ظهور عدم يدل بينما. هستيريةو  مرنة أموميةو  أنثوية لتقمصات

 األوديبية، واإلشكالية الموضوع فقدان إشكاليات إرصان وعدم االستثمارات في التوازن عدم تظهر والتي

  .صراعيةو  متفادية أموميةو  أنثوية تقمصات على
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 سي طرف من و المذكورة(.Rausch de Traubenberg N)   تروبنبارغ دو روش حسب و

  :"ب " المعيارية البروتوكوالت" تتميز االسقاطية، التقنيات إطار ففي ،.م خليفة بنو  .ع موسي

  الدقيقة؛ التقمصية بالحركات - 

  األنثوية؛و  الذكرية األدوار تمايز  - 

  ؛(passivité) الفتور أو االستكانةو  (activité) النشاط أو الفعالية وضعيات بين تناوب - 

  ...عالقة ذاتو  جيدا معرفة إنسانية تصورات- 

 سوية شخصية بين التمييز نستطيع البروتوكول، السابقة في العناصر كل توازن من انطالقا و

(normalo-névrotique)  مقعد عصاب ذات شخصيةو (invalidant)..بن و  " (سي موسي ع

  .)44. ، ص2008خليفة م.، 

) من 2008محمود بن خليفة (و  كما ستسمح لنا شبكات التي وضعها سي موسي عبد الرحمان

  التدقيق أكثر في تشخيصنا للتوظيف النفسي لدى كل امرأة من مجموعة بحثنا.  

  أهداف الدراسة:

الكشف عن اإلعدادات النفسية التحتية و  تهدف دراستنا إلى السماح بتناول الخصوصية النفسية

 نهدف إذن إلى إظهار -مقارنة بالحمل ذو المنشأ النفسيالمرتبطة بصيرورة العقم  - مومة يرورة األلص

توضيح أن ما يحمل داللة في هذه الصيرورة، هو بعد ما وراء علم النفس لألعراض المصاحبة (في و 

يفها نهائيا في ليس بتصنو  في حالة الحمل بمعاشه المختلف)، ذلك بفهم إشكالية كل امرأة،و  حالة العقم

  سجل معين. يسمح هذا بإعداد عالج خاص بكل امرأة عقم، حسب خصوصية اشكاليتها.

على األقل –يجب أن تتجاوز المرأة  ،نهتم بالنساء الحوامل، ألننا نفكر أنه لكي يتحقق الحمل

دي" من صراعاتها الطفولية. كما أن عدم معاناة المرأة أثنا الحمل، مؤشر لتوظيف نفسي "عا - جزئيا

الواضح أننا نريد مقارنة النساء العقيمات بالنساء الحوامل، ألنهما مستويين متناقضين لألمومة، بين 

غير الممكنة، نؤكد هنا أن المقارنة هنا ليست بالمعنى الصارم للكلمة فكما أشرنا من قبل، و  الممكنة
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هنا أهمية الجانب و  الصيرورات.ٕانما و  األسبابو  ففي إطار التحليل النفسي، فإننا ال نعمم النتائج

  الدينامكي التحليلي لكل حالة على حدا.  

إذا توصلنا إلى إثبات فرضياتنا، فهذا يعني أن الكفالة بالنساء العقيمات يجب أن تأخذ بعين 

، ستسمح لنا كذلك بإضاءة أحسن للتكفل بالنساء الحوامل نالعتبار الجانب الدينامي لشخصيتها

عدم االكتفاء و  ذلك باإلهتمام بالصراعات وراء هذه المعاناةو  هن للحمل "صعبا"،اللواتي يكون معاش

  . ، أو بكل بساطة اإلستماع للمرأة، التي تريد ذلك، دون الحكم عليهنبالكفالة الطبية

      



 

 

  األمومية لدى المرأةو  التقمصات األنثوية: األول الفصل

، (incorporation)ات نرجسية، إدماج إن تعدد معاني التقمص يعقد إمكانية فهمه؛ تقمص

تقمص المعتدي التقمصات الرمزية التي يدعمها التنظيم األوديبي. كلها مصطلحات تدفعنا إلى 

ٕالى يومنا هذا؛ و  استعمال هذا المصطلح منذ أعمال فرويد إلى أعمال المحللين بعدهو  التساؤل عن نشأة

 بالموضوع العالقة زاوية من شخصيةال نمو عن لكن خالل كل هذا، ال بأس أن نقدم عرض

(Relation d’objet) بعده لمصطلح التقمص في إطار التحليل النفسي.و  مع تناول خالله  

 Freud)أشار فرويد إلى عدة أنماط التقمص فهو "تعبير عن عالقة وجدانية بشخص آخر"  

S., 1921, P. 167)يث، يظهر مفهوم لعلم النفس المرضي التحليلي الحدو  ؛ "بالنسبة للعيادة

بحكم عدم –التقمص، مركزي لعدة أسباب: فهو قلب بناء الشخصية للفرد اإلنساني الذي يصبح 

 الخارج، بين ما هو شخصيو  بالضرورة تابع للعناية األمومية، فالتقمصات تربط  بين الداخل - نضجه

  (Marty F., 2008, P. 79) ما هو اجتماعي، أي العالقة الضيقة التي تربط الفرد مع محيطه"و 

ففي المفهوم التحليلي النفسي، ال يمكن أن تحدث "الحرية الداخلية إال إذا تقبلنا أثر الَنَسْب 

بتموضعنا تحت و  بداخلنا، باستدخال الحدود األخالقية، المفروضة على كلية قدرتنا من طرف ثالث،

نضيف إلى هذا، أنه ال  سلطة أخالقية موروثة من اآلخر. ما يسمح، بتفعيل المسؤولية الشخصية.

من  (« réfléchissante »)يمكن أن يكون هناك تقمص الفرد للموضوع دون تقمص "عاكس" 

أن و  المتعددة [...]و  الذي يملك تقمصاته الخاصةو  الموضوع للفرد، ما يستلزم إطار والدي [...]

اسك النرجسية التي يعاد التي تضمن تمو  التي ُتَكِوْن استمرارية الهويةو  الصيرورة الخاصة بالتقمص

  )79ص. اختبارها عند كل أزمة وجودية خاصة أزمة المراهقة" (نفس المرجع السابق 

هو "عملية نفسية يتمثل  (.Laplanche J., et Pontalis J.P)بنتاليس و  التقمص حسب البالنش

بعا يتحول، كليا أو جزئيا، تو  الشخص بواسطتها أحد مظاهر، أو خصائص أو صفات شخص آخر.

، ص. 1985تتمايز من خالل سلسلة من التماهيات" (حجازي م.، و  لنموذجه. تتكون الشخصية

198(.  
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اللغة الفلسفية، يستعمل مصطلح التقمص (التماهي) "إما بمعنى متعد فيتطابق و  في اللغة الشائعة

ع فعل يتطابق عندها مو  ٕاما بمعنى الزم، (يرتد على شخص ذاته)و  حينئذ مع فعل عين (أو حدد)،

  هما: و  يرتد هذا التمييز في المعنيين اللذين فرق الاللند بينهما لهذا المصطلحو  تماهى.

ٕاما من حيث و  "فعل التعيين، أي اإلقرار بأن الشيء هو عينه؛ إما عدديا، من مثل "تعيين المجرم"؛  - أ

قابلة –من الوقائع  النوع، من مثل اإلقرار بأن الشيء ينتمي إلى فئة معينة [...]، أو حين نقر بأن فئة

  .)198، ص. 1985(حجازي م.،  ألن ترد إلى فئة أخرى [...]"

"الفعل الذي يصبح فيه فرد ما مطابقا لشخص آخر، أو الفعل الذي يصبح فيه كائنين متطابقين (في    - ب

 الفكر أو في الواقع، كليا أو كنتيجة ثانوية)" يرجع مفهوم التحليل النفسي إلى هذا المعنى األخير مع

 Marty)"إضافة مفاهيم نفسية أخرى (التقليد، التطابق مع الغير، العدوى العقلية، اإلسقاط، الخ.)" 

F., 2008, P. 80)       

 :نمو شخصية المرأة حسب التحليل النفسي-1

                                                                            :بالموضوع  العالقة تطور مراحل 1-1

 األول المعنى في معاني،) 3( ثالثة األقل على يحدد مفهوم (Objet)" الموضوع" مفهوم إن

 األمر يتعلق الثاني المعنى في اإلشباع، من يمكن (Agent)وعامل  كدعم" النزوة" موضوع عن نتكلم

 النزوة موضوع بأن (.Freud S). س يقول حيث اإلشباع منه ينتظر الذي بالشخص الحال، بطبيعة

 (Freud S., 1915, P.19)" هدفها إلى الوصول طريقه، عن أو خالله ، منللنزوة يسمح ما هو"

 البقاء  (.Borelli M).م بوريليو  ).Perron R( .ر بيرو حسب يعني المعنى، هذا في البقاء" ولكن

 تعمل نيةالبي العالقات تلك استثمار بأن يسلم النفسي فالتحليل لذلك السلوك،و  الشعور النفس، علم في

 في مسجلة داخلية مواضيع األشخاص فيها يكون التي ،بالهواماتو  الشعورية بديناميكية كبير بقسط

   (Perron R., Perron-Borelli M., 1994, P.71)"الشخصي التاريخ من انطالقا النفس

 فرويد يشير، (Métapsychologie)" النفس علم وراء ما في لنظرياته األولى التطورات فمنذ

 النزوات مصيرو  النزوات" لـ المخصص الفصل في وذلك الموضوع أهمية إلى) .Freud S( .س

)Pulsions et destin des pulsions" (المصادر يبين التمييز إلى الطفل يصل كيف يبين حيث 
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 األولى المرحلة ضمن الجانب هذا إلى سنتعرضو  )Excitation( لإلثارة الخارجية المصادرو  الداخلية

  .بالموضوع العالقات ونم من

                                                                                                :الالتمايز مرحلة 1-1-1

. بذاته لنزواته الذاتي اإلشباع على قادر األنا"يكون  النفسية، الحياة بداية فعند ،لفرويد بالنسبة

 فرد – األنا يتزامن المرحلة هذه في. الذاتي باإلشباع اإلمكانيةونقدر هذه  جسيةبالنر  الحالة، هذه نسمي

(Le Moi Sujet) مرغوب  هو ما مع (Plaisant)، حيادي هو ما مع الخارجي العالم 

)Indifférent (]...[ اإلشباع على فيها يتحصل التي المرحلة في الخارجي العالم إلى األنا يحتاج ال 

 إذن ]...[ باألنا االحتفاظ نزوات تعرفها التي تجارب بعد وفيما مواضيع الخارج من يتلقى ولكنه الذاتي،

 )اللذة منبع هي  التي( المواضيعلذاته من  يأخذ. األنا في جديد تطور يحدث اللذة، مبدأ سيطرة تحت

 Le) األلم داخله في يؤثر ما عنه يخرج أخرى، جهة ومن ،(Les introjecte) يستدخلهاو 

déplaisir) "(Freud S., 1915, P.38).  

 عدم في الجديد المولود يتواجد أين-  الحياة من األولى المرحلة إذن، النرجسية المرحلة توازي

 (Seuil d’excitation) اإلثارة بعتبة منه محميا فيها، يكون الذيو  الخارجي، العالم من نسبي "تمايز

 بنفسها  تشعر أنها (رغم موضوع ليست األمو  - ارجيالخ العالمو  الموضوع بين ممكن تمييز هناك ليس

 ففي (Ses cris) صراخه تفهمو  تسمع أنها بما  المميزة وباستجاباته بنداءاته رضيعها أمام كموضوع

 التعارض الو  الخارجو  الداخل بين التمييز يوجد ال الجديد المولود لدى انه اإلثبات يمكن الحياة، بداية

(Opposition)  لموضوعا/  الفرد )Sujet/Objet"(  (Perron R., 1985, P. 56).  

  الخارجي؟ العالم لمواضيع تدريجيا الطفل تكوين تساؤلنا عن كيفية إلى هذا بعد نصل

 Leurs)   وتصورات األشخاص األشخاص في المتمثلةو  الخاصة، المواضيع هذه يبني كيف - 

représentations) ؟   

 le jeu des)الداخلية المواضيع"  مع التعامل وهو ثالث بسؤال  يرتبط التساؤلين السابقين،

objets internes)  األم على الطفل يتعرف أن فقبل" الشعوري معظمه في تعامل وهو الهوام في 

 التي األولية العالقة تجربة من انطالقا توجد فهي. فيها ومرغوب محبوبة، فهي كغير، كشخص،

  فقط انطالقا تدريجيا مدرك ليس ٕاشباعها؛ فالموضوعو  النزوات على ترتكز التيو  معها، الطفل يربطها
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 يتفرد. ابستمولوجي مشكل فقط ليس الموضوع (Individuation) تفرد المادية، الفرز على القدرة من

 اإلحباط بال شكو  اإلشباع ،)rejet(  والرفض الرغبة وحقد، حب عالقة إطار في المحبوب الموضوع

  (Widlocher D., 1973, P.309) ".في الحالتين هانفس ليست الموضوع فمكانة

 المحورو  مستوى الهوامات على تتكون التي العالقات محورهذين المحورين:  فرويد تناول وقد

 جالءا، أكثر الغموض ويكون غامض تناول فهو) بالهوامات المتأثرة(ولكن  الواقعية العالقات الثاني،

. الواقع في إيجاده يجب بل األول في موجود غير الموضوع  أن بما بالرضيع،  األمر يتعلق عندما

  .باختصار النظريات هذه أهم تقديم سنحاول. فرويد بعد مختلفة لنظريات مجال أعطى كل هذا،

 عالقة لنمو النفسي التحليلي التناول في مختلفة اتجاهات ملخص، ثالثة بشكل تقديم يمكن

  :بـ تناول يمكن جهة فمن المبكرة، الموضوع

                                                                                                            التعرف أي ،)Constitution de l’objet libidinal(الليبيدي  للموضوع التكوينية النظرة - 

 و ،).Spitz R. (ر سبيتز نظر وجهة وهي للتعلق وحيد ووجه منفصل كشخص األم على التدريجي

  .التكويني النفس علم من قربا أكثر هي وجهة نظر

 كنتيجة موضوع، – عالقة نمو باعتبار وذلك ألمه، الطفل تبعية زاوية تحت كذلك تناوله يمكن - 

 Processus)  التمايز صيرورة التطور، هذا يستلزم الجزئية؛ التبعية إلى المطلقة التبعية من لتطور

de séparations) .د وينيكوت اتجاه هو األخير االتجاه هذا..(Winnicott D.W.)   ماهلر كذلكو 

M. Mahler).(  

 – عالقة تناول حسب أي-  ستثمارها أنواع زاوية تحت ،النزوات من تناول الموضوع انطالقا يمكن - 

  .الهوامات مستوى على موضوع

) سيئة مواضيعو  جيدة ضيعموا( الجزئية المواضيع تصور من باالنتقال لعالقةا تناول يتميز

  )..Klein M( .م كالين اتجاه وهو) وسيئ جيد الوقت نفس في( الكلي الموضوع تصور إلى

 الشكلي التقسيم هذا بتتبع العمق، حيث من مختلف مستوى في العالقة يحدد اتجاه كل

)Schématique(، عمق أكثر" هو ما إلى" مشاهد أكثر"  هو مما نذهب."  
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 سنتعرضو  األولىمرحلة التمايز  وهي موضوع – عالقةمراحل نمو  إلى يلي فيما سنتعرض

 هذا سنتناول الخارج؟و  الداخل وبين الموضوع وبين بينه يميز ال أين – المرحلة لهذه اجتياز الطفل إلى

  .الذين ذكرناهم سابقاو  المجال، هذا في الباحثين أهم من انطالقا الموضوع

       :األولى التمييز إلى الالتمايز من  1-1-2

 النرجسية المرحلة) Opposer( بمواجهة الخارجو  الداخل بين التمييز موضوع فرويد تناول لقد

 يجد الذي حي كائن مكان في أنفسنا لنضع: "قوله في نلتمسه ما وهذا الموضوعية بالمرحلة األولية

 ببعض لعصيبةا مادته تحس  الذيو  المكان في التوجهو  للدعم، نسبي انعدام وضعية في نفسه

 أخرى جهة من ولكن  الخارجي العالم حساب على يضعها بالمنبهات يحس جهة فمن  المؤثرات؛

 رغم تؤثر تبقى التي العضلية، الحركة طريق عن لها االستجابة يستطيع ال التي بمنبهات أيضا سيحس

 تكتسب المادة. النزوية الحاجيات دليل الداخلي، العالم بين التمييز عالمة المؤثرات  هذه الحركة؛ هذه

 بين للتمييز دعم نقطة-العضلية النشاط فعالية الحي، للكائن (Substance perceptive)اإلدراكية 

  .(Freud S., 1915, P.14-15) "الداخلو  الخارج

 الخارجو  الداخل بين يميز وال خارجي وآخر داخلي مجال مباشرة يكون ال الطفل، البداية، ففي

 تدخل إلى بحاجة فالطفل .وخارج داخل تدريجيا، يبني الطفل، األم،  بتدخالتو  هأم بينو  بينه وال

 لكونه داخلي، بيولوجي توازن عدم من تنتج التيو  بها يحس التي  الوجدانية الشحنات أمام خارجي

 لدى نالحظه أن  يمكن مثلما ،"الخاصة الحركة  استخدام على -نضجه لعدم نظرا- قادر غير"

  .(Barrosso G., 1971, P. 413) "يالحيوان الجنس

 مستوى على مسبقا، ٕارصانهاو  تغييرها الحركة، بإلغاء آخر، إلى نمو مستوى تجاوزيتم 

 بفضل وذلك التصور مجال إلى الحركة نقل ذلك يعني الخارج،و  الداخل عن نتكلم وعندما. التصورات

  .باألم االحتكاكو  الرعاية

 هذه وصف إلىرضيع وتوصل  – أم للثنائية لمالحظةا إلى) .Spitz R. (ر سيبتز لجأ وقد

  (Spitz R., 1979, P. 22).(« un organisateur »)"المنظم"  سماه ما على باالعتماد المرحلة

 من لعدد استدخال المصطلح هذا ويحدد) embryologie( األجنة علم من مأخوذ مصطلح وهو
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 للجهاز بنيوي) Remaniement( ريكتح إلى مرة كل في تؤدي التيو  النمو) Lignes( خطوط

  .أعلى مستوى على تنظيم ٕالىو  النفسي

  أثر له اإلنساني الصوت: اإلنساني إلى الميل فيها يبدو التي أسابيع أربعة إلى ثالثة  فبعد

 إعارة في يبدأ  الطفل بقليل، ذلك بعد االبتسامة؛ يثير الرابع األسبوع حول وكذلك ،واضح بشكل مهدئ

. ر لسبيتز مهم. بالنسبة على منعرج دالة استجابة على االهتمام، يعلن هذا ؛للوجوه شديد اهتمام

(Spitz R.)، يقول حيث اإلنساني للوجه االبتسامة أي األول،"المنظم"  تأسيسو  تكوين على دليل :

 – Réponse) ابتسامته – استجابة ظهور ]...[ رأيي، في هو األول النفسي ظهور المنظم" مؤشر"

Sourire)  "(Spitz R., 1979, P.25)للطفل التمايز عدم يكون أين المرحلة، هذه . تعتبر األم في 

  Moi)" الخارجي أناه"  سميته ما تمثل الجديد [...] للمولود كافي، وٕاال ضروري "مكمل األم، عن

externe) " (Spitz R. 1966, P.536).  

 أنا تكوينو  كخارجي اللذة منبع  إدراك بداية الخارج،و  الداخل بين التمايز بداية تبين االبتسامة

 نستطيع" سبيتز: يقولو  النمو توجيهات مختلف استدخال ينتج الذي ،)Moi Rudimentaire( بدائي

 يؤدي ،حال كل على ،الذيللتنظيم  المبكر الميل هذا في ،ة األناوظيف أصل يكن لم إن نتساءل أن

  . Moi Rudimentaire" ( (Spitz R., 1979, P.26)( البدائي األنا والدة إلى

 يحتفظو  السادسو  الخامس الشهر حوالي)، Indifférencié(تغيب االبتسامة غير المميزة 

  .خاصة مكانة لألم يخص أن دون فقط، المعروفين األشخاص إلى بابتسامته الطفل

 ققل" بـ. ر سبيتز سماه الذي بسلوك) Stade Objectal( الموضوعية المرحلة ظهور تقترن

 عند غريب وجه رؤية عند) rejet(  االستنفارو  بالخوف يتعلق والذي الثاني المنظم وهو" الثامن الشهر

 فالطفل له؛ مفارقتهاو  األم بغياب ولكن ذاته بحد  الغريب طرف من يثار لم القلق فهذا ،األم غياب

 angoisse du( الثامن الشهر فقلق بغيابها، يشعر التيو  يرغبها التي أمه، ليس ألنه للغريب يستجيب

huitième mois (األم تفرد يمثل  (Individuation de la mère) -المميزة )distinguée (اآلن 

 النظام نهاية إلى سبيتز، حسب، الغريب من يشير الخوف  -للمحيط اآلخرين األشخاص كل عن

 وبالتالي ،لثانيا المنظم لظهور مؤشر إنه ؛وأمه الطفل بين) Régime Symbiotique( ألتعايشي
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 اآلن، األنا سيبدأ الخارجي، العالم ومن الهو من مميز األنا حيث" ،النفسي للجهاز البنيوي التعديل

  (Spitz R., 1979, P.27)  ."الواقع متطلباتو  النزوية المتطلبات بين الوسيط دور لعب

 المحللين، لمعظم وبالنسبة. ر لسبيتز بالنسبة ،)relation d’objet( بالموضوع تبنى العالقة

 خاصة، الفيزيولوجية الطفل لحاجيات اإلشباع تجربة فتكرار األم، تقدمها التي العناية من انطالقا

 التعلقو  اإلشباع منبع يعتبر الذي الموضوع  اكتشاف تدريجيا، إلى  بالرضيع، تؤدي الرضاعة، تجربة

  .باألم

 التي) processus d’individuation( التفرد صيرورة هي كثيرا عليها أكدنا التي النظرة

 متعلق االكتشاف هذا لكن ،بذاته الطفل ووجود مستقر موضوع وجود تدريجيا، الطفل، خاللها يكتشف

 عن تتكلم  (.Mahler M)فماهلر ؛)processus de séparation( االنفصال بصيرورة أيضا

 من الصيرورة هذه  تستلزمه ما كل مع) séparation– individuation( التفردية االنفصال صيرورة

 عنا، التخلي يفارقنا، أن يمكن انه اكتشاف يعني مستقل، وجود له الموضوع أن اكتشاف ألن إحباط،

 له يكون ال بحيث ألمه، قصوى تبعية في الرضيع يكون األولى، األسابيع ففي لماهلر بالنسبة الخ.

 ماهلر، حسب المرحلة هذه عن الكالم يمكن .أمه بعناية الرتباطه بالنسبة المرحلة، إال هذه في وجود

 autisme normal "((Widlocher( العادي التوحد مرحلة" على لوشي، ويد طرف من المذكورةو 

D., 1973, P. 318).                      

يدرك  )symbiotique( التعايشية "بالمرحلة الثاني، الشهر أثناء الثانية، يمكن تسمية المرحلة

ذاتها في  بحد الضغوطات بينما، الخارج منضغوطاته يأتي  يخفض ما أن غموض،ب  الطفل،

اإلشباع. و  المكافأة تزول حيث الضغط، أوقات في يكمن أمه وبين بينه الفرق إدراك. فيه هي األساس،

 للغير؛ تنطلق من كاملة صورة باستخراجلكن و  خاصة تجارب لماهلر، بإدماج بالنسبة األمر، يتعلق ال

 أمومي، كموضوع ألمه إدراك أي يملك ال الطفل أن على لتؤكد" العادية الفصامية" لمراحلا وصف

 لو كما اإلشباع تجارب كل أنه سيعيشو  ،)autistique( التوحدية) coquille( قوقعته في وبانغالقه

 الرضيع ركيد أن إلى التالية األشهر خالل التجربة هذه تستمر كلية القدرة؛ توهم وهنا منه، صادرة أنها

                      .(Widlocher D.,  1973, P. 319)الموضوع"  إدراك وأخيراتدريجيا،  الواقع
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) الذي .Winnicott D.Wولكن برأي متقارب مع ماهلر، نجد وينيكوت ( مخالف، بأسلوب

أصل -  (Illusion d’omnipotence)أعطى تفسير شخصي  وفريد  لتجربة  توهم القدرة العظمى 

تتمثل  التجربة هذه، في توهم الرضيع بخلق الثدي ( وهنا الثدي يعني مجموعة  - الكتشافات فيما بعدا

تقمصها الضيق لرضيعها، يسمح لها بإدراك و  العناية األمومية)، أن الحب الذي تكنه األم البنها

تكرار هذه  -إلى درجة أنها تقدم له شيء تقريبا في الوقت المناسب وفي المكان المناسب- حاجياته 

الذي  بدونه ال يمكن أن يكون أي عالقة  ،)illusionيولد موقف الطفل الستعمال الوهم (  ،الوضعية

هي األم التي  ،)une mère suffisamment bonneمع المحيط. إن األم الجيدة بشكل كافي" (

ومهمة األم تسمح البنها أن يعيش  هذا التوهم بقدر كافي، بالتكيف الجيد لحاجيات رضيعها. 

) تدريجيا وأن تحمل رضيعها إلى إدراك désillusionnerهي أن تقضي  على التوهم ( ،األساسية

مستمر و  "يرتكز تكوين األنا، على شعور كافي ،بمعنى آخر ؛وجود منفصل للموضوع ،وفيما بعد الواقع

تتمكن األم . (Winnicott D., 1969, P.172)استجاباتها" و  بالوجود  وغير متقطع بردود فعل األم

من االستجابة بهذا الشكل، عندما تكون في "حالة االنشغاالت األمومية األولية، أي الحالة التي تكون 

فيها األم قادرة  تلقائيا على التكيف مع مولودها الجديد، وهي مرحلة تبدأ في األشهر األخيرة للحمل 

  ). 172ص. إلى األسابيع التي تلي الوالدة" ( نفس المرجع السابق 

فاألم الجيدة بشكل كافي"، هي حسب ويني كوت "األم التي تبدأ بالتكيف الكلي تقريبا لحاجيات 

فاألم  .ابنها: بمرور الوقت، تتكيف بأقل من ذلك وتدريجيا حسب قدرات طفلها التكيفية  مع هذا النقص

 طرف من المذكورو  تحسب وينيكو  –ال تساوي  ،أولية لحاجيات ابنهاو  عندما تمتثل بطريقة قصوى

 النفس داخل" أنها لو كما تظهر فهي ؛)hallucination( وهم من أكثر -).Perron R. (ر بيرو

 بمرور ينخفض ما عادة العظمى، التي بالقدرة التوهم سيضطرب  هكذا - خارجها وليست للرضيع

  .(Perron R., 1985, pP.63-62) "الراشد لدى نجدها  التي الواقعية إلى الطفل

ن عدم التوفيق في إشباع الرضيع يؤدي إلى تقاطع في اإلحساس باستمرار الوجود، إذا كانت إ

) للذات annihilationتحطيم (و  التقاطعات كثيرة فإنها تؤدي  إلى عدم  التكيف الشديد والى تهديد

(Self)  "لدى الطفل(Winnicott D., 1969, P.119). لرغبات مناسبة بطريقة إذن، األم تستجيب 

  التصور  والدة انه: الطفل) L’évoque( فيستذكرها تستجيب وال غائبة، تكون أن يمكن"  ولكن ابنها

 )représentation(، الموضوع يؤسس ]...[ اإلدراكي غيابها عند األشياء تذكير على القدرة 
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)objet (الفرد بمقابل )sujet(، أي ابه،غي عند وجود للموضوع يعطي أن األخير هذا يستطيع عندما 

  . (Perron R., 1985, P. 62) الوقت" نفس في وغائب موجود الموضوع أن

المجال اإلدراكي، و  و ليس بوسعنا تناول هنا المسألة األساسية المتعلقة بالعالقة بين المجال الخيالي

الدور الوسيط الخاص بالجسم في اطار و  سنكتفي بالتأكيد "على تعقد العالقة بين هذين المجالين

  .(Sami-Ali, 1974, P. 67)رورة في غاية الجدلية" صي

 وصفه ما ،الموضوعو  الفرد وتمايز التمايز عدمب الخاصة ،الوسيطة المرحلة خالل ،يتدخل

 )phénomène  transitionnel( االنتقالية الظاهرة) باسم .Winnicott D.W( .و وينيكوت

 تناوب معها يساهم التي" للتجارب وسيط مجال إنه). objet transitionnel( االنتقالي الموضوعو 

 نسيج، قطعة غطاء، أو إزار كزاوية: االنتقالي الموضوع [...] الخارجية الحياةو  الداخلي الواقع

 الشدة، أوقات أثناء أو النوم أثناء لها يلجأبشدة والتي  الطفل بها يتمسك التي الخ،...اللعب، المنشفات

 يدرك ال موضوع وهو (premières possessions non – moi) األنا لغير امتالك أولى هي

 أي الداخل، في الخارج، في الموضوع فمكان: الطفل ذات من كجزء مدرك وليس كليتا، كخارجي

  .(Winnicott D.W., 1969, P. 110) بينهما

يحتفظ بالعالقة و  نستخلص أن دور الموضوع االنتقالي، يستخلف األم عندما تكون غائبة

الناشئ لدى  األنا ،يقوى بذلك) désillusionnement(ار صيرورة القضاء على التوهم في إط ،معها

 angoisseعلى تقبل الواقع؛ يمثل  دفاع ضد قلق االنفصال (و  الطفل بمساعدته على تحمل  اإلحباط

de séparationم ). يرى وينيكوت، أن أسلوب التجربة االنتقالية، أساسي لبناء عالقة بين الطفل والعال

  الخارجي. 

نصل إلى رأي آخر من اآلراء المهمة في هذا الموضوع في مجال التحليل النفسي، وهي 

الجزئي للموضوع إلى التصور الكلي، التصور  التي تنطلق من مبدأو  ).Klein Mنظرية كالين م. (

  ادي.وهي نظرية، رغم االنتقادات في بدايتها، ظلت،  مع السنين، جد خصبة خاصة في المجال العي

لقد انطلقت كالين م. من النظرية الثانية لفرويد س. حول النزوات ومن منطلق ما وراء علم 

انطالقا من صراع فطري بين نزوات -) Premier développementبينت النمو األول (و  النفس
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س إال  فالموضوع الليبيدي، لي - الحياة ونزوات الموت، وما ينجر عنه من آليات المستعملة للوقاية منها

  )  ليس له أثر بنائي.Objet réelالموضوع  الواقعي (و  مظهرا لألنا وهو مستقل عن أي واقع خارجي

 -Schizo)شبه عظامي  –أثناء المرحلة المسماة حسب كالين م. مرحلة فصام 

paranoïde) - اإلستدخال و  الموضوع) اإلسقاطو  تتمثل اآلليات أساسا في االنشطار (للنزوات، األنا

حيث ترى أن  حسب ويد لوشي د.  صيرورة اإلستدخال انطالقا من العوامل الداخلية –ر م كالين وتفس

) Vague( عام) Intuitionاأللم، فحدس (و  الطفل في البداية، يحس أكثر بتناوب إحساسات اللذة«

م تصور يمكن أن نمثله بمفاهيال هذا مثل الشكل األولي للهوامي ،للوضعية، مريحة أو غير مريحة

  .)(Widlocher D., 1973, P.314مواضيع جيدة وسيئة" 

) أهمية عظمى للهوامات،  التي توجد منذ  البداية، ألن (.Klein M. م تعطي كالين

هذا يعني أن كل تظاهر للنزوة أو للحاجة يؤدي  مباشرة لهوام و  الهوامات تعتبر ممثل نفسي للنزوة

اإلشباع الذي يمنحه و  )Bon seinا بهوام الثدي الجيد (الموضوع الذي يقابله هكذا، فالجوع يرتبط إم

)، ضغط الحاجة معاشة على مستوى هوامين كهجوم Persécuteurعلى هوام الثدي المضطهد (

اضطهادي للموضوع "في البداية [...] يرتبط  االنشطار بما يوجد بين الوجدانان:  التصورات المرتبطة 

)، التصورات المرتبطة باأللم، Au Sujetة، معاشة كداخلية للفرد (بالتجارب االيجابية، المواضيع الجيد

معاشة كما لو أنها ناتجة من منبع خارجي [...] بتناوب و  )Ecartéالمواضيع السيئة معزولة (

، يبني الطفل عاَلم، وٕان كان (Idéalisation)المثلنة،  و  اإلسقاط، اإلستدخال، التقمصات اإلسقاطية

  .)314يره الذاتية" (نفس المرجع السابق، ص. منشطر، لكن حسب معاي

انطالقا من بداية الحياة، تكون الليبيدو حسب كالين م. ممزوجة بالعدوانية والمؤدية إلى قلق، 

المشاعر االكتئابية و  فالقلق يؤثر بعنف، في  كل المراحل على نمو الليبيدو. القلق، الشعور بالذنب،

لى منابع جديدة للتشبع؛ وفي حاالت أخرى، يمنع نموها بتدعيم تؤدي بالليبيدو، في بعض الحاالت، إ

ال تتناقض مع نظرية فرويد الذي أشار  ،هي في هذه النقطةو  ؛التثبيتات إلى موضوع أو هدف سابق

حيث تنفصل النزوة الجنسية من وظائف  –إلى أنه "في البداية يكون تطور الليبيدو من شبقية ذاتية 

إلى حب متعلق  –ا الخاص تتشبع من جسمهو  الي من الموضوع الخارجي،بالتو  االحتفاظ بالذات،

فحالة اإلشباع الذاتي التي تماثل حالة الليبيدو في بدايتها، متميزة عن النرجسية، المرحلة  ،بالموضوع
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 Ciccone)يتصادف مفهوم النرجسية بهذا المعنى مع مفهوم م كالين عن األنا األول" و  التي تليها.

A., Lhopital M., 2001, P. 10).   

التي تتراوح منذ البداية بين و  تؤكد أعمال كالين م. على الطبيعة الدينامية للتنظيم النفسي

 بين قطب النرجسيةو  الوضعية االكتئابية)و  فصامية-الوضعيات المختلفة (التوحدية، الشبه عضامية

خاصة القلق و  ية االكتئابية،قطب الموضوعية. "نؤكد على المكانة المركزية التي تحتلها الوضعو 

االكتئابي، الذي يكون معاش على نمط نرجسي أو كارثي، أو بنمط موضوعي، حسب درجة تعقد 

حسب مستوى إستدخاله، الذي يتحكم في طبيعة معاش الفقدان" (نفس المرجع السابق و  الجهاز النفسي

  )2ص. 

) المميزة Phase dépressiveة (يتم المرور، أثناء السداسي الثاني، إلى الوضعية االكتئابي

 ).objet totalالجزئية السيئة إلى موضوع كلي (و  ) المواضيع الجزئية الجيدةFusionباندماج (

منسجمين.  (autrui)لغير او  فإن "التجارب االيجابية تساعد على تنظيم تصور ألنا م.، حسب كالينو 

المجال للوضعية  (La position schizo-paranoïde)عظامية - لكي تترك وضعية شبه فصام

 )، يجب أن تتغلب التجارب االيجابية على التجارب السيئة(position dépressiveاالكتئابية  

العوامل الخارجية (المرتبطة و  الحياة)و  تساهم في ذلك العوامل الداخلية (المرتبطة بقوة غرائز  الموتو 

  .(Widlocher D., 1973, P.314)بالرعاية األمومية)" 

فضل استدخال الموضوع الجيد في األنا، يجعل هذا األخير مقوى ويصبح األنا شيئا فشيئا ب

) (انطالقا Projectionقادرا على استيعاب العدوان. ينتج من ذلك، استضعاف ميكانيزمات اإلسقاط (

الموضوع السيئ و  ، ما يؤدي إلى تصادف الموضوع الجيد(Clivage)من قلق االضطهاد) واالنشطار 

المواضيع المثالية، يمر و  ى أن ال يمثال إال موضوع واحد "من االنشطار بين المواضيع االضطهاديةإل

أن و  ) دون الخوف من تحطيمهAgresserأن يأذيه ( له يمكن، الذي الفرد إلى تصور موضوع مركب

  ). Idéaliserيحبه بدون احتمال مثلنته (

الذي  ،تطور داخليو  الحياةو  اج نزوات الموتتقدير الواقع، الغير، االعتراف به، بإدميرتبط 

) التناسق للتجارب، بتكوين Projectionاإلسقاط (و  )Idéalisationيخفض من قوة المثلنة (

سيئ، وبهذا  يكون التناقض الوجداني و  الموضوع  الكلي، حيث الموضوع يكون في نفس الوقت جيد
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س القلق االكتئابي ألن، كما هو في االكتئاب، ممكنا على مستوى األنا. يعتبر التناقص الوجداني أسا

 الموضوع) من طرف النزوات) لهذا األخير (Destructionغياب أو فقدان  الموضوع معاش كهدم (

) Réparationِيؤدي هذا األخير، إلى الرغبة في التصليح ( - ما يستلزم الشعور بالذنب-العدوانية 

الذي تعطي له كالين م. دور أساسي في إرصان و  (أي إعادة إصالح الموضوع المحطم  هواميا)

 الوضعية االكتئابية. نشير إلى أن كالين م. درست هذه الصيرورة "انطالقا من الحياة الهوامية لألطفال

  الراشدين.و 

 المثلنة األولية للذاتو  في أول أنا (clivage)تكمن إضافة كالين إذن في مصطلح االنشطار 

التي و  ر، يكمن في توجيهه نحو تسيير القلق الناتج من نزوة الموت،للموضوع. "فمفعول االنشطاو 

الموضوع السيئ، ممثلة بداية العالقات بالموضوع، الذي و  تؤدي إلى ظهور مميزات الموضوع الجيد

اإلدماج و  ،(cohésion)يتواجد منذ بداية الحياة بعد الوالدة، حيث يتميز "األنا األول" ببعض التماسك 

(l’intégration) "(Ciccone A., Lhopital M., 2001,  P. 11).   

يؤدي ذلك إلى الترميز  ؛) أن الموضوع ينتج من غيابه.Begoin Jبين بقوان ج. (

)Symboliser .حسب بلسر ر –) ويعني بقوان ج. (Pelsser   R.)  بالترميز، "القدرة على إيجاد

تلك المواضيع، على القدرة على ) "Transposer"(الموضوع، على "نقل" و  النزوة (Substituts)بديل 

التكيف معها ؛ إنه شرط ضروري ولكن و  ) استيعابهSujetمعالجة المادة الخام لكي يستطيع الفرد (

 ،)Substitut( بديلإال في اللحظة التي يجد الشخص فيها  ،لفقدانل الترميز حدثي ال كافي: غير

  .(Pelsser R., 1989, P.718)أمام الغياب،  ليرمز عن طريقه، لما قد فقده" 

عكس ما كان معتقد به،  منذ زمن بعيد، أنه "لالعتراف بالفقدان، يجب أن يكتسب الموضوع 

هذا يؤدي إلى معنى مفاده أن -)، (وقد بقيت هذه الفكرة كبديهية Sujetوجود خاص، مميز عن الفرد (

) نعرف أنه في الواقع النفسي، عالقة الموضوع ال يكون لها مكانة إال ضمن عالقة الموضوع الكلي

فالعكس هو الصحيح: ال يكتسب الموضوع  وجوده الخاص إال عندما يصبح األنا قادرا على االعتراف 

)Reconnaître "بالفقدان ((Pelsser R., 1989, P.724).  

يلي االعتراف بالفقدان، في إطار التحليل النفسي، محاولة تعويض الموضوع المفقود وذلك 

 Laplanche J. et)يعرف البالنش ج.وبونتاليس ج.ب. و  )identificationالتقمص ( عن طريق
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Pontalis J.B)  هذا المصطلح كما يلي: "إنها صيرورة نفسية يمثل الشخص بواسطتها إحدى

 المظاهر أو الخصائص أو صفات شخص آخر. ويتحول، كليا أو جزئيا؟، تبعا لنموذجه"

(Laplanche J. et Pontalis J.B., 1967, P. 187).       

يتضح من خالل التعريف السابق، أن عملية التقمص " تفترض تغيير في اتجاه النزوة، التي 

تتجه نحو داخل الذات، يمكن  أن نقترح أن  كل تقمص هو نرجسي في األساس. يجب  أن نرجع إذن 

التقمص الذي يحدث في  إلى تعريف التحليل النفسي للتقمص النرجسي، كلمة جد مستعملة لإلشارة إلى

 ,.Guillem P) الموضوع"و  الالذات، أين ال توجد حدود مستقرة ما بين الفردو  فترة الالتمييز بين الذات

et All, 1991, P. 35).  

التي كانت توظف في الموضوع، هي من اآلن فصاعدا، ليبيدو نرجسية و  بما أن الليبيدو

أنا  –ختلف قطاعات البنية النفسية المنظمة ( أنا بشكل أساسي بمو  مثبتة، مرتبطة ببنيات الذات

كنتيجة لذلك، تكون التقمصات مجموعة، بفعل استقرار التوظيف، في الصيرورة الثانوية، و  ،أعلى)

محتوية، على إثراء لوظائف نفسية معقدة؛ لكن  لكي يحدث كل هذا فهناك شرط أساسي حسب قيالم 

) وهذا ما نلتمسه Le lien Libidinal à l’objetلموضوع (ب. وهو التخلي عن الرباط الليبيدي مع ا

في: "إذا لم يتم التخلي عن الرباط الليبيدي للموضوع المميز إدراكيا بصورة مستقرة، ستحدث سلسلة من 

التقمصات غير الموطدة، متبوعة بضعف البنيات النفسية التي لم تزود بالتوظيف الليبيدي الذي يجعل 

 ,.Guillem P) أي للمجال المنظم للجهاز النفسي"- يرورة الثانوية، ممكنا التطور التدريجي للص

1991, P. 35).  

جد مهمة في بناء شخصيته. على هذه التقمصات  ،يظهر أن التقمصات األولية للطفل

  األولى، يتوقف مستوى البنيات الالحقة.

 لتي قدمت لشرح نموالصيرورة او  مهما تكون وجهة نظر المتناولة، ومهما تكون المكانيزمات

) األم Identificationفان مرحلة تعريف ( سابقا، وع من طرف كل الباحثين المذكورينموض–عالقة

العالم و  )، تبقى اللحظة األساسية لتنظيم النمو: التمييز بين األناIndividuelleكشخص متفردة  (

) الرغبة، والدة Statutتحويل مكانة ( مبدأ الواقع،و  الهو، التعارض بين مبدأ اللذةو  الخارجي، بين األنا
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 ؛التناقض الوجداني، هي من المظاهر األساسية؛ إال أن هذه اللحظة ال تعتبر كنهاية لنمو الموضوع

  تحدث في المراحل الالحقة ولها  أهمية في مصير نمو الشخصية.  ،فأشياء عديدة

 منظور في) Stade(المرحلة  مفهوم يخص فيما مالحظة تقديم إلى األخيرة، النقطة تدفعنا هذه

 Psychologie( التكويني النفس علم  في المرحلة مفهوم يماثل وال وصفي مفهوم إنه. النفسي التحليل

génétique (ح بياجي لدى الحال هو كما.،  (Piaget)المرحلة من تأتي مرحلة كل أن يسلم الذي 

 زوال حتما يستوجب ما، مرحلة ظهور أن ةفكر  إلى يؤدي ما-  الالحقة المرحلة بدورها، وتهيئ السابقة

 تسلسل يستوجب ال أخرى، إلى مرحلة من فالمرور النفسي، التحليل إطار في أما ؛السابقة المرحلة

  .فقط الليبيدو بتنقل مفسر أخرى إلى مرحلة من المرور: ضروري

 Zone( شبقية منطقة عن بالتخلي ، يحدث االنتقال من مرحلة إلى أخرى،وضوح بأكثر

érogène (الكبت في يلقىو  ينسى التنازل وهذا أخرى، لصالح )(Refoulementفالتطور ال يتبع  ؛

تعتبر المراهقة أحسن  ]...[ لكنه يتأثر بعتبات، بتقاطعات، بتغيرات، بحركات نكوصيةو  "نمو خطي

 ,.Marc E)" .لكن أيضا الزواج، األمومة، (أو األبوة)، سن اليأس، المرور إلى التقاعدو  مثال؛

2005, P.4)  

 البنية أين ترتبط نموذجا إعطائنا فائدة"  ،.د حسب ويدلوشي النفسي، التحليل لمنظور

 Widlocher)" للشخصية الوظيفي التنظيم الفرد، تاريخ يمثل الماضي، تجارب تمثل أين بالتكون،

D., 1973, P.243)                                                                       

 على تؤثر أن وتستطيع نشيطة تبقى المختلفة بمستوياتها النمو مراحل كل أن نستنتج مما سبق

  .للفرد الحالي السير

  :الجنسي التمايز مرحلة 1-3 -1

  من التمييز األولي إلى التمييز الثانوي: 1-1-3-1

 من عدم التمييز بين ذاتهبيننا عند عرضنا للمرحلة السابقة للنمو، كيف ينتقل الطفل أو الطفلة 

- الخارج، إلى مرحلة أخرى، أين يقوم بهذا  التمييز األول و  الموضوع ومن عدم التمييز بين الداخلو 

، في أحسن الحاالت، عندما يكون الخارجو  التمييز بين الداخلو  حيث يصل إلى التعرف عن الموضوع
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ى الخطوة الموالية من عملية التمييز، وهي تجاوز هذه المرحلة جيد نسبيا، سيتقدم الطفل أو الطفلة إل

  التمييز الجنسي.

ٕان بقيت األم الموضوع و  في هذه المرحلة تتغير عالقات الطفلة مع الغير بشكل واضح، حتى

 ؛ن الطفلة تربط عالقات موضوعية مع أعضاء آخرين من محيطها، األب خاصةإالليبيدي األساسي، ف

  األم.و  ة على التمييز بين صورتي الموضوع األول وهما األبتصبح الطفلة في هذه المرحلة، قادر 

، بتأكيده على أن الحياة الجنسية ليست .Freud S)يتعلق االكتشاف األكبر لفرويد س. ( 

ما بعد البلوغ  المنفصلتين  و  مقتصرة  على الجنسية التناسلية للراشد، بل تتطور على مراحل (طفليه

 Zone érogène)اللبيدي تكون مميزة بمرحلة مولدة  للغلمة السائدة بمرحلة الكمون) فمراحل التطور 

prévalente) القضيبية؛ كذلك بأسلوب (و  وهي الفمية، الشرجية(Mode  الموضوع  –عالقة

)(Relation d’objet  .(استدخال تلك المراحل) المحققة لنشاط المرحلة الغلمية  

اول فرويد س. موضوع مشاعر الطفلة ألمها تعتبر األم موضوع الحب األولى للطفلة، وقد تن

يقول عن هذه المشاعر بأنها "متعددة، تستمر خالل األطوار الثالثة من الجنسية و  في هذه المرحلة

الطفلية، وتأخذ  طابع كل طور، وهذا بالتعبير عن رغبات فميه، صادية، شرجية  وقضيبية. تترجم 

 .Freud S)اإلضافة إلى كونها متناقضة  وجدانيا" هذه الرغبات انفعاالت نشيطة أو خاصة [...] ب

1936, P. 157).  

 –العناية الجسديةو  بفعل أنها هي التي تقدم الغداء –إن األم هي المغرية األولى للطفل الذكر 

وتظل كذلك إلى أن تعوض بموضوع آخر مشابه لها بطبيعته أو المشتق منها؛ بالنسبة للطفلة أيضا، 

حب بالنسبة لها: فالظروف األولية الختيار الموضوع هي نفسها لدى كل فاألم هي أول موضوع 

  األطفال.

لحب الجديد للبنت، فبتغيير لكن عند نهاية النمو، يجب أن يصبح الرجل (األب) موضوع ا

(حيث تصل إلى اكتشاف جنسها األنثوي ( المهبل) بعد أن كان ذلك مقتصرا على الجنس  جنسها

 تساؤالت جديدة خاصة بالبحث عن ن يقابله تغيير جنس الموضوع. تظهر يجب أ ،الذكري (البظر))

) أم تغيير غير كامل؟ وما Radicalمعرفة في أي اتجاها حصل هذا التغير؟ هل  يحدث تغيير كلي (

  (Freud S. 1936)هي االحتماالت  المختلفة التي تنتج من هذا النمو؟ 
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 األم، ذي أهمية أكبر لدى الطفلة منه لدى الولد،) بExclusifتبدو مرحلة االرتباط المستثيرة (

األوديبية، فالولد ال يحتاج ال لعضو جنسي آخر وال لموضوع آخر  –التي يمكن تسميتها بمرحلة  قبل و 

يفترض تغير موضوع  (La Féminité)وقد رأينا عكس ذلك لدى الطفلة؛ فالوصول  إلى التأنيث 

) إلى التعلق باألب وكذلك تغيير Fixation Maternelle(الحب، أي المرور من التثبيت  األمومي 

). لكن كيف ومتى يحدث كل Vagin) إلى المهبل (Clitorisالمرور من البظر (و  العضو الجنسي

  هذا؟

تشير المرحلة القضيبية إلى الوصول إلى الجنسية الطفلية، أين تتحد النزوات  الجزئية تحت 

بإدخال المرحلة القضيبية، طرح فرويد س. وجود تنظيم جنسي  .Génitale)طابع المنطقة التناسلية (

للطفل يمكن وصفه بالتناسلي قريب من جنسية الراشد، لكن الفرق األساسي يكمن في أنه، باإلضافة 

إلى عدم النضج  (مقارنة بجنسية الراشد)، نجد فرق أساسي الذي يكمن في أن الطفل، ال يعرف لحد 

كري. فغياب القضيب لدى الطفلة ولدى المرأة، مفسر من طرف الطفل هذه المرحلة إال الجنس الذ

  كنتيجة الخصاء. 

إن اكتشاف الفروق التشريحية للجنسين (المنحصر في وجود أو عدم وجود القضيب) هو الذي 

ينظم المرحلة القضيبية، هذا االكتشاف يعاش بطريقة مختلفة من طرف  الطفل  ومن و  يشق الطريق

  ا سنكتشفه عند تناول الصراع األوديبي.كم- طرف الطفلة 

ألن القضيب هو الذي يطبع المنطقة الجنسية  الغالبة لدى  ،تسمى هذه  المرحلة بالقضيبية

عند الطفلة هو البظر ( الذي يشبه من حيث الشكل، العضو الذكري)؛ في هذه المرحلة، ال و  الطفل

ل فرويد س.: "الطبيعة األساسية لهذا البنت إال جنس واحد وهو القضيب. يقو و  يوجد لدى الطفل

التنظيم التناسلي الطفولي هي ما يميزها عن التنظيم التناسلي النهائي للراشد؛ ال يوجد لدى الجنسين إال 

التناسلية، ولكن أولية  (Primat)عضو تناسلي واحد مهم وهو العضو الذكري. ال يوجد أولية 

ويد س.  بأنه إذا أكدنا بديهية االزدواجية الجنسية يضيف فر . (Freud S., 1978, P. 25) القضيب"

لدى الكائنات اإلنسانية، تكون هذه االزدواجية أكثر حدة لدى المرأة منه لدى الرجل. الرجل ليس له في 

البظر و  المجموع إال منطقة تناسلية غالبة، القضيب، بينما المرأة تملك اثنان: المهبل، الذي هو أنثوي

مجهول لعدة و  ي "نفكر في أننا لدينا الحق في القول بأن المهبل ليس موجودمشابه للعضو الذكر 

الحياة الجنسية للمرأة تنقسم عامة إلى  […]سنوات؛ ربما ال يبدأ في إنتاج اإلحساسات إال عند البلوغ 
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هناك في  ؛األنثوية بشكل خاص هي وحدها الثانية المرحلةو  مرحلتين حيث األولى لها طابع ذكري،

 Freud S., 1977)لمرأة محضر انتقال من مرحلة على أخرى، وليس األمر نفسه لدى الرجل" نمو ا

b, P. 251). 

) شديدة ضد األم. النشاط الجنسي لهذه motionsتنتج في المرحلة القضيبية أيضا مشاعر (

س.:  ) الخاصة بالبظر؛ ويقول فرويدmasturbationينتهي إلى العادة السرية (و  المرحلة يبلغ قمته

"يوجد هنا أكيد تصور األم، ولكن تجربتي ال تسمح لي بالتحقق، إذا كان هذا يؤدي بالبنت إلى تصور 

هدف جنسي، ما هو هذا الهدف. ال يمكن التعرف بوضوح على هذا الهدف إال عند إبالغ بوالدة أخ 

ا واستجابتها لهذا صغير لها أو أخت صغيرة. كالولد، فالبنت تريد أن تعطي هذا المولود الجديد ألمه

الطفل الجديد هي نفسها استجابة الولد. هذا يبدو غير معقول ألنه غير معتاد". (نفس المرجع السابق، 

    .)260ص. 

خطوة ذات معنى مهم في مسار نمو البنت فهو  ،تحويلها عنهاو  يعتبر ابتعاد البنت عن أمها

ات، المكتشفة عن طريق التحليل، التي أكثر من تغيير بسيط للموضوع. لنالحظ  اآلن كل المتحفز 

) البنت من العضو a omis de munirتشرح ابتعاد البنت عن أمها: لقد ألغت األم تحصيل (

التناسلي الصحيح وحده؛ لقد غذتها بطريقة غير كافية؛ لقد أرغمتها على مشاركة حب أمها مع 

) في البداية ثم حرمت النشاط Excitéاآلخرين؛ ال تلبي أبدا كل الحاجيات، وأخيرا، استثارتها (

تنتج ضغينة ضد األم التي ال تكون حسب دولتو (Revault D’Allonnes C., 1991) الجنسي 

ال تجد في األوديب إال الدعم أسباب و  ٕانما تنتج من المراحل السابقةو  ف. "نتيجة للمرحلة األوديبية،

  .(Dolto F., 1996, P. 75) حتى من األب"و  الغيرة عديدة: الغيرة من اإلخوة اآلخرون

بطبيعة  كل هذه األسباب، غير كافية لتبرير هذه العدوانية؛ البعض منها كنتيجة الزمة خاصة

إلى  ،تنفرد كعقلنة بعدية للعاطفة، ولتخلي البنت عن األمو  تتميز األخرى،الجنسية الطفلية، البعض 

)  motionانخفاض مهم لإلحساسات ( جانب المتحفزات السابقة،  يضيف فرويد س.: "انه من الالزم

الجنسية النشيطة وارتفاع اإلحساسات الجنسية المستكينة [...]،  عادة في نفس الوقت عند التحول عن 

بالبظر، وفي أغلب األحيان تكبت الذكورة  )masturbationاألم يكف أيضا  االستمناء (

)masculinitéمهم من هذه  الميول الجنسية مهدم،   ) التي نمت لحد اآلن لدى البنت الصغيرة، جزء

عادة، بطريقة نهائية. المرور إلى موضوع األب يحدث  بمساعدة الميول المستكينة [...] مسار األنوثة 
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أوديبي الذي - بحيث انه غير منزعج من طرف بقية العالقة مع األم، القبل -حر اآلن لدى البنت 

  .(Freud S., 1977b, P. 261)اجتيز" 

ف البنت بأنها ليست الوحيدة التي حرمت من عضو الذكر، كما كانت تعتقد في مع اكتشا

كمصيبة شخصية وفي وقت الحق  )Sa Castrationاألول، حيث "تعتبر الطفلة في البداية أن بترها (

أن كائنات أنثويات  ومن بينهن أمها، هن مشابهات لها [...] ابتداء من  ،تدرك في نهاية األمر ،فقط

ترك األحاسيس العدوانية، المتراكمة منذ وقت و  ت فقط، يصبح من الممكن االبتعاد عنهاذلك الوق

طويل،  ومع التخلي عن االستمناء البظري وعن حب األم كذلك، تتمكن في اغلب األحيان من كبت 

  (Freud S., 1936, P. 166) جزء معتبر من ميولها الجنسية. 

اإليجابية، عندما تجتاز مرحلة سابقة أين و  العاديةتصل المرأة إذن إلى الوضعية األوديبية 

تسيطر عليها السلبية، حيث في هذه المرحلة، األب ال يمثل شيء  أكثر من كونه منافس مضايق، 

  هذا حتى ولو أن العدوانية ضد األب  التصل إلى تلك التي تميز الذكر ضد أبيه.

 L’édification du)ا األعلى مع إزالة قلق اإلخصاء يكف، أيضا، محرك قوى بناء األن

Surmoi)  وبهدم التنظيم التناسلي الطفولي. تبدو هذه التحوالت أكثر مما هو الحال لدى الولد كنتيجة

التدخالت الخارجية التي تهدد بفقدان الحب الذي  يكن لها. عقدة أوديب البنت، أكثر نمطية و  للتربية،

)Univoqueنادرا ما تذهب عقدة أوديب لدى الطفلة إلى أبعد ) من عقدة أوديب الولد؛ يقول فرويد " :

من خالفة األم، ومن الوضعية األنثوية اتجاه األب. ال يستحمل التخلي عن القضيب بدون محاولة 

من القضيب إلى الطفل (االبن) عقدتها  –يجب القول: طول معادلة رمزية  –التعويض. تنزلق البنت 

المكتومة لمدة طويلة  للحصول على ابن كهدية من األب،  وأن تأتي األوديبية تبلغ قمتها في الرغبة  

للحياة بطفل من أبيها. يبدو وكأنها تتخلى عن عقدة أوديب ببطء ألن الرغبة غير محققة أبدا، الرغبتين 

الولد تستمر في االستثمار على مستوى الالشعور ويساعد و  الهادفتين إلى امتالك كل من القضيب

  (Freud S., 1977a, P. 139)على دورها الجنسي في المستقبل" الجنس األنثوي 

الرغبة في امتالك قضيب، هذا "التعلق باألب بالنسبة للبنت في األصل، إال و  ال تمثل الرغبة

 [...]-وفي أحسن الحاالت  القضيب الذي رفضته لها األم الذي تتمنى اآلن أن تتحصل عليه من أبيها
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تصل البنت إلى أن تعوض الرغبة في القضيب بالرغبة في الحصول عن  –انطالقا من معادلة رمزية و 

   (Freud S., 1936, P. 166-168)طفل، هذا األخير، تبعا لمعادلة رمزية، يصبح بديل القضيب" 

يمثل التناقض الوجداني جذور الحياة الوجدانية في " المراحل األولى من الحياة الوجدانية، 

عدة عادة. لدى كثير من الناس تظل هذه الميزة البدائية مستمرة مدى الحياة" التناقض الوجداني هو القا

(Freud S., 1977b, P. 257).   

أال و  أال يحقد على موضوع حبه"الراشد، أن يميز بين الموقفين، و  يستطيع اإلنسان " العادي"

لمراحل األولى من يرغم كذلك، على حب عدوه. ولكن هذا يبدو ناتج من النمو المستقبلي. وال يخص ا

كنتيجة لهذا العوامل العديدة، قد تكون مرغمة النمو. تكون عالقة البنت جد متناقضة  وبمساعدة 

تتقمصها كاستجابة و  أن تبتعد عن األم. في نهاية المطاف، تتخلى البنت عن أمها ،التناقض بالذات

      (Revault D’Allonnes C., 1991, P. 85) "طبيعية لتعويضها ( تعويض األم).

يؤدي القضاء عل عقدة أوديب لدى البنت "إلى تقمص األم ( وٕاذا وجد من قبل هذا التقمص، 

 ,Freud S., 1977a)" سيتعرض للتقوية) ما يكون له أثر تثبيتي وتشديد الجانب األنثوي من طبعها.

P. 132) 

 األولى للمواضيعتعتبر االزدواجية الجنسية تعقيدا إضافيا لفهم العالقة بين االختيارات 

فمن د، وواضح لهذه العالقات، وحسب فروييصعب أكثر وصف ملموس و  التقمصات األولى، ما يعقدو 

باالزدواجية الجنسية بدال ما  ،المالحظ في العالقة مع الوالدين ،التناقض الوجداني تفسيرالممكن "

 .Freud S., 1977a, P) تنتج، كما كنت أتوقع من قبل، من التقمص انطالقا من موقف المنافسة".

133) 

بوجود عقدة أوديب كاملة. وقد تبين لفرويد انطالقا من تجربته  تسليماليجب حسب فرويد، 

التحليلية بأنه لدى حاالت عديدة، عنصر أو آخر من العناصر المكونة لألوديب يزول، وال يترك إال 

ٕايجابية و  مثلة لعقدة أوديب عاديةآثار ضئيلة، بطريقة  نتحصل فيها  على سلسة ذات إحدى نهايات م

مع مشاركة غير متكافئة  الشكل الكامل ،وأخرى عقدة أوديب عكسية  سلبية، بينما السالسل  البينية

  .(Freud S., 1977a, P. 134)السلبي) و  للعنصرين المكونين لعقدة أوديب (االيجابي
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ة األنثوية ومصير الفتاة بوجهة نظر مخالفة، نجد الباحثة: دالون ك.ر. التي تطرح الجنسي

الذي يزداد عند -وما ينجر عنه من الشعور بالذنب  ،انطالقا من التناقض الوجداني المبدئي اتجاه األم

الرغبة في األب وما يؤدي إلى التنازل عنه؛ لكن ليس أبدا بشكل كلي. فالوضعية األوديبية تأتي لتعقيد 

) ففي Déceptionيث يحتمل وجود إحباط (أكثر مما تبسطها؛ ح –حسب دالون ك.ر. - األمور 

الواقع "الحقد الذي تشعر به ضد أمها يشعرها بالذنب، والتقرب من أبيها، الذي ترغبه، ال يمكن أن 

يحدث إال ضد أمها، ما يزيد إشعارها بالذنب، بشكل، في نهاية تتنازل عن األب لصالح األم لتعفو 

 Revault D’Allonnes)دة حدة الشعور بالذنب"  ) ولكي تعفو نفسها من زياL’épargnerعنها (

C., 1991, P. 85)      

أو ببساطة خشن ، جاف، "عنيف:، فإذا كان هذا األخيرهنا أهمية نوعية العالقة مع األب

أب "ضعيف الشخصية" [...] ، أب غائب بالجسم أو أكثر من ذلك قلبا وروحا، وغير متناسق مع ابنته

الذي لم يتمكن ، وهذا األب الضعيف الشخصية [...] بنته وتطور أنوثتها يؤثروا ببصماته على عالقته

) بحيث يخيب بصورة مضاعفة Défaillantضعيف القوى (، من أخذ مكان بالقرب من األم وابنته

مخصصة - فهو غير كفء إلعطاء قيمة لها كامرأة في المستقبل، متمكنة جميلة، مغرية  :انتظار ابنته

ر من هذا يتركها لكلية قدرة األم، إلى درجة أنه في بعض األحيان " الطفلة وأكث –لرجل آخر غيره

، ألموميةيصل بها إلى أن تبني نفسها بالقيام بـ "خطوة جانبية"، متفادية التجربة ا، األبدية " لـ "أم ميتة

 –ل األم في مرحلة ما قب هي بالفعل ثمرة تزاوج اإلغراء من قبل ،فان "خصوصية الوضعية األنثوية

هنا تكمن عقدة الوضعية األنثوية، وهنا تتواجد  ؛وتناول النشيط للرغبة األوديبية لصالح األم األوديب

أيضا الصعوبات، المخاطر، المعاناة، الصعوبات المرتبطة بالشعور بالذنب وبالرغبات التي تشتمل 

 ,.Revault D’Allonnes C)عليها هذه الوضعية الثالثية، أين يسيطر مشكل التقمص لألم" 

1991, P. 85-86) .  

يترك تاريخ حياة كل امرأة أثار ذكراوية عالئقية مع األب ومع األم، من بين اآلثار الذكراوية: 

) التي ترغب فيه الطفلة الصغيرة، كي تصبح قادرة L’enfant imaginaireالطفل الخيالي (

)Puissanteا، يأتي هكذا الطفل الخيالي إذن ) كأمها ولكي، مثل أمها، تحقق رغبتها من طرف أبيه

  الحب الذي تكنه الطفلة ألبيها.  و  كنتيجة تدريجية للصراع األوديبي
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ن الطفل الخيالي "يحتوي كذلك على مكونات بأ) في هذا الشأن، .Soule Mيقول سولي م. (

ه ) المدركة في هذEmoisشرجية: يأتي استثمار الطفل الخيالي من االنفعاالت (و  قبل تناسلية

يحمل لها المواساة في و  فهذا الهوام في الحقيقة، مخصص جزئيا لسد نقاط ضعف نرجسيتها؛ ؛المرحلة

وحدتها أمام الزوج األبوي. يولد الطفل الخيالي هكذا، من " الصراع األوديبي ومن الحب لألب الغير 

ه دائما دون معلن عنه لألم،  [...] إنه طفل سري، محتفظ به في هوام جد نشط، والذي تفكر في

اإلعالن عن ذلك [...] يسمح الطفل الخيالي بتخيل العالقات الجنسية محرمة في وجهين اثنان:  

  . (Soule M., 1983, P. 138)"نسية المتخيلة من المتعة مع األبيسمح بإعادة العالقة الج

بنت أو يواصل سولي م. بالتأكيد بأن:  "الهوام األكثر عمقا لدى الطفل، مهما كان جنسه ( 

ولد)، هو إمكانية الحصول على طفل، يعني ذلك امتالك قدرة الزوج، وعلى كل حال، قدرة األم. ال 

 يتعلق األمر إذن بالحصول على طفل واقعي، بقدر ما يتعلق بامتالك القدرة على القيام بذلك،

نساء، بالعيش بدون الو  التقمص هكذا لألم في كموليتها ومطلقها، هذا ما يفسر قدرة الكثير من الرجالو 

أطفال بشرط أن يتأكدوا من إمكانية الحصول عليهم وقت ما أرادوا. هذا يفسر كذلك بالصدمة كأثر 

 ،حسب الحاالت، ألنه يمكن الحصول عليه- ال يلغي الطفل بحد ذاته  فالعقم، للعقم المعلن عنه

العقم يلغي القدرة على ولكن  –أو التبني  Insémination artificielle)بالخصوبة االصطناعية (

   ).139 ص. السابق الحصول بحد ذاتها" (نفس المرجع

  سنبين ذلك فيما بعد.و  يعرف الطفل الخيالي تغيرات في المراحل الالحقة للنمو

ينتج  من ذلك فترة راحة في الحياة و  عند دخول الفتاة الكمون، يتوقف إذن، التطور الجنسي

الواقع كمون مطلق، إذ "تعترضها في بعض األحيان إحساسات الجنسية، هذا حتى وان ال يوجد في 

تستعمل الطاقة النزوية  لبناء األنا،  حيثجنسية محضة، ولكن عادة، فهي مرحلة معفاة من الجنسية 

  ،المقاومة ضد العادة السرية، وفي نفس الوقتو  هذه  المرحلة تصلح للدفاع ضد  اإلحساسات الجنسية

) التي تسمى ب "األنا األعلى" وٕالى instanceب، يؤدي إلى توظيف السلطة (الحل الجزئي لعقدة أودي

األخالقية وكذلك  المحاوالت األولى للتبعية للعالم الخارجي وأيضا للتكيف معه و  تكوين القواعد الجمالية

بعبارات أخرى: "أثناء مرحلة الكمون، تنتقل الطاقات الجنسية إلى أهداف أخرى غير جنسية، فهي 

 .(Numberg H.,1977, P.126)امية" متس
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  مرحلة المراهقة: 1-1-4

تبدأ في و  بعد مرحلة الكمون، يحدث البلوغ الجنسي، وهي المرحلة التي تتولد فيها مواد التكاثر

التشكيل، يعاد باختصار، اجتياز كل النمو الجنسي للطفولة األولى، كما يعاد إحياء عقدة أوديب. تمهد 

يتميز الجنسين بطريقة نهائية إلى رجل وامرأة. تتخلى البنت على و  وليةاألهداف الجنسية الطف

)؛ تبتعد المراهقة عن عقدة أوديب وتجد Excitabilité)، يفقد البظر إثارته (Virilitéاالسترجال (

  هكذا الطريق حر أمام اختيار موضوع غير محرم.

 Plaisirs)وليةال تصلح النزوات الجنسية الجزئية، إال للمرور إلى اللذات األ

Préliminaires)  أولي في الحياة و  التي تهيئ العملية الجنسية. تأخذ األعضاء الجنسية اتجاه وحيد

بما أن غريزة التكاثر تمثل اآلن جزء  ؛تصبح في نفس الوقت أعضاء منفذة لغريزة التكاثرو  الجنسية

) "فببلوغ .Borelli Mي م.(وبوري ل (.Perron R)هكذا كما يقول بيرو. .شامل للغريزة الجنسية

تكاثر تخرج المراهق(ة) من الوضعية  السابقة للعجز الطفولي، يستطيع (أو للالقدرات البيولوجية 

تستطيع) من اآلن أن يصبح (تصبح) بشكل واقعي أبا أو أما، وحينئذ يتم تناول للمرة الثانية الفرق بين 

       (Perron R.et Perron-Borelli M.,1994, P. 104)   يدمج بشكل آخر"و  األجيال

بالمراهق إلى  - الهيئة نمو مميزات العضو الجنسيو  نمو القامة-تؤدي هذه "التغيرات الجسمية 

التشابه شيئا فشيئا، بأكثر وضوح، مع جسم الوالد من نفس الجنس في نفس الوقت، نمو المميزات 

لتكاثر [...] يجد المراهق نفسه إذن، من الجنسية الثانوية بروز جهازه الجنسي، فهو أصبح قادرا على ا

يعاد إحياء الطفل  أن يجده في الحين ،جديد، في مواجهة مع الطفل الكامن الذي ال يتمنى مع ذلك

  .(Soule M., 1983, P. 104)" الخيالي المعني كذلك، بهذه التغيرات

تقمصات الذي تحريك جديد للو  يتجلى مما سبق، أن مرحلة المراهقة هي مرحلة إعادة إحياء

هذا اإلحياء "ليس مجرد استعادة للمراحل السابقة. فحدوث و  تفرضه هذه المرحلة، تحت تأثير النضج،

الحداد فيما و  التنازل عن مواضيع الطفولةو  البلوغ ينظم حول محورين يتخللهما استدخال جديد للهوية

ٕاعادة بناء و  عن التقمصات المحققةيخصها (أو بنمط العالقة بهما)، ما يشترط بدوره التنازل، المؤلم، 

  .(Marty F., 2008, P. 93)تقمصات أخرى كتعويض للمواضيع المفقودة" 



    لدى المرأة التقمصات األنثوية واألموميةالفصل األول: 
 49 

  
 

 

) عاديا، بقدر ما يمكن Antérieurبطبيعة الحال، بقدر ما يكون النمو الجنسي السابق (

لة يعوض اجتياز مرحلة البلوغ بطريقة سهلة. رغم ذلك، يمكن القول بأن النمو المضطرب أثناء الطفو 

أثناء مرحلة البلوغ ويحاول المراهق في إطار "الدينامية األوديبية التي تكمن في إمكانية النكوص إلى 

المراحل السابقة، التحكم في الغرائز التي تدفقت من جديد مع مرحلة البلوغ [...] بإدماج الهوام البدائي 

   (Grunberger B., 1977, P. 225) في األنا بدينامية مستعملة في نمط اقتصادي مقبول"

تتميز مرحلة البلوغ  هكذا، بتدفق شديد للجنسية تهدد من تحطيم مكتسبات األنا، فقد رأينا أنه 

التي - ) الجنسية Emoisفي مرحلة الكمون، يبدأ األنا في التنظيم، ويشكل عوائق ضد االنفعاالت (

متسامح مع االنفعاالت الجنسية  يصبح، غيرو  ويعمل على حل عقدة أوديب - يمكن أن يعاد إحياءها

ضد الهوامات المتعلقة به؛ كل هذا يخلق صراع عنيف جدا بين و  الفاحشة، يقاوم ضد هذا االندفاع،

وهنا ضرورة التخرج من هذا الصراع. أمام إحياء عقدة أوديب، يتم  ،المتطلبات النزويةو  صرامة األنا

  .ٕارصان المواضيع الداخليةو  ية، بتقمصكمواضيع واقع ،سحب التوظيف الذي يتعلق بالوالدين

بالتخلي  عن المواضيع الوالدية، تتمكن الفتاة من  االلتحاق بمكانة الراشد ويوضح بيرو ر. 

و الشديد أمام إحياء الرغبات المحرمة، إلى درجة أنه هناك –بأن "الخطر الالشعوري في األساس 

عارضة الوالدين معا عندما يعاد إحياء يخص م  -مراهقين يبتعدون عن الوالدين إلى أقصى حد

تخلط مؤقتا [...] أما إذا كان األوديب االيجابي هو المسيطر، و  لصيغتي األوديب بنفس الدرجة

يمكن أن فاالبتعاد يكون خاصة عن الوالد من الجنس المخالف، وهذا االبتعاد يساعد على التقارب الذي

 ,.Perron R) (ة) في هذه المرحلة الصعبة"اهقبشكل كبير المر  في عائلة متزنة جيدا،، يساعد

1985, P.88)  

أخيرا، فأمام هذا اإلحياء للمراحل السابقة من النمو، فان للوالدين دور فعاال في مصير 

 شخصية المراهقة وذلك عن طريق نوعية العالقة الوالدية التي تعطى اتجاه للعالقات المستقبلية

الخصوصيات و  لف حسب األجناس، الظروف االجتماعيةكما أن مدة النضج تخت ،تقمص لألمو 

  الفردية.
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 مرحلة الرشد: 1-1-5

هذا - البنية الشخصية بشكل نهائي أو شبه نهائي [...] المراهقة، إعادة تنظيم تلي مرحلة 

التنظيم التناسلي الطفولي، ما يؤكد عليه تشابه ن يعيد أخذ الكثير م  - دالتنظيم التناسلي الراش

هذا ألنه في هذه المرحلة يوضع  و  ")Structurant. ولهذا يقال أن األوديب "منظم" ("المصطلحين

 "هيكل" الشخصية، وحوله تتم كل البناءات المستقبلية.

إال أنه، فمن الطفولة إلى الرشد، الفرق مهم، "من حيث التنازل عن المواضيع المحرمة، من 

نا في عالقتهم مع ألهو "مخزن النزوات") ألعلى لألتكوين السلطات ( األنا، األنا األعلى، المثل  ا

  ).88باستدخال نزوي" (نفس المرجع السابق ص. 

إذا لم تتمكن المراهقة، ألسباب خارجية أو داخلية، من الخروج من استعدادها األوديبي، ومن 

د اضطرابات من التوجيه، في حياتها الجنسية، في اتجاه "التناسل" تولو  التنازل عن النزوات الجزئية

 Pulsions)النزوية الجنسية المثلية  (Les émois)متنوعة في حياتها  العاطفية، تستطيع االنفعاالت 

homosexuelles) -تحتفظ بها مدى الحياة.و  التثبيت -التي تظهر تقريبا بانتظام أثناء مرحلة البلوغ  

كل انحرافات: على تستمر في الوجود على ش ،إذا لم تتعرض النزوات الجزئية إلى تخفيض

العادية تنحدران من الطفولة مع و  شكل عجز. يقول فرويد س. في هذا الشأن، بأن الجنسية "المنحرفة

نجد لديها ميول جنسية  عديدة تستمر في أهدافها الجزئية، و  ذلك، هناك حاالت ذات جنسية منحرفة

 .(Freud S., 1980, pP. 50-51)كل واحدة مستقلة وغير مقتنية بالميول األخرى" 

مستديمة (جنسية مغايرة أو مثلنة جنسية). يستلزم و  تتميز مرحلة الرشد باختيارات عاطفية أولى

نموذج التنظيم التناسلي الراشد "اختيار موضوع جنسي مغاير، مؤديا إلى إعادة في الزوج الجنسي 

)Dans un couple sexué يفترض أن يكون ) ما كان زوج الوالدين بالنسبة للطفل. إال أن هذا

هؤالء، أو صورهم مستدخلة في الطور األوديبي، وأن يكونا متميزين بكفاية، من حيث طابعهما 

 .(Perron R. et Perron-Borelli M., 1994, P. 107) الجنسي"

التسيير النفسي، سواء كان "عاديا" أو "مرضيا" فهناك تدخل و  مهما كانت البنية الشخصية

قصة حياة الفرد تبقى مسجلة "ليس فقط فيما يخص" اآلثار الذكراوية"، ولكن للمرحلة السابقة، فكل 

خاصة فيما يخص األنماط الوظيفية المميزة للمراحل المختلفة [...] إال أن هذا التواجد في نفس و  أيضا
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في أحسن ؛ يمكن الوقت لمستويات وظيفية مختلفة في البنية الواحدة، يمكن أن يأخذ أشكال مختلفة

 .)113من استدخال جيد للمراحل المختلفة في التنظيم الراشد" (نفس المرجع السابق ص.  ،تالحاال

هكذا بواسطة هذا االستدخال الجيد للمراحل السابقة، يصبح النكوص المؤقت وبدون قلق 

) الوظيفة المختلفة Stratesممكنا. "إال أنه، كثيرا ما يكون هذا التواجد في نفس الوقت للمستويات (

بيا. نجد عند حاالت عديدة تراجع دفاعي أمام الصراع األوديبي الشديد، ما يؤدي إلى أشكال سل

   .)114وظيفية قبلية في السير النفسي" (نفس المرجع السابق ص. 

يتضح لنا مما سبق، أنه لفهم األنوثة (مقارنة بالذكورة)، بالرجوع إلى الالشعور، يجب علينا 

ة، أول مدخل "هو نقطة الخلط التي تتمثل في الثنائية الجنسية. إنطالقا أوال إجالء مدخل هذه الصيرور 

هذا يستلزم  ؛األنوثةو  من هذا القلب المظلم، يعطي لنا تساؤل حول قضية الوظيفة النزوية للذكورة

 - (Altérité)بإدخالها للغيرية –من زاوية الجدلية األوديبية، التي توفر  ،تسليط الضوء على المسالة

الهوام [...] يقتضي هذا التحقق من األوجه العيادية، كيف تتجسد و  الذكورة، مآل التقمصو  نوثةمآل األ

إنطالقا  ،في التحليل النفسي يأخذ علم النفس المرضي معنىهذه الجدلية في تنظيم بنياوي للعرض. 

  .(Assoun P.-L., 2007, pP. 12-13)من هذه الوظائف" 

) حيث تميز كل من جنسية (.Schaeffer Jة شافير ج. يمكن تلخيص جنسية المرأة بمقول

البنت انطالقا من مستويات التثبيت " فالطفل موجه لجنسية المغامر، وينظم نفسه في أغلب و  الوالد

التحكم في االنتظار، البنت من و  األحيان، بالتركيز  على الشرجية وقلقه من االخصاء، في النشاط

أوال القضيب، ثم الثديين، عادتها الشهرية األولى ثم في كل شهر، جانبها، موجهة لالنتظار: تنتظر 

، الخ. ال تنقطع عن (Sevrage))، ثم الطفل، ثم الوالدة،، ثم الفطام  Pénétrationتنتظر الجماع (

   .(Schaeffer J., 1997, P. 145) االنتظار"

فقدان واقعية ألجزاء في بما أن هذا االنتظار ال تتحكم فيه وفي أغلب األحيان "مرتبط بتجارب 

التي ال يمكن لها ترميزها، كما  هو الحال عند الطفل الذكر، إلى قلق  –ذاتها  أو من مواضيعها 

هكذا تتعرض النقالبات في اقتصادها النرجسي، ولهذا  –لكنه في الواقع غير مفقود  -فقدان عضو

حيث   ).Masochisme primaireصلب للمازوشية األولية ( (Ancrage)يجب أن تتمتع بتثبيت 

المقاومة ضد و  تصلح كنقاط للتثبيت و  تسمح المازوشية األولية باستثمار شبقي للضغط المؤلم،
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تأخذ هذه المازوشية األولية  (Mortifère)) المميت  Désorganisationاالنحالل الوظيفي (

ة االنتظار، فهي أوال األم من العالقة مع األم، حيث تعتبر هذه األخيرة: "مرسلو  جذورها من الطفولة

) غيابها ورجوعها بشكل يكون انتظارها ليس قصيرا Rythmerالغائبة على الرضيع، األم التي تنظم (

التي أخيرا تسمح بأن يتمكن الطفل من تنظيم و  التي تحدد  نوعية اآلثار النزوية األولية.و  وليس طويال،

 L’hallucination de la)اع الهلوسي ، باإلشبS’organiser fantasmatiquement)هوامي (

satisfaction)   وباإلشباع ألشبقي الذاتي(Auto – érotisme) .144" (نفس المرجع السابق ص -

145(. 

 le féminin maternel de)ال يمكن للبنت أن تصبح امرأة إال ضد األنوثة األمومية ألمها

sa mère) م، الذي ينتقل من األم إلى المرأة [...] [...] فتغيير الموضوع يحدث أوال، على جسم األ

االنفصال عن األم فقدانها، يعني تفكيرها كامرأة يعني الدخول في األوديب تدور البنت نحو األب" 

 ).                      148(نفس المرجع السابق ص. 

 البنت بين (Réconciliation)أخيرا، يمكن تلخيص كل هذا في أنه "من األساسي تصالح 

) على جسم (Le féminin érotiqueاألنوثة الجنسية  و  Le féminin maternel)أنوثة األمومة (

أمها، لكي  تستطيع هتين القدرتين األنثويتين، رغم بقاءهما في حالة ضغط، وتتمكن من االجتماع 

واستقبال  être pénétré)بتناسق في جسمها كامرأة، وكأم في المستقبل. لكي  يكون الجماع (

القضيب من اجل المتعة الجنسية ليس في صراع مع فعل االحتفاظ، وتطور الطفل في داخلها. ولكي 

 ")Objet de scandaleتكون كل هذه المتع، في نفس المكان، ليست موضوع استنكار (

(Schaeffer J., 1997, P. 149).  

  يمكن القول أن الشعور بالهوية صيرورة متنوعة متداخلة تبدأ:

ة التفرد، أو من التمايز الذي يحدث في المراحل األولى من الحياة، التي يدرك الطفل، "بصيرور  - 

أفعاله (قادرا أن يقول و  خاللها، ذاته كشخص متمايز، منفصل عن اآلخرين؛ صاحب إحساساته، أفكاره

  على غيره؛ و  قادرا أن يتعرف على نفسهو  مدركا تدريجيا، لفردا نيته أمام اآلخرينو  "أنا")

صيرورة التقمص التي يجعل الفرد نفسه مشابها باآلخرين، مدمجا مميزاتهم، واجدا نماذج للظواهر و  - 

  النفسية لبناء شخصيته؛
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الذي يسمح و  أن تكون موضوع حبو  صيرورة التقدير النرجسي، الذي يجعل الذات مستثمرة وجدانيا، - 

  تحقيق الذات.  و  بتقدير، الثقة

مرور و  استمرارية الشعور بالذات في الزمان، رغم تنوع األدوارصيرورة االحتفاظ التي تضمن  - 

  الوقت؛ 

ٕانما انفتاحها عن المستقبل، عبر و  فقط آثار الماضي، لتحقيق، التي تجعل من الهوية ليسصيرورة ا - 

 ,.Marc E)االكتمال" و  البحث عن مثال أعلى، أمنيات النجاح، أو البحث عن التوازن اإلشباع

2005, P. 4) 
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 :صةخال

جانب  إلى الفصل هذا في تعرفنا وقد مصير أمومتها، في مهمة جد المرأة حياة قصة إن

 القصة هذه كل أن وكيف فردانيتها أيضا ولكن مسارها أهميتها، بينناو  المرأة حياة قصة التقمصات

ة تحت يعاد إحياؤها في مرحلة المراهق الحياة؛ خاصة أنه مدى وحية فعالة تبقىو  الالشعور في مسجلة

   .تأثير البلوغ

اإلحياء ليس مجرد استرجاع للمراحل السابقة؛ فالبلوغ يسمح بالتنظيم حول محور ثنائي الذي 

الحداد عن مواضيع الطفولة (أو عن نوع العالقة معهم)، ما و  التحررو  يتخلله إدماج هوية جنسية جديدة

لفقدان للمواضيع، ما يسمح بدوره تجديدها بتعويض او  يؤدي إلى عمل شاق من التنازل عن التقمصات

 التي تسمح للفرد بأن يصبح صاحب حياته في عالقة مع اآلخر. (subjectivation)بالتذيتية 

"أغلبية النساء الحوامل يعشن انسحاب عن الحياة اليومية: عن الحياة المهنية التي تفقد من قوتها، 

 ,.Bydlowski M)المهنية" و  دانيةٕان هي جد مستثمرة من قبل، نفس الشيء للحياة الوجو  حتى

1997, P. 94). 

 منذ جيدا -ذاتها بحد هي- انطلقت قد تكون أن يجب حرية، بكل أمومتها لكي تكتشف المرأة

  .ومحيطها أبوها أمها، طرف من مضمونتين أمومتها أنوثتها، تكون وان حياتها بداية

ال يجد الطرفين مخرجا، غير "عالقة غرامية أين  أن عالقة الطفلة مع أمها،يمكن القول 

االنفصال. فعالقة الطفلة بأمها، هي عالقة فراق مؤجل دائما لما بعد [...] السبب هو المكانة الثنائية 

قطب التقمصات، حيث في المرحلة و  التي تملكها األم في بنية الطفلة: في نفس الوقت موضوع الحب

  (André S., 1995, P. 54) رة لتقمصها"التي تكون أكثر حقدا ألمها تكون في ذات الوقت مجب

يسمح بالتنازل عن الموضوع،  تتطور التقمصات بشكلممكنا، "عندما يكون اختيار الموضوع 

عن طريق تقمصات هستيرية، ثم عن طريق استدخال فقط جزء من مميزاته: يتعلق  ،أوال بتقمصه

  .(Pragier S.F., 1995-1996, P. 10)األمر حينئذ بتقمصات بعد أوديبية" 

التي تحدده و  له عتبر تكملة ضروريةالتي تو  بالعالقة بالموضوع، التقمص،يرتبط  ،مبدئيا "

  ).10(نفس المرجع السابق ص. بطريقة غير مباشرة" 
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غياب الثالث الفاصل. يحتفظ و  "يمكن تفسير بعض صعوبات االنفصال عن األم بوجود عالقة ثنائية

 .(Pragier S. F., 2003, P. 53)ب الجديدة" هكذا بالعالقة األصيلة رغم التجار 

 ليس ،فقد ارتأينا طرح موضوعنا في المنظور التحليلي النفسي، حيث ما يهم في هذا المنظور

المميزات المختلفة للشخصية، وٕانما  المهم هو معرفة كيف  توظف هذه و  معرفة الجوانبفقط 

يسمح علم " اتها الفردية ووحدتها الكاملة.برؤية شاملة للشخصية، بمميز  ذلك، المميزات، يسمح لنا

 بالتساؤل عن منطقهو  فهم المعنى الضمني،و  النفس المرضي العيادي من تناول خطاب الحالة،

 .(Pedinielli J-L., 2002, P. 5)محاولة تفسيره" و 

 لذلك فتناولنا لموضوعنا باللجوء إلى المنظور التحليلي النفسي، نتفادى مبدأ السببية انطالقا

من عنصر واحد أو ظروف معينة؛ وٕانما نتناول كل العوامل وذلك بدراسة شاملة لشخصية المرأة فكل 

امرأة تعيش قصة حياتها بطريقة فردية رغم أن القوانين العامة التي تتحكم   في النفس هي خاصة بكل 

في البنية خاصة بكل  اإلنسانية. يرجعنا هذا، إلى مفهوم البنية الشخصية أين نجد القوانين التي تتحكم

 الكائنات الحية.     

هكذا، فنوعية معاش المرأة ألمومتها، تتوقف على نوعية تقمصاتها األمومية عبر مراحل نموها 

المختلفة



 

 

  التحليل النفسي  نظرية في نفسيالمنشأ الالعقم ذو الفصل الثاني:  صيرورة 

    مشكل التعريف: -1

يرى بعض الباحثين، أنه يجب و  خصوبة"، بنفس المعنى"عدم الو ال يستعمل مصطلح "العقم"

 .للعقم الطبي التعريف إلى (Châtel M.-M., 1998) .م شاتل تشير التمييز بين المصطلحين.

 يوجد أين الحاالت بين دائما يميزون ال المختصين فإن باإلنجاب، الخاص الطب في أنه على تؤكدو 

 الحاالتو  ،ممكن غير التلقائي الحمل على الحصول يجعل  مما (irreversible) يتعكس ال عائق

 infécondité ou) الخصوبة عدم المسماةو  إحصائيا، احتماال أقل لكن ممكنا الحمل فيها يكون التي

infertilité)، الخصوبة نقص )(hypofertilité، مفسر غير عقم (stérilité inexpliquée)، 

  ).(énigmatique غريب عقم كذلك أو) psychogène( النفسي

 العقم يبدو وهنا عقم، تشخيص قبل سنتين النتظار ضرورة الواقع، ال يجد بعض األطباء، في

 من المصرح الطفل غياب عن يعبر الطبية النظرة "هذه في العقم أن إلى شاتل تشير. خصوبة كعدم

 التي فالحدود] ...[أكثر ال كلمات، بواقع البداية، في األمر يتعلق .طفل يطلبان اللذان الزوجين طرف

 موجه ألنه إال طبي يعتبر ال العقم فهذا] ...[جيدا  محددة ليست الطفل طلبو  الطبي العقم تميز

    .(Châtel M.-M., 1998, P.113)" يستقبله الذي للطبيب

 تحديد صعوبة إلى يشير الذي (Athéa N., 1990a). ن أتيا نجد االتجاه، نفس  في

 حدودها تجدو  ،الدورة معدل في ℅25 في الواقع تتعدى الخصوبة ال ةنسب أنو  بوضوح؛ العقم مصطلح

 اإلنجاب عملية في االنتظار مهلة بإهمال يتهم أتيا ن. األطباء. اليأس سن بلوغ عند الطبيعية

 يمارس الذي المتسرع التشخيص من المؤلف يحذر. للعقم التشخيص غموض بالتالي،و  االصطناعي

   فتيات. نساء على ثقيل للعقم عالج إلى يدفع الذيو  االصطناعي اإلخصاب مراكز في

 في تقدما األكثر للنساء المباشر الطبي التكفل أن إلى يشير نفس المؤلف،  أخرى، جهة من   

 أسباب بدون العقم عالج ذلك من أقلو  ذاته؛ حد في العقم عالج من منه للعمر عالج هو السن

 فتعالج مرضية تصبح التيو  السن في للتقدم الطبيعية ةالظاهر  مكافحة إذن الطب يحاول. طبيا واضحة

(Athéa N., 1987).  
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صعوبات نفسية لإلنجاب، تخلق هذه الصعوبات، قلق  ،تكتشف بعض النساء، خالل التحليل"

أحيانا هوامات الفراغ؛ هكذا يظهر لديهن "عدم الخصوبة"، و  مخل بالتوازن، هوامات اإللتهام، التفكك

 .Le Guen A., 2001, P)غير محققة" و  تقريبا دائما، بأنوثة غير مضمونة، بلالتي تبدو مرتبطة، 

18)    

: العقم على الطبيب يستشيرون عندما الجنسية حياتهم عن األزواج يسأل قلما أنه نالحظ

 .Athéa, 1987, P)" بديهي األمر كأنو  طبي منشور في الو  مذكورة غير الجنسية العالقات تكرار"

 المختصينو  التوليدو  النساء أمراض في المختصين األطباء بين التعاونية تهتجرب بفضل  (51

 تفشل "فعندما المختصين؛ هؤالء عمل بين العالقة (Athéa) يوضح ،بالعقم يتعلق فيما النفسانيين

 سبب عن يكشف لكي النفساني للمختص الزوجين يوجه الطبيب فإن االصطناعي، اإلخصاب وسائل

 .للعقم الخفية األسباب عن يكشف أن الجراح الطبيب من كما لو طلب طفل، ابإنج من تمكنهما عدم

 عضوي عامل يتواجد فعندما. النفسية السببية متناسبا مع غير للعقم العضوي السبب يتجلى هناو 

 األمر كان إذا نفسي؛ ليس األمر فهذا يعني أن عضوي، األمر كان]، إذا ...[ .النفسي البعد يستبعد

 في الفشل كان إذا الهوامات.  تجاوز نفسي، يجب األمر كان إذا نفسي؛ هو إذن عضوي، غير

 مرغوب ليسو  القصة هذه في مكانة له ليس الطفل أن يعني فهذا متواصل، الطفل على الحصول

  .(Athéa N., 1990a, P. 21- 22) "حقيقة

العقم ذو منشأ و  ويالعض العقم بين الكالسيكي للتقسيم أنه ال داعي فترى، .م بيدلوبسكي أما

 عدم أم إيجاد على أساسا هذا التقسيم الذي يرتكز ،)(Bydlowski M., 1997, P. 125   "نفسي

 تجارب كل رغم ألنه التمييز، هذا نجاعة عن المؤلفة تتساءل. للعقم ضمني فيزيولوجي ميكانيزم إيجاد

 من الشكل هذا مثل وجود اقعالو  ففي ؛نفسي عقم وجود عدم أم وجود إثبات يستطيعون ال الباحثون،

  . طبي تدخل دون من فعل أنه يزول مستنتج العقم،

 De) كوهن "دو بينهم من العقم ذو منشأ نفسي وجود حول للعلماء أراء عدة إلى البروس يشير      

Cohen)   بالمرو Palmer)( الظاهرة وجود تأكيد يريان أن اللذان )يفترض) العقم ذو منشأ نفسي –

 حاليا، ذلك على دليل هناك ليس بالمسبب رغم أنه السبب بين عالقة إثبات -العلمي وىالمست على

  .)(Labrousse D., 1980, P. 75 أصيل" نفسي عقم هناك أن نفكر يجعلنا شيء فكل
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 الوالدي الميكانيكي العقم خارج أنه يرى الذي كذلك، (.Reboul J) روبول ج. نفس االتجاه لدى      

 البعد االعتبار بعين باألخذ يعالج، أن يجب عقم كل أن يعني هذا العقم. مفهوم يوجد فال المكتسب أو

 .(Reboul J., 2001)النفسي 

 أنو  "عضوية"ك المشخصة العقم حاالت في "مبالغة هناك أنه ، فيرى(.Tort M) تور. م أما      

 .Tort M., 1992, P)العقم"  يف النفسية الحتمية ببعد أكثر يوما بعد يوم يعترفون العضويين األطباء

164)  

  رغبة الطفل:و  العقم -2

 مكبوتة أخرى رغبات تنشط الطفل رغبة فإن بالحمل، الخاص الفصل في ذلك إلى سنتعرض كما      

 لدى النرجسية الذكورة من جزء من مرور الصيرورة هذه تسمح كالرجل؛ القضيب المتالك طفوليةو 

 القضيب لرغبة يمكن األنثوية.  الجنسية للوظيفة فعال غير بذلك اجعلهيو  األنوثة لجهة الفتية، المرأة

 قوية عالقة لديهن كان اللواتي نساء حالة كذلك ) 1925يصف فرويد س. ( الرجولة؛ عقدة تخلق أن

 بين ذلك مع يربط أن دون منه، طفل على الحصولو  رغبته درجة إلى يصل أن يمكن الذي بآبائهن

 رغبة هي الطفل رغبة أن (ma vie et la psychanalyse) كتابه في يبينالعقم؛ و  الوضعية هذه

  .األخرى الرغبات كل تنتهي أين عليا

  :العقيمات النساء عند الطفل لرغبة مميزات (.Pragier S. F)  س. .ف براجي تستخرج

 : الطفل لرغبة كدليل العالج في الشروع - 

 تتقمصن أن النساء تحاول بواسطته،. يحمله ذيال القضيب لتمثيل لكنو  لذاته مرغوب ليس الطفل

 من المذكورو  (.Delefosse M. S) دلفوس. س. م ل بالنسبة (comblée) ككاملة المدركة أمهاتهن

 ،تلبيتها يجب ، التي(besoin passionnel) وجدانية حاجة إلى يؤدي العقم" س. ف.  براجيي طرف

 أن بإرادة األمر يتعلق ما بقدر الطفل برغبة األمر يتعلق ال المجروحة؛ النرجسية إلصالح ،ثمن بأي

  .(Pragier F. S., 2003, P.108)"التحقق على تلح التيو  أًما تكون
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 إحياء رغبة الطفل في العقم: - 

الشعورية قصة و  طفل إنما هي قصة كبيرة. قصة رغبة شعوريةو  األمومة، ليست "فقط أم

 Guyomard)أمنيات مستقبلية" و  جروح، أفراحو  ن ذاكرةبما يحمله م إستدعاء لتاريخ،تقمصات، إنه 

D., 2006, P. 114).   

 اتجاه في الحقد مشاعر أيضا لكنو  األولية المثلية الجنسية من ناتجة مشاكل الطفل رغبة تحي

 ,.Pragier S. F)طرفها"  من معطى أو لألم، موجه سيكون الطفل" براجيي س. ف. حسبو  .األم

1987, P. 154)   

أن تجربتها التحليلية أوضحت  (.Haineault D.-L)ل. - س االتجاه، تؤكد هينولت د.في نف

-.Haineault D)، احيانا يستحيل الحداد نهائيا" إطالقا الطفلة، أصعب فراقو  لها "أن الفراق بين األم

L., 2006, P. 6)  

عم الغير، في البداية العقم الذي يظهر لدى النساء الطفوليات؛ فهته النساء هن دائما بحاجة إلى د - 

بعد ذلك من الزوج. بسبب عدم النضج فهته النساء ال يمكن لهن و  من طرف األم، ثم من طرف األب

 أن يدركن أنفسهن كأمهات. 

لكن يدركن أن شريكهن ال و  العقم الذي يتواجد لدى النساء اللواتي نجد لديهن أمومة غريزية مرتفعة - 

 ي تستثمر خاصة عالقتها الزوجية، فتصبح كبديل أم لزوجهايرغب حقيقة الحصول على الطفل؛ فه

 تفضل االنسجام ألشبقي في عالقتها الزوجية. و 

تلفت اهتمامها إلى  –رغم شعورهن بامتيازهن بقدرة أمومية –مجموعة ثالثة تخص النساء اللواتي  - 

ى حياتها الشبقية"، كذلك نجد غنو  أهداف أخرى. نجد هنا المرأة األنثوية الشبقية، التي ال تهتم إال "بقوة

 هنا المرأة التي تكرس حياتها لقضايا إيديولوجية ( الفن، النضال األنثوي، العلم،...).

 نساء مسترجالت ال يستوعبن أنوثتهن؛ - 

ال يشعرن بإمكانيتهن و  أخيرا النساء المضطربات وجدانيا اللواتي، يدركن فقر حياتهن الوجدانية - 

  الستيعاب الحمل.
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  :ذو المنشأ النفسي النظريات التحليلية النفسية المفسرة للعقم -3

  : األولى النظريات 3-1

 ال يشير الواقع في. عمق أكثر بطريقة العقم مشكل -أب التحليل النفسي–فرويده  يدرس لم

 رسالة في توجد للعقم بطريقة مباشرة، الوحيدة اإلشارةو  .فقط مرتين إال النقطة هذه إلى دراساته في

يتجلى من تحليل  " العقم من بالتاليو  هستيريا" من تعاني عميلة حالة يصف أين 1895 فليس صديقهل

 ماكبث ليدي رغبةو  األب قتل لرغبة أن "العقم، يظهر نتيجة - للمؤلف شكسبير- لماكبث فرويد

(Lady Macbeth) اهن. لألب المحرم الحبو  األنثوي العقم بين العالقة يقيم فرويد فإن. للسلطة 

"فالحل  ؛(Tort M., 1992, P.167) المعنية" للمرأة األنوثة بالضرورة يزيل السلطة، رغبة أيضا،

: الحصول على إبن يعني، (Laïos)الذي يفرض نفسه ليس بعيدا عن صدى التنبؤ الذي قدم لاليوس 

   (Schneider M., 2004, P. 143)بالنسبة للذي يشغل السلطة، فقدان السيادة" 

 تتجلى أين لإلنجاب، نفسية صعوبات سمته ما ،(Deutsch H., 1949)دوتش  هلين درست

 عن استمرار العقم، تتساءل. لألمومة الفسيولوجية الميكانيزمات على خاصةو  ببداهة، النفسية العوامل

 الجنسية العالقة أثناء تظهر اآلثار هذه النفسية؛ اآلثار على دليل ترىهنا  ؛الهرموني العالج رغم

 الميكانيكي المظهر. مهم دور تلعب التي األنثوية السلبية (Deutsch) تستخرج .األولى ةبالدرج

 عضلية بحركات بداخلها المنوي الحيوان دخول ميكانيكيا تمنع فالمرأة: مضطرب يكون الذي للجماع

 بالظواهر ال تعي المرأة. (la glaire) للمخاط - عادي غير بشكل - إفراز إلى تؤدي التي خاصة

 - شريكها (maladresse) خرق إلى ترجعها أنها حتى-   الظاهرة هذه أثناء المبلورة شعوريةالال

 وظيفة من كل يصيب الذي الشعوري خوف هو للعقم، سبب فأكبر ،(.Deutsch H) ل بالنسبة

 بالذنب.   الشعور هو الخوف هذا في األساسي العنصر. ذاتها بحد الجنسية العمليةو  اإلنجاب

نذكر أنه في إطار التحليل النفسي، فإن استثمار الوالدين للطفل يكون بإعطاء يمكن لنا أن 

الذي تنازال عنه من زمان و  "القدرة الكلية لهذا االخير. يجدد الوالدين هذا الطلب الكمالي في طفلهما،

نتيجة لذلك، فهما اآلن يريان أنفسهما في طفلهما كما تصوراه في و  ذاتهما،بحد فيما يخصهما 

اضي... يضع الوالدين مثالهما األعلى في طفلهما الذي يسقطه بدوره، عند رشده، على طفله [...] الم

ففي الواقع بإسقاط الوالدين لنرجسيتهم الخاصة على طفلهما، إنطالقا من التقمص، فهما يسقطان 
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زاء لصور الصراعية، أو أجو  هم أطفاال، هذه األجزاء السلبيةو  كذلك، رغما عنهم، أجزاء من ذواتهم

(Imago)  "والدية صراعية بدورها(Le Nestour A., 2003, pP. 36-37).  

، انه هناك لدى بعض النساء العقيمات، عالقة خاصة بأمهاتهن، (.Deutsch H)وضحت 

ظهور مشاعر الذنب، التي يجب البحث عن أسبابها في الطفولة، حينما كانت األم الحامل مصدر 

طفية للطفلة، فوالدة أخت أو أخ يثير عدة أزمات قلق: الخوف من فقدان اضطراب وجداني للحياة العا

 مشاعر العدوانية لدى الطفلة التي تتمنى الموت ألمها ،عالقة التعلق باألم مثال. تولد هذه المخاوف

هذا ما يولد شعور بالذنب. فيما بعد، نجد الخوف من فقدان شخصيتها لصالح الطفل و  الطفل الجديدو 

أن تكون خوف بدائي من الموت، قلق فقدان القيمة الشبقية، الخوف من عدم القدرة على  التي يمكن

الممنوعات التي يفرضها الحمل، الخوف من الضعف الفكري أو الشعور و  ضمان الواجبات الواقعية

بضعف وجداني حيث العكس يفترض لألمومة لكي تتجاوز هذه المخاوف فمن المفروض أن يكون 

  أن فكرة الخلود، الضمنية للتناسل، تساعد على تجاوز خوفها.و  لها أكبر من حبها لذاتهاحب المرأة لطف

ليس العقل الشعوري، هو و  ، على أن "ألهو لالشعوري،(.Groddeck G)يؤكد قروديك ج.        

 الذي يخلق األمراض [...] عند المرأة العقم، األنا يفرض التفكير التالي "من األحسن أال يكون لديك

أطفال" ثم عند كل إمكانية إخصاب، يصل إلى منعها. ال يمكن للمرأة أن تتحصل على طفل إال 

عندما يكون ألهو "مقتنعا أن نفوره من الحمل هو نتيجة لبعض المفاهيم الطفولية التي يرجع أصلها إلى 

   .(Groddeck G., 1955, P. 48)الطفولة المبكرة 

 بين األم ،دائما يتموضع جاه األم في حاالت العقم.يؤكد غرودك على أهمية العدوانية ات

 ٕاال عقاب شديد يتبع ذلك شعور بالذنبو  ،متبادل؛ بينما تفرض األخالق حب الوالدينحقد  ،الطفلةو 

 .يمكن أن يظهر العقم ،من هذا الخوفو  ، كالخوف من والدة طفل مشوهمن جهته الذي يفرض عقابو 

نفي طبيعة اإلنجاب، ألن حقد الطفلة ألمها، يعني النفور من من جهة أخرى، الحقد على األم، يعني 

أم". يشير المؤلف السابق إلى أن منع و  "رمز، العضو الجنسي، الطبيعة التناسلية، من أن تكون امرأة

المحارم، عامل معجل بالعقم: "والدة طفل هي رغبة تصطحب بغرابة الشعورية مدى حياة المرأة الرغبة 

  (Groddeck G., 1955, P. 49)ى الخوف من والدة طفل معوق". التي تولد مرة أخر 
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  النظريات الحديثة المفسرة للعقم: 3-2

الدور المرضي الذي تلعبه األمهات المثاليات  (.Revault D’Allonnes C)تبين ر. دالون      

ة تدرك كدخول هذه السيطرة تؤدي إلى شك الطفلة في قدراتها أن تكون أما، األموم ؛على أمومة بناتهن

في منافسة الذي يجدد حاجة، مستحيلة اإلشباع، "اإلصالح مع األم" فالتناقض الوجداني نحو األم أين 

المشكل األساسي فأصل من جهة أخرى،  .يتدخل الشعور بالذنب الذي يأتي ليدعم صورة أم كلية القدرة

ات الطفولية لكلية القدرة لألم هو اإلشكالي ،كراهيةو  التناقض الوجداني لحبالخاص بو  ،لتقمص األم

 هوبة،المر و  افةهنا يولد االنبهار باألم والسلبية الناتجة منها، المخو  يعادلها التبعية الكلية لدى الطفل

التقارب من و  ليدعم هذا الشعور: الحقد اتجاه األم األوديبيأتي  .في نفس الوقت، المحبوبةو  المرغوبة

ح أمها عن العالقة المحارمية. هذه المميزات للوضعية األوديبية تتنازل لصالو  األب يشعرها بالذنب،

التنازل النشط للرغبة األوديبية لصالح  رةثمو  هي فعال ثمار االنبهار باألم في مرحلة قبل األوديب،

  .(Revault D’Allonnes C., 1989, P.106) األم"

ما يمكن أن يكون عرض هو  -  ، "فالعقم ليس عرض في حد ذاته(.Tort M)بالنسبة لطور م.       

رغم  -عالقة الفرد بواقع الجسم [...] فالجسم يعبر عن الوجدان ما ال يمكن للكالم أن يعبر عنه بعد

 .M)أننا ال نعتبر  خطاب الالشعور إال عندما يفشل الطب من عالج طلب الطفل بحمل ناجح" 

Tort, 1992, P. 165)  

ى جسم الفرد؛ لعنة صادرة من أمها، جدتها، أو يترجم العقم أمنية الشعورية ممنوعة عل

 ممكننجد هنا رفض الطفل على جسم العميلة والذي لم يكن  - أشخاص آخرون لهم مكانة لدى العميلة

تحقيقه على جسم األم. المرأة العقم ال تستطيع االنفصال عن أم هوامية، حتى بعد موت األم. لن 

ي أن تعطي ما لم تتحصل عليه من أم اكتئابية أو غائبة يكون لديها أطفال، ألنها ليس لها الحق ف

إلى أنه ال يمكن ربط العقم ببنية  طور، التي عاشت حملها كهدم. يشيرو  التي فشلت في دورها كأم،

: ما يرمي إلى صراعات الشعورية مختلفة ؛نفس مرضية خاصة؛ فالطلب مختلف حسب الحاالت

الرغبات و  العقم في كل الحاالت، كحل وسط بين رغبة الطفليظهر  ؛الممتدة من الهستيرية إلى الذهان

  المتناقضة. 

، يبدو معقد ألن العقم ذو منشأ نفسييتبين من خالل المؤلفات العلمية، أن البحث عن سبب 

أن عدم حضور  (.Bydlowski M)كل حالة عقم تبدو ناتجة من إشكالية فريدة. تبين بيدلوبسكي م.
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مع تطور وسائل اإلخصاب و  أن العقم يمثل مجال حدي مع الطب.و  الطفل ليس مرض بحد ذاته؛

بين العقم الذي ال يمكن و  األسباب الجسميةو  وضع األطباء العالقة بين العقم (AMP)االصطناعي 

في  ؛ تبينعقم ذو منشأ نفسيو  بين العقم ألسباب عضوية  (.Bydlowski M)تفسيره. ال تميز 

سواء كان " :تريان أنهو  أن العقم عرض في حد ذاته ،(.Lintzer M.D)كتاب مشترك مع لنتزر د. 

 حيوي أم ال، فالعقم يعبر عن معاناة آتية من الصراع الداخلي- هذا العرض مستند على تفسير طبي

الذي يبدو حاضر في كل الحاالت؛ فإذا استطاعت الحالة صياغة هذا الصراع، الذي تجهله هي بحد و 

ستثمرة جيدا، يمكن لعرض العقم أحيانا أن يزول. نلتمس عبر معاناة ذاتها، بواسطة عالقة عالجية م

النساء العقيمات، التناقض الوجداني في اتجاه رغبة الطفل. في بعده الالشعوري، يترجم ما سبق، فشل 

  (Bydlowski M., 1997, P.35) "المجال الالشعوري لرغبة الطفلو  التطابق بين المجال الشعوري

لم و  األزواج العقيمينو  ضمنية لكل النساءو  ضع مالمح نفسية موحدةو  فيلم ينجح المؤلفون 

يجدوا وال حادث من شأنه أن يلعب دور صدمة نفسية في ماضي عميلتهن؛ عكس ذلك، يظهر أن كل 

عميلة تظهر مجال سيرة ذاتية فريدة من نوعها، أين يحمل العقم معنى حل وسط دون الرجوع إلى 

"حوصلة" مختصرة عن  )30- 27ص.  1985(مؤلفتان في مقال لهما سنة قد قدمت الو  تفسير موحد.

  تتمثل فيما يلي:و  األوجه المختلفة لحاالت تناولها مؤلفون في أعمالهم العيادية

- في الحالة األولى، يفسر العقم كعدم تحقيق لهوام العالقة المحارمية الخاص بالعالقة الحميمة أب - 

 جيديا ماكبث.طفلة، التي استخرجها فرويد في ترا

أين تطلب المرأة  (filiation parthénogénétique)الشكل الثاني يتولد من هوام عذرية التوالد  - 

حسب بعض  ،رغما عنها طفل ألمها؛ ال يتحقق الطفل، ألن المرأة تتلقى مانع من طرف أمها التي

– بح أم بدورهاالتي ترفض لبنتها أن تصو  لم تتحصل هي بحد ذاتها إال على طفل واحد ،الحاالت

يثقل و  هذا الممنوع ،في أغلب األحيان فموتها من شأنه أن يجمدإذا كانت األم ميتة من قبل، 

السيطرة الكاملة على جسدهن. تدعم هذه و  وزنه. يظهر لدى النساء، أحيانا أخرى، هوام التحكم

 برمجته.و  وسائل منع الحملو  الرغبة الوهمية من طرف تقنيات

من طرف أحد األسالف المتقدم في  ،حاالت أخرىعند  ،المستقبلي مسلوبةمكانة الطفل تكون  - 

الذي يجب االعتناء به. تولد هنا، و  السن الذي يعيش تقريبا أو كلية في بيت الزوجين العقيمين
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الذي تستمده المرأة من - االستمتاع الالشعوري و  معاناة العقم، من التناقض بين رغبة الطفل

 هذا حتى على حساب خلفها. و  - ها أن تكون أم أحد والديهاالوضعية التي تفرض علي

 الذي يمنعهن من إنجاب طفل في هذا التساؤلو  هناك نساء، تأثرن بسر يخص ساللتهن، - 

 الغموض عن أصلهن الشخصي.و 

نساء أخريات ال يمكن لهن الوالدة لسبب احتمال تكرار مصير درامي لألم. نجد هكذا نساء  - 

بين هذا عالقة مباشرة  عن وجوداألم  تصرح حيث ،عد الوالدة لطفلتعرضت أمهاتهن لكوارث ب

 والدة الطفل بحد ذاته.و  المصير الدرامي،

من إيصال عاهة وراثية للطفل. فالعقم  - إلى حد ما شعوريا–في نفس اتجاه، بعض النساء يخفن  - 

 هنا يحمي خلفهن المحتمل. 

التي حددها روجييرس و  تمنع حضور الطفلحاالت عيادية أين تكون رهانات الشعورية أخرى التي  - 

 Bydlowski M., et Lintzer)؛ فباإلضافة للعوامل التي حددتها كل من(.Roegiers L)ل. 

M. D.) ،.يذكر روجيير ل.  مثلنة األب، الكلمة التنبؤية لألم واضطراب العالقة بين الزوجين 

العقم أولي، فهو يبدو إذن كعرض  يؤكد كل المؤلفون الذين سبقوا، على األلم، حتى عندما يكون

"المعاناة ال تأتي من العقم لكن العقم ينتج من المعاناة" يستنتج المؤلفون أن و  ناة سابقةلمعا

(Roegiers L., 1994, P. 98)فهل المعاناة المختبئة وراء طلب الطفل، مرتبطة فعال بغياب  ؛"

الذي و  transformationnel) (objetهل ال يمكن اعتبار غياب الطفل كموضوع تحولي و  الطفل؟

 ,Pragier F. S., 2003)التي ال يمكن للحمل، أن يكون حال لها؟" و  يستحظر إللغاء المعاناة البدائية

P. 107) 

بجهد لوضع فرضية أكثر تكامل؛ فحسبها يزيد العقم المؤقت المثار  (.Bydlowski M)قامت       

تصف كيف أن صورة األم بالنسبة و  م الموجود من قبل دائما.إراديا، بوسائل منع الحمل، خوفا من العق

مختلفة عن الصورة التي يحملها الطفل  )ليست في وضعية القدرة على اإلنجاب هي التي(للمراهقة 

 ،التي تستقطب القدرة على اإلنجاب لها وحدهاو  تبدو األم في أعين المراهقة، محتقرة لألب ؛عن أمه

ألم كلية القدرة إلى غاية األمومة األولى للطفلة، التي تنتهي خاللها  يمكن أن يستمر هذا التصور

المراهقة األنثوية. تتغير في هذه المرحلة، التقمصات وتجد األم الفتية صورة األم الحنون لطفولتها 
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أين –األولى؛ تجد النساء العقيمات نفسهن، محصورات من طرف هذه النظرة المراهقة ألمهاتهن 

  نقائص. و  ص لألم بدون ضعفيستحيل التقم

في هذا الشأن، تذكرنا المؤلفة أن كل أمومة تستوجب أربعة عناصر: العالقة باألم األصلية، 

رغبة التحقيق القضيبي، الرغبة المحارمية، وحب رجل حاضر في الحياة الحالية. إذا نقص عنصر من 

  ق. هذه العناصر، في حياة المرأة، فالمرور إلى األمومة سيلقى عوائ

يعتبر الطفل كموازي للرغبة القضيبية، في حين ُتهَمل العالقة باألم القبل أوديبية؛ رغم أنها 

في التناسل األنثوي. تمثل هذه    –(.Bydlowski M)في أغلب األحيان، حسب  -عنصر ضروري 

لحمل، يجب لكي يتم استيعاب او  التنازل، أسطورة النرجسية للخصوبة.و  األم األصلية المتأثرة بالحداد

ٕالى صورة األم "ضعيفة بقدر و  االعتراف بالتشابه مع األم. يجب الرجوع هنا، إلى التعلق قبل األوديبي

التي يسدد لها الطفل الذي سيلد دين إيصال الحياة. عكس هذا، فالنساء اللواتي يجهضن؛ يقتلن و  كافي"

ال يصلن إلى تصور أم و  مراهقة،قين ثابتات في الوضعية الا أمهاتهن؛  فالنساء العقيمات، برمزي

  التي لم يعد ممكن لها الحصول على الطفل. و  التي ُيَقَدم لها الطفل كتصليح لهاو  ضعيفة،

يهدف العقم إلى عدم التنازل عن صورة ٌأْم كلية القدرة، التي تفرض على هته النساء االعتراف 

في أغلب و  -من طرف هته النساءما هو غير متحمل –الذي يؤدي إلى الشعور باالمتنان و  بالدين،

األحيان، تصبح األمومة ممكنة لدى هته النساء بعد وفاة أمهاتهن أو بعد وفاة األب، الذي يجلي  

  خالل الحداد هشاشة األم التي اعتبرت، لحد تلك الساعة، كمسيطرة. 

ي ال أحيانا، يخفي طلب الطفل لدى الزوجين، مشكل فقر أو عدم كفاية حياتهن الجنسية، الت

الطفل إعطاء معنى جديد لحياتهن؛ كما أن بعض األزواج لهم طلب يمكن لهن التعبير عنها. يسمح 

   (Bydlowski M., 1997)   عالقة تعايشية، حيث أحدهما "توأم" لآلخر،ال يبقى مكان للطفل 

التي تشير إلى أنه عند أخذ كل فرد على حدا  (.Cahen F)في نفس التوجه نجد ف. كاهين 

 الزوجين غير الخصبين، نجد إظهاره فقط لنقص الخصوبة، بينما مع بعض يصبحان عقيمان. لدى

بالنسبة  (le couple)تقدم فرضية، أين يعتبر تدخل الطفل بينهما مهدد لتوازنهما الهش. يمثل الزوج و 

مع لهؤالء األشخاص حماية لوحدتهما الخاصة، حيث تعتبر الحياة الزوجية تعويض للتكامل األصلي 

التعايش الذي يسد رغبات الطفل بعد والدته. تتواجد و  األم، حالة الوحدة حالة أمن الطفل في بطن أمه
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فالزوجين يفقدان  (fusionnel) انصهارية حتىو  يةدائما بين األزواج العقيمين، الشعوريا، عالقة تعايش

. فالطفل كطرف ثالث، (le couple)ميزتهما الفردية لكي يتحوال إلى شخص واحد الذي يمثله الزوج 

الوحدة المتواجدة إلى خطر، ألنه ليس هناك مكان لشخص ثالث. بيصبح مستحيل، ألنه سيدفع 

استحالة اإلنجاب تكون أكثر تأثيرا إذا كانت العالقة بالوالدين في الواقع محارمية، كما استخرج ذلك 

  بعض المؤلفون. 

 لديهم واج الذين يكون الطرف الثالثمن جهة أخرى، األز   (Cahen F., 1985)يصف كاهين

 من يتطلب الثالث الطرف بهذا التكفل ألن أحسن، يتكيفا لكي أو بينهما الصراع لتفادي ضروري

 ال اللذين دائما يمرضون الذين األطفال نجد اإلشكالية، هذه مثل فيو  معا االشتراك ،الزوجين

 الزوجان فعند .المرضية عالقتهما جهايوا ال لكي لذلك يحتاجان والدهما ألن الشفاء يعونيستط

 تقرب فهي. (le couple) للزوج سيكوسوماتي كعرض الثالث هذا دور العقم يأخذ أن يمكن العقيمان،

 من التهربو  بالماضي التمسك: مسئولين يعتبران ال الزوجان لالستمرار، هدف لهما تعطيو  الزوجان

   محتملة. أزمة إلى يؤدي الذي الدرب

   .مختلف عند المؤلفون جد العقم أن سببتجلى بوضوح 

هي بتوجهها التحليلي تتفق مع طور و  حاالت عيادية (Guérin G., 1988)تقدم لنا جيرا 

(Tort)  على أن جسم المرأة مسكون من طرف الكلمة. فهي تضع أصل العقم في العالقة المبكرة مع

 ن تؤدي إلى العقم عند بنتها.األم، دون أن تصل إلى نصب ملمح نمطي لألم التي من شأنها أ

العامل المشترك لكل تلك األمهات هو أنهن يعتبرن جسم بناتهن إما كموضوع الفضالت أو كموضوع و 

  شبقي. تتأسس هوامات هدامة في اتجاه األم، رغم أن الطفلة تشعر دائما بالحاجة للحب األمومي. 

 حقدها.و  كبت رغبتهاو  صي،الحل الوحيد بالنسبة لهذه الطفلة، هو أن تعيش كموضوع مخ

الذي تتصوره فلت من األم. يسمح الحسد على و  تحسد حياة الرجل الذي يفترض أنه غير مخصي،و 

من قلق ضرورة االنفصال عنها. تعادل و  الرجل من اقتصاد المواجهة مع الصورة األمومية المرعبة

هي و  أن تتمتع، أن تخلق،انطالقا من معادلة: الطفل، الرغبات، أن تكون، و  القضيب فيالرغبة 

الرغبات الممنوعة من طرف األم. ليست رغبة القضيب هي التي تمنع المرأة من الحصول على 

  ٕانما ما تضعه هذه الرغبة من قناع عليه في عالقة الطفلة مع أمها.و  الطفل،
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ي خاصة لجسمها الذو  بحقد األم للطفلة وحقد هذه األخيرة لألم، فإن الطفلة تطور حقد للذات

 ؛ال تقبل أن يكون جسم أمها عبر األمومة. فمن المستحيل لها أن تحمل طفل في هذا الجسم العدائي

  ا رافضة حب الطفلة الصغيرة، يصبح جسم المرأة هو الذي يرفض في ذاته طفال.مَ فما دام هناك أُ 

المحبطة بين النساء و  ، طغيان العالقة الصراعية(Pines D., 1990)الحظ د. بنس 

أمهاتهن. فهن ثابتات الشعوريا في مرحلة تطور أنوثتهن؛ حيث لم يحصلن بعد، عن إذن و  ماتالعقي

  من أمهاتهن لينجبن هن بحد ذاتهن. 

تؤكد مقاومتها و  توضيح التوجه السيكوسوماتي للعقم؛ (Feder F., 1990)حاولت ف. فيدر 

ذلك بربط العرض السيكوسوماتي و  لتعميم التفسير السيكوسوماتي لإلصابات العضوية، من بينها العقم،

حسب و  التحويل.و  تشير إلى صعوبة تموضع العقم بين الجسدنةو  الذي يعبر عنه.و  بالمعنى الالشعوري

(المذكور من طرف فيدر ف.) فالعرض السيكوسوماتي ال يحمل معنى، أي  (.Marty P)ب. مارتي 

يلية. حسب فيدر، كثيرا ما نجد حاالت ليس تعبير رمزي لهوام ما، كما هو الحال في الهستيريا التحو 

حداد غير مرصنة في تاريخ طفولة النساء العقيمات، كبت العدوانية، محو الصراعات أو نفي 

االكتئاب. تضن هته النساء، أن الحوادث المأساوية في حياتهن، بما فيه العقم، هو تحقيق ألمنياتهن 

هي تعترف و  ا أن المؤلفة ال تعتبر العقم كتحويل)(هذا حتى لو عرفن  (mortifère)الالشعورية المميتة

تبين المؤلفة إذن،  - أنه يظهر في مرحلة حاسمة من تاريخ العميلة، الذي يشير إلى المحتوى الهستيري

أنه يوجد هناك نساء أين يرتبط لديهن الهوام بالرغبة األوديبية الممنوعة، أين يظهر العقم من نوع قبل 

كبت العدوانية في و  النفورو  لتقمص المستحيل لألم؛ الذي هو موضوع المثلنةالذي يرتبط باو  تناسلي.

  اتجاهها. 

الهستيريا، فإن فيدر تقترح وضع "جسور و  أمام صعوبة الحسم بين العرض السيكوسوماتي      

تستلهم من أعمال مك دوجال و  نظرية". فهي تضع فرضية تداخل مركب للحتمية النفسية المختلفة

(Mc Dougall, 1978)  حول مفهوم "الهستيرية السيكوسوماتية". لقد بينت، في الواقع، مك دوجال

 السيكوسوماتية. و  نوع من الجسدنة التي تظهر في نفس الوقت المظاهر الهستيرية

تتشابه مع و  ، مرتبطة، حسب م. دوغال بالكف لنزوات ألهوالعقم ذو منشأ نفسيفاألعراض مثل       

ة، التي تترجم الدفاعات الناتجة من قوى الكبت لألنا األعلى؛ اإلصابات الهستيريا التحويلي
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في حين أصل التحويل و  السيكوسوماتية الحقيقية، عكس ذلك، ال تحمل وظائف دفاعية حقيقية؛

الهستيري يتواجد في العقدة األوديبية، فإن حاالت الهستيرية السيكوسوماتية تبين باألحرى الخوف من 

إال أنه نظرا لنقص  - ما يجعلنا نفكر ببعض حاالت الذهان-  (fusionnels)يشية األمنيات التعا

 ،الدفاعات العصابية أو الذهانية، فالجسم هو الذي يثار مباشرة إلصالح الصورة النرجسية للعميل

 المتأثر  بالعالقة األمومية البدائية. 

القة بالنرجسية؛ بالنسبة لهذه فرضية لها ع (Lombard P., 1991)أخيرا تقدم لومبارد ب.       

المؤلفة، فحتى إذا تحولت النرجسية األولية إلى النرجسية الثانوية، يبقى دائما جزء (الذي هو ضروري) 

يحتفظ بصفته األولية. تذكرنا المؤلفة أن النرجسية األولية هي غير موضوعية، ألنها تتكون قبل كل 

اء العقيمات يظهرن كفقيرات داخليا كلية، فهن عالقة موضوعية، ولكن بتدخل طرف ثالث، فالنس

 في خطابهن يصفن نفسهن بغير مرغوبات.و  مشاكل تقمصية.و  يعانين من تحقير الذات، من اكتئاب

ترى لومبارد أن نفس الظاهرة سائدة في حالة العقم لدى الرجال. فتحويل النرجسية األولية إلى الثانوية و 

  حدثت بطريقة غير ناجعة. 

ا، فإن المؤلفة، تعطي تفسير للحمل الذي يحدث لدى المرأة العقم، بعد التبني. فرضياتهب

بالنسبة للومبارد، فالطفل المتبني يصبح مصدر النرجسية التي تسمح من سيولة النرجسية األولية إلى 

  النرجسية الثانوية لدى الزوجين. 

 Chatel)بتناول م. م. شاتل أما فيما يخص النظريات الحديثة، فإننا نجد دراسات عديدة نبدأ 

M.-M.)  التي ترى في مشكل العقم في عالقته مع وسائل اإلخصاب االصطناعية الحديثة. فهذه

تعوض الرغبة الالشعورية للطفل، بإرادة و  اإلنجاب.و  التقنيات في الواقع، وضعت تمييز بين الجنس

اإلرادة من شأنها أن تتجاهل الرغبة،  مبرمجة التي تترجم خاصة عندما ال يتحقق الطفل تلقائيا؛ إال أن

) تبين أن رغبة الطفل ليست 1990في مقال سابق (و  (Chatel M.-M., 1998)تنفيها أو تحرفها. 

بالنسبة لكل حمل، فرغبة الطفل فريدة في و  مباشرة، لكنها إرصان للرغبة الالشعورية. بالنسبة لكل امرأة

 يصبح .حب، كعالمة لرغبة الرجل الجنسية للمرأة توازي رغبة الحصول على هدية .أغلب األحيان

    في حين تعتبر ظاهرة اإلنجاب عند اإلنسان، سيكوسوماتية. ؛البعد الالشعوري لرغبة الطفل بديهي
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فاإلخصاب ليس جسدي فقط، ألن البشر يملكون لغة: "الجسدنة التي تتعلق باإلخصاب، 

في الرغبة الالشعورية [...] فاإلخصاب  أسبق في مضمونها، هذا نظرا لتضارب الرموز الفعالة

، فالحمل (Chatel M.- M., 1998, P. 113) التقاء رمزي"  قبل كل شيء،و  ساني هو أوالاإلن

البرمجة و  لكن مع التطور التكنولوجي للتحكم - ٕان أجهض الحمل إرادياو  هذا حتى-بالصدفة، ال يوجد 

الحقيقية للكائنات الناطقة، مهدد. فرغبة الطفل للوالدات، فإن اللقاء الرمزي، الذي يمثل الخصوبة 

الرجل محصور في دور و  أصبحت من اآلن فصاعدا، برمجة أطفال، أين تحمل المرأة المسؤولية،

استبعاد رغبته الجنسية في مهمة اإلنجاب. في هذا التوجه، فالطفل مطلوب و  إعطاء الحيوانات المنوية

الرغبة الالشعورية مكتومة. يكبح هذا المنطق و  وقت خصبة في كلو  من أجساد يفترض أنها سليمة

فهذه  )174الشبقية". (نفس المرجع السابق ص. و  الفصل بين األبوةو  الجسمو  العالقة بين الكلمة

الوسائل الطبية، حسب شاتل، مسئولة عن عدم الخصوبة. فعندما تتدخل الوسائل الطبية في الحياة 

رغبة الطفل.  عزل الرغبة الجنسية، يجعلها و  بين الرغبة الجنسيةالجنسية؛ فإنها تقطع الرباط الرمزي 

  منفصلة عن العواقب الكامنة في التناسل.

من جهة أخرى، فرغبة الطفل تصاغ كطلب طفل، إشباع حاجة، النتيجة هي العقم بكبت 

رد الرغبة؛ فالطفل الذي كان نتيجة اللتقاء جنسي مشحون جدا بالرمزية، أصبح، لدى األطباء، مج

يعطي لنا التحكم الطبي توهم التحكم في كل قراراتنا. من جهة أخرى، فقد أدى  و  تأثير مواد غير معرفة

إلى اعتبار النساء أنفسهن  (IVG)رفع العقوبة على اإلجهاض اإلرادي و  استعمال وسائل منع الحمل

لتي تمنع الطفل كعقم؛ ما يحي لديهن مانع غامض لإلنجاب، إن التكنولوجية الطبية هي نفسها، ا

  المفاجأة، الطفل الذي ال يأتي وحده. 

حسب شاتل، و  خارج الجسم.و  تحقق الخصوبة في األنابيب، هوام إنجاب طفل خارج الجنس

ٕانما إجابة (مثيرة للعقم بذاتها) لسؤال غير مطروح من طرف المرأة. فالسؤال الذي و  فالعقم ليس عرض

مصيرها كأم. فقبل أن يطرح هذا السؤال مباشرة، يتكفل و  ا كامرأةتطرحه المرأة، في الواقع، يتعلق بكيانه

ٕانما الطلب؛ حتى أنه ليس مؤكد حقيقة أنه يتعلق األمر و  به األطباء؛ فما هو معالج، ليس المرض

بطلب الطفل: فالطفل ما هو إال عذر لتبرير البحث عن إجابة إيجابية عن العالقة الجنسية التي تبدو 

لكن الذي و  لعقم ببرود، أي نقص اللذة الذي عرفنه، ه الحاالت، تربط النساء اغير خصبة. ففي هذ

كان غامض لحد حصوله على مكانة واقعية بواسطة كلمة الطبيب. فبوضع الطبيب السبب في الجسم، 
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يكتم الرغبة. فالوالدة، هكذا، ما هي إال مهمة مواد و  يخلق بهذا نقص متموضع على مستوى األنوثة،

الطب يحذف الطفل الخيالي الذي يعطي معنى إنساني للفعل الجنسي. جواب المرأة و  بيولوجية،

  للخطاب الطبي هو العقم. 

نجد في التناول التحليلي، أن العقم ينتج من فعل أن األم لم تعطي إذن لبنتها لكي تنجب. 

ذلك. تؤكد هناك عدة عوامل التي تؤدي إلى الكف، كل محلل يرتكز على نظرية مرجعية له ليجلي 

كل حالة و  ليست معممة، العقم ذو منشأ نفسيالمؤلفة شاتل في النهاية، على أن الفرضيات في مجال 

  التي ترجع إلى أسباب مختلفة. و  حالة خاصة

 (.Pragier S. F)من بين النظريات الحديثة المفسرة للعقم، نجد كذلك نظرية س. ف. براجي 

كغياب المشكل العضوي، ففي الواقع، يمكن للصراعات  يالعقم ذو منشأ نفسحسبها ال يمكن حصر 

النفسية أن تحدث مشاكل عضوية. يمكن أن يكون للعقم نقطة انطالق عضوية ثم المعاناة يمكن أن 

ترجع اللوم على أمها. يمكن و  تحي إشكاليات طفولية أين ال يمكن للطفلة أن تتحصل على أطفال،

الغضب: نشاهد هنا و  يدة التي يمكن لها أن تدعم االكتئابلهذا اإلحياء أن يحدث أعراض عضوية جد

  إذن حلقة مفرغة لجحيم مستمر.

 حول األنوثة (.Freud S)تالحظ براجيي س. ف. أن العقم يعيد النظر في نظرية فرويد س. 

لكنها تبقى متشككة فيما يخص رغبة الطفل؛ التي هي تظاهرة لرغبة القضيب، فهي تميل أكثر نحو و 

  ض األنوثة. وقد قدمت عدة أفكار عن العقم:فرضية رف

 الهوام ألمحارمي:   - أ

فالعقم هنا، ناتج عن كبت رغبة الحصول على الطفل من األب. فالمرأة العقم تتموضع في إطار 

عدم القدرة على حل و  األم المنافسة، ينتج التثبيت األوديبيو  الثالثية األوديبية بين األب المحبوب

تقمص لألم التناسلية، لسبب مشكل في االستقاللية عن األم أو لضعف صورة العقدة، من استحالة ال

  األب. تتكلم براجيي س. ف. عن صراع أوديبي غالفي [...] بكبت رغبة الطفل من األب.

  رغبة الطفل كرغبة للقضيب: -ب
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وجدت هذه الفرضية في نظرية فرويد عن األنوثة. فبعد تقمص لألب، تظهر األمومة "كرغبة 

تؤدي الرغبة في أن و  تكبت إذن األنوثة ويستمر المهبل في إطار نكوصيو  اإلصالح النرجسي،و  رةالقد

الطفل،  الحمل كسرقة للقضيب. فرغبةو  تكون طفال ذكرا إلى الطفل الخيالي كتعويض للقضيب األبوي

ضيب هي رغبة تنتهي إليها كل الرغبات تأتي هذه الرغبة لتحقيق تسلسل رمزي حيث تكون رغبة الق

لكن أمام إحدى الصور الممكنة من و  لسنا هنا أمام "نظرية حول رغبة الطفل، ؛هي نقطة االنطالق

لقراءة المتمعنة ألعمال فرويد، الكشف عن احتماالت مفتوحة، أو اتسمح لنا  ؛بين الصور المختلفة

التسامي من من االحتماالت الممكنة، نجد  -خاصة فيما يتعلق بالجنسية الجزئية الشرجية-تابعة 

 ,André J., 2009)طرحه" و  "الشيء القذر إلى "طفل من ذهب" [...] مع احتمال التناقض الوجداني

P. 11).  

  الطفل المستحيل: - ج

 صدمة: في هذه النظرة، يعتبر حضور الطفل، كآخذ لمكان الشخص المفقود،و  عقم بعد حداد

ون حداد لطفل غير عادي، أو إلجهاض هذا االعتقاد ناتج عن عدم القيام بالحداد، يمكن أن يكو 

العقم يؤشر لشعور بالذنب الناتج من التقمص ل "أم هدامة أو غير قادرة على أن تكون "جيدة و  إرادي.

  بكفاية".

  فوز على التحطيم الذاتي:                                                                               -د

على  ،و هو العنصر الذي يستعمله مدافعو فكرة العقم ذو منشأ نفسي كحجة-  ذالحمل بعد تبني

 ظاهرة مثيرة ،فقطتعتبرها، و  تنفي انتشار هذه الظاهرة إال أن المدرسة األمريكية - أنه موجود حقيقة

جود و  لتأكيد علىل معنى الحمل عند النساء العقيمات من األجدر الكالم عنف ؛تبقى عالقة في الذاكرةو 

  .نفسيعقم 

األمومة المستحيلة:                                                                                               - ه

  العالقة البدائية مع األم:

تبقى األم، بالنسبة للطفلة، مدى الحياة و  "أول موضوع التقمص،و األم هي أول موضوع حب 

أن تكون و  طفلة، لمواجهة عقدتها األوديبية، للتأكد من حب أمها لهاتحتاج الو  مرجع هويتها [...]
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محبوبة كإبنتها. من المهم إذن أن تكون قادرة على تفسير طموحاتها القضيبية، ما يمكن القيام به في 

 .(Résaré L., 2002, P. 115) "بعض الحاالت رمزيا

األوديب أو القضيبية ينتج العقم من استحالة التقمص لألم، التي يمكن أن تقنع ب

(phallicité) قد طورت هذه الفكرة من طرف جروديك ، و(Groddeck G., 1963)  الذي كتب أن

 ,.Deutsch H)النساء اللواتي يكرهن أمهاتهن ليس لهن أطفال؛ كما تبين كل من دوتش ه. 

  أن العقم ناتج من العدوانية لسبب عدم االستقاللية عن األم. ، (1949

تؤكد كذلك على أن و  االحتفاظ بالذات على النزوة الجنسية،و  فوزاألنا (.Pragier S. F)تبين 

 اإلشكالية موجودة خاصة عند نساء ذوات نرجسية هشة. فهته النساء يعتبرن أزواجهن كبديل أمومي،

  يسمح العقم من تفادي العالقة الثنائية باألم.    و 

فشل االنفصال ربطه ب، بير المفسر طبيامشكلة العقم غ، 2001سنة  (.Pragier S.F) تناولت

طفلة بالنسبة  -طفلة. فالمرأة العقم بقيت، حسبها، في تبعية مع الموضوع األولي. تبدو العالقة أم- أم

للنساء العقيمات، متناقضة. إذ تبقى األم موضوعها الوحيد لالستثمار. فقد كانت العميالت، في 

وامتداد لهن دون إياهن كاستمرار "مرنهن بشدة، معتبرة طفولتهن، جد قريبات من أمهاتهن التي استث

ال يقبلن  بأمهات متملكات ،جدوى من التماس إشباع من طرفهن. ُوِصَفْت أمهات النساء العقيمات

عدم االعتراف بها كامرأة؛ و  وحيد لبناتهن، النساء يحاولن البقاء كموضوع حب استقاللية بناتهن؛ فهته

عدم و  البقاء موضوع حب وحيد لبناتهن، مهات،هته األ ،ة محاولةمن جهة أخرى، وجدت المؤلف

االعتراف بها كامرأة.                                                                                                         

ينتج العقم،  من جهة أخرى، فهته النساء العقيمات، ِجُد مكتئبات، لم تستطيع األم إشباعها.

إذن، كمخرج لعدة أجيال نساء محبطات في بحثهن عن أمان نفسي. ال ُيْعَتَرْف باألب كطرف ثالث 

مفضل. ألن األم لم تعينه أبدا كموضوع رغبتها. فتبقى الطفلة مرتبطة بأمها ما يؤدي بدوره إلى جرح 

  مشاكل تقمصيه لديها. و  نرجسي

التبعية بنفيها لرغبتها للتبعية أكبر، ألنها تتمنى كالطفل  تعاني المرأة العقم في الواقع، من هذه

الصغير، القدرة على تخفيف قلقها بإعادة إيجاد التعايش مع الموضوع األولي الذي لم تنفصل عنه 

لكن مع حضور مخاوف و  أبدا. تتمنى إغراء أمها انطالقا من أمومتها، بإعطائها طفل جديد يغمرها،
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يترك المجال، و  نجد فشل الرمزية لإلخصاء، ال يثلث قلق اإلخصاء هدامة من طرف هذا الطفل،

نكوصيا، لقلق االنفصال الذي يمنع المرور إلى االستقاللية. يتم تقمص األم لكن مع غياب رغبة 

فيما بعد، سيصعب عليهن حب و  تستمر العالقة ،الحركة األوديبية ال يمكن لها أن تحدث ،األب، إذن

 homo)فلة مثبتة لصورة أمومية، في حركة تسمى الجنسية المثلية الالشعورية رجال آخرون. تبقى الط

inconsciente)   ."األولية  

لكن غياب الحركة األوديبية هي التي تعتبر إشكالية، و  فالصراع األوديبي ليس هو سبب العقم

؛ حيث يشير العقم، مهما كان سببه، ذا معنى F. S.)   (Pragierتعتبرو  فاألب ليس مستثمر شبقيا

هذا الكف الجسدي إلى مشكل االستقاللية عن األم، إال أن العالقة القريبة من األم تبقى منفية. فالمرأة 

كموضوع مصلح الذي  الطفل ينتظر  ترمي اكتئابها إلى أعماقها.و  يةالعقم تجهد نفسها لكي تعيش عاد

مختلفة حول العقم، استخرجت يسمح التحرر من صورة األم البدائية. وانطالقا من المفاهيم ال

(Pragier) الجسدنة، قصديه العرض و  التحويل، العقمو  ثالث نظريات حول سببية العقم: العقم

(intentionnalité du symptôme) .تنتمي براجي لهذه الفرضية األخيرة :  

إنه عرض  ؛تشير النظرية الهستيرية إلى خصوصية العقم من بين مختلف حاالت الجسدنة

فالعقم يوضع كعرض تحويلي معبرا عن حل   ،بما أن الطفل المعني لم يكون ،باشرة الصراعيحل م

أن الجسم، يترجم عبر العقم كف نزوات  (Mc Dougall, 1978) تبينو  الكبت.و  وسط بين الرغبة

ألهو، بواسطة "حبس اإلثارة" بالنسبة لها فالصراع األوديبي غائب؛ يبين العرض بطريقة أقل مقاومة 

الدفاع ضد تمايز اآلخر. و  أمنية االتحادو  الممنوع األوديبي، منه من الخوف و  قلق اإلخصاء ضد

ترجع النظرية السيكوسوماتية السببية النفسية المسئولة عن عرض غير خاص، حيث ال يكون العقم إال 

 فإن النساء العقيمات يفرغن في جسدهن  (Marty P., 1980)تعبير بالصدفة. فحسب ب. مارتي 

فائض اإلثارة الناتج من صراع خاص بتاريخهن. تنجرح نرجسيتهن بسهولة بمشروع إدخال طفل كامل 

على ضوء هذه النظرية، فإن الكراهية في اتجاه األم تكون نتيجة و  (fusionnel) بين زوجين متحدين

  ليست سببها. و  للعقم

الالشعورية الفعالة في العقم ، الميكانيزمات (Jéronymidès E., 2001)توضح جيرونمدس إ.       

األوديب؛ تفترض أن غياب الطفل يخفي لدى النساء العقيمات و  عبر حاالت عيادية واقعية، األسطورة
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التي لم تكون معتنية بشكل كافي، و  نقص آخر أتى من عالقة مؤلمة مع األم األصلية للمراحل الفموية

  جافة أو صعبة. 

كبيرة لتقمص أم جيدة مع استمرار رغبة اإلشباع من طرف هذه  فهته النساء يجدن هكذا صعوبة      

التي تدفع بهن للبحث عن شريك و  نتيجة لهذا، فالنساء العقيمات يظهرن نرجسية هشة،و  األخيرة.

الطفل ال و  يعطي لهن قيمة، بينما في الواقع، ال يجدن هذا "الفارس" في شريكهن، يستمر النقص

بعد  ؛ان للطفل في حياة المرأة العقم، ألنها تطالب بهذه المكانة لنفسهايحدث. ففي الواقع ليس هناك مك

 هذه الرغبة المحبطة من طرف أم غير معتنية، بنقل موضوع النزوة، فإن النساء العقيمات، يحققن

  معترفة تحت ستار طلب الطفل.  ماً اضطرار التكرار أين يستمر طلب أُ 

لتأكيد النرجسي، هو في نفس الوقت مرفوض من إال أن هذا الموضوع الذي يتوجه له طلب ا

التي تعتبر و  هذه الوضعية "عقدة إلكترا"  (.Jéronymidès E)طرف الطفل، ألنه غير مشبع. تسمي 

فعقدة إلكترا الحقيقية حسب  (Jung)مماثلة لعقدة أوديب عند الطفلة، كما كان يفكر يونج 

(Jéronymidès E.)  التي تحدث خالل المرحلة الفموية. ترتكز و  أوديب هي تثبيت قبلي إلشكالية

سد كل  علىهذه الفرضية، على الوضعية االكتئابية للرضيع، الذي يعيش تجربة عدم قدرة أمه 

األم، هكذا، كسيئة تنتج العالقة المؤسفة عند المرأة العقم من  كْ رَ دْ تامة. تُ التبعية الحاجياته في مرحلة 

  أمام تحقيق مثال األنا.  ضعف األنا المثالي الذي يطرح مشكل

حيث لم تشبع أبدا -تستمر هذه الوضعية االكتئابية، لدى النساء العقيمات طيلة حياتهن 

فالمرور إلى تغيير الموضوع في اتجاه األب، أصبح صعب اآلن؛ هكذا فالمرأة في  - نرجسيتهن األولية

الشيء -  (hostile)العدوانية  عكس األمو  تبعيتها لألم، خاصة إذا كان األب جيدا بطريقة مبالغة،

فإن اإلنجاب ال يمكن   -الذي يدفع إلى عالقة أوديبية مستمرة بما أن تقمص أم جيدة بات مستحيال

  أن يحدث.

إلى  العقم ذو منشأ نفسي، (Leuzinger-Bohleber M., 2001)ترجع لنزجر بوهلبير 

ي رغم اآلالم التي يحدثها قتل الت (Euripide)الصورة األنثوية عند أوريبيد  (Médée)أسطورة 

 تركها من أجل امرأة أخرى.و  أبنائها، فهي تفعل ذلك انتقاما من أب هؤالء األطفال، ألنه خدعها

، الذي يتكون انطالقا من هوام (Médée)حسب لوزنجر بهلبر م.، فإن النساء العقيمات يظهرن هوام و 
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األولى بالموضوع، خاصة اكتئاب  جنسي مبكر، لذكريات مكبوتة خاصة بمعاش صدمي للعالقات

  هوامات جسدية دائمة الحضور. و  أمومي،

مواضيعها و  يعادل فراق المرأة العقم لوالديها، لاللتحاق بالشريك الجنسي، خطر افتقاد الذات

ال تستطيع االنفصال عن الوالدين الذين يطلبان الخضوع التام (دون قتلهما نفسيا). يحل هذا  الداخلية.

إذن فقدان ذاتها، إما بتفرد فجائي الذي  ،ا باإلتحاد مع موضوع أمومي أو بموضوع أبويالصراع إم

يقتل الموضوع. فهته النساء، مقتنعات، الشعوريا، أن عالقة غرامية جنسية تحمل خطر التبعية 

  ٕاهمال من طرفه. و  احتمال إحباط ضمنيو  الوجودية نحو شريكهن

 ستجيب هته النساء باندفاع نحو الموت: اتجاه ذاتهنأمام مثل هذا اإلهمال غير المتحمل، ت

كذلك نحو نتيجة العالقة معه، أي األطفال. لهذا فهن يحتسبن لتفتح أنوثتهن ويرجع و  موضوع حبهن،و 

عدوانية و  مميت، كمصدر نزوة ليبيديةو  عقم. فجسدهن األنثوي، مدرك كملتهم، هدام،و  جسدهن بارد

  غير قابلة للضبط. 

ساء خالل العالقات الموضوعية األولية، لصدمات خطيرة؛ أمهاتهن مكتئبات تعرضت هته الن

غير قادرات على مساعدتهن لدمج هواماتهن البدائية الهدامة. تنشطر هذه األخيرة إذن، من باقي 

. تعتقد هته النساء، أنهن سبب اكتئاب أمهاتهن، أنهن حطمن (Médée)يبقى على شكل هوام و  النفس

ن العدوانية؛ من جهة أخرى، فالجسد يبدو كملك األم، ألن هته األمهات، يتقمصن أمهاتهن بنزواته

  "أمهاتهن الميتة". 

و الذي نتج من -المواضيع و  كذلك قلقهن المبالغ من التبعية بسبب هشاشة الحدود بين الذات

موضوع ضبط بفعل أن األم االكتئابية استثمرت الطفلة الصغيرة كو  غياب األب في الثالثية األوديبية

(object of régulation) كنتيجة لهذا، فإن جنسية األمومة تكون  - نرجسي من تقديرها لذاتها

بخطر طغيان الوجدانان و  المواضيعو  مرتبطة، الشعوريا، بخطر فقدان الحدود بين الذاتو  صراعية

  /أو العدوانية. و الليبيدية

إال طرف واحد: إما  ،الوالدةو  من الحمل فالنساء العقيمات مقتنعات كلهن بأنه لن يخرج سليما

  . (object)أو الموضوع  (self)األم، أو الطفل؛ إما الذات 



    التحليل النفسي نظرية نفسي فيالمنشأ الصيرورة العقم ذو : الفصل الثاني
 76 

  
 

 

بوهلبر م. أن هذا الهوام الالشعوري لألنوثة دائم الحضور لدى كل امرأة بدرجة -تؤكد لوزنجر

مرأة تطوير ضروري الستطاعة ال  (maternality)أقل ظهورا. يبدو تناول هذا الجزء المظلم ألمومتهن

 ليبيدي.       و  سلوك أمومي خاص واستنتاج إشباع نرجسي
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  :خالصة الفصل

العقم. و  تحقيق المرأة ألمومتها، يثير الرغبات الالشعورية، ما يسمح لنا بفهم رغبة الطفل إن

 بين المؤلفون، المذكورين سابقا، أن اإلنجاب ليس أمر بديهي فهو خاضع لقوانين تنظيم الجنسين

  الخيال. و  بالتالي مسير من طرف الرمزيةو  جيالاألو 

يميز العياديون، انطالقا من الرغبة التحتية لطلب الطفل، رغبة الطفل الحقيقية، المسماة رغبة 

  رغبة الحمل أو رغبة إثبات أنوثتها عبر الحمل.و  األمومة،

العقم ذو منشأ و  باألخص التمييز بين العقم العضويو  تبين لنا أن تحديد مفهوم العقم، صعب،

 ،تباين الحاالت العيادية للعقم، فإن كل مؤلف يقترح نظرة خاصة لسببية العقمو  . نظرا الختالفنفسي

على أهمية األخذ بعين االعتبار للظواهر الالشعورية المرتبطة  ، في الحقيقة،ٕان هم يتفقونو  حتىهذا 

  بالعقم. 

ية للمرأة مع والديها. الحظ بعض الباحثون تفسر جل النظريات النفسية العقم، بالعالقة الطفول

حسب و  التي تخاف تكرار مصير كارثي إلحدى سلفاها.و  عند المرأة العقم، إشكالية بين األجيال

"فاإلنتساب النرجسي لألم  (.Fédida P)المذكور من طرف فديدا ب. و  (.Groddek G)جروديك 

فاألجداد يعتبرون صور  اء هويته [...]مكون لإلعتقاد الذي يبحث خالله األنا عن األسالف لبن

 Fédida)الذين يحملون معنى سببي في المصير" و  - اإليجابي أو السلبي–للتقمص الخيالي و  للتقمص

P., 2006, P. 163). 

فيما يخص النظريات الحديثة، فإن بعضها يرجع العقم إلى العالقة التعايشية 

(fusionnelle)الذي  ، األصلية للمراحل قبل األوديبية األمو  مرأة العقم، المتناقضة أو العدوانية بين ال

العالقة المحارمية مع ل تقمص المرأة؛ ذكرت تفسيرات أين تتدخلو  يطرح مشكل على مستوى النرجسية

  في حالة العقم.  هواميا، األب،

. حيث العقم ذو منشأ نفسياختالف اآلراء في تفسير و  يبين ملخص األعمال المذكورة، تنوع

الحالية،  تختلف عن المؤلفين اآلخرين بتأكيدها على تدخل العناصرو  تتميز (.Chatel M.-M) نجد

  بينما يؤكد المؤلفون األخرون، على أهمية المعاش الطفولي.
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بين ما سنتعرض فيما يلي إلى المرحلة التي يكون فيها الحمل حدث واقعي، سنحاول أن ن

) أشهر 9ينجر عن هذا الواقع، ما يعبئ وما يعيد أحياءه عند المرأة الحامل، فإذا كانت تسعة (

ضرورية  يصبح الجنين اإلنساني مولود جديد قابل للحياة، فإن المرأة تتوصل إلى أن تكون أما تبعا 

لتي استقبلت هي بحد ذاتها لكل قصة حياتها. فالمغامرة تبدأ منذ األيام األولى من حياتها مع الطريقة ا

  إلى الحياة.

هذا يرجعنا إلى و  دراسة أعماق الشخصيةيجب  ،روع الطفل، الحمل، الطفل الحقيقيمش فهمل

الثقافي، الفيزيولوجي، تاريخ تكوين الوظيفة  تناول هذا الموضوع في جانبه الذاتي، االجتماعي،

المستوى الالشعوري، فإن آثارها تتواجد في  الشخصية، الخ. فإذا "جند اإلنجاب اإلنساني تصورات على

    (Bydlowski M., 1997, P. 25)التقاليد التي تصطحب عادة الظاهرة"  و  العادات الطقوس

المجتمعات، و  إال أن هذه المظاهر ال تعني أبدا بأن الشخصية تختلف حسب اختالف الثقافات

 م " فرغم أن هذه التصوراتالفروق بينهو  حيث نجد أهمية الخصوصيات الفردية لألشخاص

المواقف الوالدية، إال أن و  االعتقادات لها دور وتأثير كبير على مصير نمو الطفل عبر نمط التربيةو 

 "  الخرافية كما أنها قد تتناقض معها كذلكو  هذه التصورات قد تتصادف مع االعتقادات االجتماعية

(Perron R., 1985, P.25)   

على أن الوالدة اإلنسانية ليست أبدا ظاهرة طبيعية كما هو الحال في و يؤكد األنتربولوجيون "

كذلك الموت بتقاليد ذات و  اإلنسانية تحيط الوالدة مجتمعاتفكل الحضارات كل ال ؛األصناف الحيوانية

     (Bydlowski M., 1997, P. 25)طابع عالمي" 

التفسير و  خل اإلرصان الشخصي للفردرغم التدخل لبعض القيم االجتماعية، " إال أنه هناك تد      

  (Marcos H., 1977-78, P.363) الذاتي لهذه القيم، اختيارات الفرد األساسية" 

  :الحملو  أوديب عقدة -1

عقدة أوديب "كمجموعة  (.Laplanche J. Et Pontalis J-B)بنتاليس و  يعرف البالنش

ديه. تحت صيغة، المسماة ايجابية، تظهر الكراهية التي يكنها الطفل اتجاه والو  منظمة لرغبات الحب

العقدة كما هو الحال في أسطورة أوديب السلطان: رغبة في موت هذا المنافس الذي هو الشخص من 
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الرغبة الجنسية للشخص من الجنس المعاكس. تحت شكله السلبي، يظهر عكس ذلك: و  نفس الجنس

من الجنس المعاكس. ففي الواقع، تلتقي بهاتين الغيرة الحاقدة على الوالد و  الحب للوالد من نفس الجنس

 Laplanche J. Et) الصيغتين، بدرجات مختلفة في الشكل المسماة الشكل الكامل لعقدة أوديب" 

Pontalis J-B., 1992, P. 79). لكنها و  عند مالحظة الطفلة إلخصائها، تتنازل عن القضيب

  (Freud S., 1925) .بالحصول عليه كهدية من األ تعوضه بالطفل الذي ترغب

تجعل هذه األخيرة كمسئولة عن عدم و  تتنازل عن أمها،و  كموضوع حب ،تأخذ الطفلة األب

يوضح لنا فرويد س. التناقض الجوهري بين الجنسين "ففي و  امتالكها للقضيب. تصبح األم منافسة

تبدأ و  تكون ممكنةحين تزول عقدة أوديب عند الطفل تحت تأثير اإلخصاء، فإن عقدة أوديب الطفلة 

مع اكتشاف عقدة اإلخصاء؛ لهذا، فإن عقدة أوديب الطفلة ال تزول كلية كما هو الحال عند الطفل. 

ببطيء، أن تكبت أو أن تبقى فعالة في الحياة العقلية للمرأة و  يمكن لعقدة أوديب أن تزول تدريجيا

  الراشدة".

  األمومة: و  األنوثة -2

هما، حاول العديد من المؤلفين توضيح العالقة بين قدو  ة باألمومةاألنوث إرتباط في الواقعنجد 

 األخيرة هذه أن أفكار فرويد عن األنوثة في أنه يرى (Cosnier J., 1987)تلخص ج. كوسنيي 

ترتبط األنوثة بالموقف السلبي الذي هو نتيجة لتقمص المرأة  حيث ؛تعتبر قارة سوداء في مجال معرفته

  كإنسانة مخصيه. 

تكون المرأة أنثوية، يجب أن تكبت رغباتها القضيبية النشطة، تثير األنوثة القلق عند كي 

أكثر غرابة "كل ما هو غريب و  عند النساء، فهي في الواقع النفسي الداخلي كل ما هو مجهولو  الرجال

   في جسم األم.

ة الجنسية؛ انطلق من الثنائي (.Freud S)، فإن (.Bastien D)   كما توضح ذلك باستيان د.

فقط إلى جنس واحد. و  ال واحد ينتمي كليةو  الرجل لهما شيئا من الجنسين في ذاتهما،و  فكل من المرأة

لكي نفهم ماذا تعني المرأة، يجب أن نفهم كيف تصبح امرأة فالطفلة ملزمة بتغيير المنطقة الشبقية التي 

الشبقية تبقى مرتبطة بالقضيب. كما أن تنتقل من البظر إلى المهبل، بينما بالنسبة للطفل، فالمنطقة 
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في مرحلة قبل األوديبية، المجال  ،الحب نحو األميترك حب، الطفلة ملزمة خاصة، بتغيير موضوع ال

  للحب اتجاه األب، ألن الطفلة تأمل أن تجد عند األب ما لم تجده عند األم.و  للحقد نحوها

األمر فقط بوضعية راحة الذي يعاد إحياءه إال أن التعلق المبكر باألم ال يزول تماما، يتعلق 

عند موعد المرأة مع األمومة. يتبع اكتشاف الطفلة للإلخصاء، برغبة في القضيب. تلتحق الطفلة 

  للقضيب. (l’équivalent)كمقابل -بأنوثتها عندما تعوض رغبة القضيب برغبة الطفل 

 ب على المستوى الجسديحسب باستيان دائما، فإن النساء يتعرضن بعد الوالدة الضطرا

 la)يجدن مشاكل حقيقية في حياتهن الزوجية. فالمرور إلى وضعية األم، "الممر االمومي" و  النفسيو 

traversée maternelle) ،حتى مخاوف و  التي تؤدي في أغلب األحيان إلى فقدان الرغبة، الرفض

ان عن مصدر هذا "الفقدان تتساءل باستي. (Bastien D., 2008, P. 116)من العالقات الجنسية" 

ة؟ لماذا األم تكون غامرة، نوعا ما، ديدهو ظهور ممنوعات جسببه للشهوة الجنسية إن لم يكون 

نحن نعرف أن و  )15تصبح غير مبالية بالرغبة الجنسية" (نفس المرجع السابق ص. و  بالرضيع،

المذكورة من و  - حسب ف. دولتو–لن تصل إلى إمكانياتها الكامنة و  الجنسية األنثوية لن تكون مزدهرة

  )15تدفع ديونها األوديبية" (نفس المرجع السابق ص. و  طرف باستيان "إال عندما تلد

 (genre)التي تعتبر األنوثة نوع  (Bécache S., 1987)في نفس االتجاه، نجد س. بكاش       

امرأة حقيقية، إال انطالقا من المرأة ال يمكن أن تصبح و  األساسية. (attribut)األمومة ميزتها و  المرأة

، أكثر (Bécache)المذكور من طرف و  ،(Freud)المرأة حسب و  اللحظة التي تصبح فيها أم.

  يتجلى ذلك في الواقع بحاجة المرأة ألن تكون محبوبة أكثر من الرجل. و  نرجسية

الخالقة، بمعنى فإن األنوثة تعادل القدرة السلبية ، (Dolto F.,1998) بالنسبة ل ف. دولتو      

تؤكد أن هذا ليس خاص بالمرأة لكن، في التناسل فالمرأة و  خصب.و  مستقبل - دينامي، سلبي-سلبي

هي التي تحمل الطفل. بالمعنى الرمزي، األنوثة هي دينامية مستقبلة، فكلمة أم ال تعني "المخلوقة 

، هذه األخيرة مرتبطة (Dolto)لكن تصور إنساني للخلق. رمز الخصوبة. بالنسبة ل و  الوالدة السلبية"

لكن و  ، فاألم الوالدة تصبح صورة القضيب األصلية، ليس فقط في مرحلة الحمل،(phallus)بالقضيب 

أيضا في مرحلة الرضاعة قبل أن يصل الطفل إلى حركية تعبيرية لجسده اتجاه العالم المحيط. بينما 
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 ر تفتح األنوثة لدى المرأة كمرتبط باألمومةبأن الرأي العام يعتب (.Bastien D)تذكرنا باستيان د. 

  كمصدر سعادة مستقبلية للوالدين الجدد. و  والدة طفل كمؤشر لحب بين الزوجينو 

لم و  من جهة أخرى فهذا الرأي ِيؤكد باالستجابة االكتئابية للنساء اللواتي يقتربن من سن اليأس

ض النساء، سواء كن عقيمات، كذلك بإلحاح على الحمل االصطناعي لبعو  يكون لديهن أطفال

  عازبات أو يعشن حياة جنسية مثلية. 

تشير باستيان د. إلى مساهمة فرويد س. في استمرارية هذه األفكار، برؤيته للحمل كإصالح 

سعادة لألم. تعترف و  بالتالي كإشباعو  لما حرمت منه الطفلة، أي القضيب. فيبدو الطفل إذن كإصالح

لكنها تضيف أن العيادة التحليلية النفسية أظهرت واقع أكثر تعقيدا: "ففي و  ،أن هذه الفكرة ليست خاطئة

الواقع، إذا كان مؤكد أنه ال يمكن القول أن تكون امرأة، هو أن تكون أم، إال أنه يمكن أن نتساءل 

على معرفة هل في بحثها عن األنوثة، ال تواجه المرأة، بطريقة أو بأخرى األمومة ( مرغوبة، معاشة، 

أو مرفوضة)؟ يمكن للمسألة أن تأخذ عدة أوجه: هل يمكن أن أكون أم في يوم ما؟ هل أنا امرأة دون 

هته النساء يعتبرن  أنا أرفض أن أكون أم؟و  أن أكون أم ؟ هل أنا امرأة ألنني أم؟ كيف أكون إمرأة

األم حينما و  بين المرأة ففي الواقع، ال يمكن لهته األمهات الفتيات، التمييز ؛المرأة كمعادلة لألم خاصة

يواجهن األمومة. بالنسبة لبعض النساء، فاألنوثة هي بناء موجه للرجال؛ فاألنوثة تتفتح بنظرة الرجل 

 .(Bastien D., 2008, P. 110)الراغبة" 

هكذا فحتى إن لم توجد هذه التصريحات، بطريقة مباشرة لدى بعض النساء، فإن األمهات 

أن الرغبة تبحث دائما شيئا أو شخصا من و  كن للطفل أن يعوض كل النقصالفتيات يدركن أنه ال يم

تشير أن عدد قليل من النساء يعترفن بأنهن ناقصات بعد أن تحصلن على و  شأنه أن يؤكد أنوثتهن.

أغلبهن يؤكدن أن المرأة إذا لم تواجه أبدا األمومة، فهي ينقصها شيء، فهي لن تكون "امرأة و  طفل،

حسبها فاألمومة و  . نفسها متسائلة عن وجود مكان أين  تربط األنوثة باألمومة؟استيان دبتجد و  حقيقية"

  لكن ال تستكملها.و  تحقق األنوثة

 الخلط بين األنوثةو  أنه ال يجب الربط (Delassus J. M., 2008) ج. م. يوضح دوال سو      

، أي تجربة (l’originaire)ة األصلي (un choix de parenté)األمومة؛ فاألنوثة اختيار قرابة و 

العالم الخارجي كغير منفصل عن و  الكلية للمولود الجديد، ففي الواقع، بعد والدة الرضيع يدرك أمه
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فإن  ؛رغبة األمومة، رغم أنهما دائما مرتبطتانو  ذاته؛ من جهة أخرى، ال يجب الخلط بين رغبة الطفل

لطفل) لرغبة استمرار االستفادة من التمييز رغبة الطفل، هي عبارة عن إسقاط بسيط عليه (على ا

هذه الرغبة تكون أكثر أنثوية منها من أمومية حقيقة.  (L’attribution de l’originaire)باألصلي 

عكس ذلك، رغبة األمومة تعادل ضرورة شخصية إلعطاء لآلخر مادة أصلية بحد ذاتها، سواء على 

  شكلها النفسي أو الجسدي. 

، بناء وسيلة استقصائية (.Ammaniti M. et al)جماعته و  لف، حاول أمانيتيباتجاه مخا      

، "يتعلق األمر بجمع معطيات مختلفة (L’IRMAG)للكشف عن تصورات الحمل: تسمى هذه األداة 

خالل و  المحيط: حول رغبة األمومة، الوجدانات عند اإلعالن عن الحملو  كذلك لدى الزوجو  لدى المرأة

حول هوية و  نات الهوامية المرتبطة بالطفل الداخلي، استقصاء حول الهوية األموميةصيرورته، االرصا

 ,Ammaniti M. et al., 1999)  الماضي للطفلة"و  الرضيع، أخيرا موقف األم من دورها الحالي

P.21).  

                                             طلب الطفل:                                                                   و  اإلنجاب -3

ككل رغبة تعادل قوة الشعورية التي ال تتجلى كما و  كما رأينا ذلك، فإن رغبة المرأة جد معقدة،

طلب الطفل الذين ال و  فيما يخص نقائص اإلخصاب، فمن الضروري التمييز، بين رغبة الطفلو  هي؛

  ر أن يخفي رغبات أخرى.  بالضرورة؛ حيث يمكن لهذا األخي طبقانيت

  لحمل:ل الدينامي تطورالمراحل  -4

  حدوث الحمل: المرحلة األولى: 4-1

 –عند حدوث الحمل، ويتحقق األمر من ذلك، تبدأ االستجابات الفردية الخاصة بكل امرأة 

حيث سنرى أن مسالة الحصول على الطفل أم ال، محركة بقوى الشعورية؛ الالشعور الذي يأخذ 

من كل ما سجلته المرأة الحامل منذ أن أتت إلى الحياة وبأكثر خصوصية من الطريقة التي  منابعه

الخ. مها، وكذلك أبوها، إخوانها، الوجدانية األولى مع أو  احتفظت بها بداخلها عن التبادالت  الجسدية

  .ورثوه هم بحد ذاتهم من آبائهموكلهم يؤثرون حسب ما أ
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يعتبر الحمل من بين    رواية التي تعيد إحياءها بعض األحداث،إن تاريخ المرأة يترك آثار ذك

"فمنذ األسابيع األولى، فإنه يمكن  ؛األمو  فيها كثيرا من ذكريات عالئقية مع األب االلحظات التي تحي

تتأسس حالة و  الكشف عن الشفافية النفسية بسهولة ألن توازن المرأة المعتاد، يتعرض لالضطراب.

التي تستدعي مساعدة ضمنية، كما هو الحال في المراهقة.   و  مستمرة،و  ناقضةعالئقية خاصة، مت

 هناك أصالة في الحياة النفسية، نوع من المبالغة التي تذكر كذلك بالمراهقة. تربط النساء،  ببداهة

 (Bydlowski M., 1997, P. 94)بدون احراج، بين وضعية حملهن الحالي واستذكار ماضيهن" و 

الحاالت المعتبرة كمرضية؛ "فإن شدة إعادة و  لنا بتفهم اشكالية النساء الحوامل العادياتكل هذا يسمح 

سيالن التذكر الطفولي المعبر عنه بطريقة حنينية، يتناقض مع غياب و  إحياء لبعض الهوامات

الذكراوي للتصورات، بالخصوص، و  الخطاب المنطقي على واقع الجنين. يشهد هذا السيالن النكوصي

  )97شفافية نفسية المميزة لهذه المرحلة من الحياة" (نفس المرجع السابق ص. على 

لكن لماذا هذه الشفافية النفسية؟ لماذا تمتنع النساء الحوامل عن التعبيرعن الطفل الذي 

يتكلمن عكس ذلك، عن هواماتهن الماضية بشدة؟ يمكن التماس اإلجابة حسب بيدلوبسكي و  يحملنهن

دوجة: من جهة انخفاض المقاومة المعتادة أمام المكبوت الالشعوري؛ من جهة في وجود "ظاهرة مز 

  .)97أخرى، االستثمار المبالغ للموضوع الجديد الذي هو الطفل" (نفس المرجع السابق ص. 

  الحمل ورغبة الطفل: 4-1-1

مشكوك فيه بحد ذاته؛ وحسب دالون ك.ر. و  إن مفهوم رغبة الطفل، هو مفهوم غامض

غبة الطفل" هو قبل كل شيء مفهوم، ليس من المؤكد أنه صحيح، رغم االستعمال الواسع "ر  فمفهوم

وليس لنا أي داعي للشك في  –له، [...] فرغبة الطفل تكون على "عدة مستويات، هناك كالم الفم 

لم بالمعنى الحرفي للكلمة، ألن الجسد يتك ،ال يمكن أن نأخذ الرغبةنا لكنو  [...] - أصالة كالم المرأة

هو اآلخر، وال يقول بالضرورة، عن طريق متعته، معاناته، أعراضه، نفس الشيء الذي يقوله الفم. ثم 

إن هناك ما لم يقال، الكامن، ما قبل الشعور، الالشعور [...] هذه المستويات المختلفة هي في اغلب 

قانون الكبير للحياة األحيان متناقضة، أو متباعدة [...] كل هذا ألن  التناقض الوجداني، هذا ال

الذي يحي وضعيات و  الوجدانية، يزداد ويظهر أكثر عندما يتعلق األمر بحدث مهم، المعاش في الجسم

 Parentalité "((Revault"األبوة" (و قديمة، كما هو األمر في األحداث الخاصة باإلنجاب

D’Allonnes C., 1991, pP. 49-50) .  
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 يست شعورا يصطحب الحمل، الوالدةفاألمومة ل"(.Delassus J. M) حسب دوالسو ج. م. 

 يحدد إمكانياتها [...] فكل أم تلد من الطفلو  لكن تسلسل خاص للحب الذي يشترطو  طفلالتربية و 

كل طفل يلد من أم ناشئة؛  ففي كل مرحلة للطفولة كما أنه في كل مرحلة و  من الطفولة الماضيةو 

اآلخر. التمييز بينهما صعب، فهي تتماشى مع بعض،  يبررو  لألمومة، الواحد يضيء اآلخر، يشرح

  .(Delassus J. M., 2007, P.8)فالعالمين يرتبطان ببعضهما البعض" 

التفكير بكلمات و  "فمن األفضل الكالم فبدال من الكالم عن الرغبة أو رفض الطفل      

 هذا الصراع" غير قابل للحل...) التطور مخرج، موجود، مرن، قوى غيرالصراع ألتناقضي (

(Revault D’Allonnes C., 1991, P. 50) .  

الوسائل الطبية الجديدة ضد العقم، فهم بأكثر وضوح و  تمكن الوسائل الجديدة لمنع الحمل

باللجوء إلى  –التكنولوجية، فبواسطة التطورات الطبية الجديدة، أصبح من الممكن و  للظواهر البيولوجية

 Sexualité)) بين "الجنسية التكاثرية Dissociationلتمييز ( او  التفريق –وسائل منع الحمل 

procréatrice)  الجنسية من أجل االستمتاع (و(Sexualité ludique  لكن يبقى اإلنسان عامل

المشاريع العقالنية مدموغة بمعان قوى  الالشعور. فإذا كان األفراد يبرمجون تكون تواصل الحياة أين 

بطل، الرغبة الشعورية في الحصول تو  اجتماعية، فإن هذه المثل تعطلحياتهم حسب مثل عائلية و 

على الطفل، توضع أمام اختيار صعب من طرف الالشعور: الطفل المبرمج ليس محقق دائما، يأتي 

ليه  لمدة شهور أو سنوات، فالتوهم في التحكم المطلق في عصول حقبل الوقت المنتظر أو ينتظر لل

لوالدين ارتياح  في كلية قدرتهم، يفكرون أنهم يملكون السيطرة المطلقة على الحمل يستمر، ما يعطي ل

 ,.Delaisi De Parseval G. et Janaud A)قدرتهم على اإلنجاب لكن كم اإلحباط متكرر". 

1985, P. 25)  

تأخذ المرأة، بحملها، مكان في سلسلة األجيال بعد األب واألم وقبل االبن أو البنت، هذا 

 ؛لبها بطريقة ما، الطابع النهائي لزمن الحياة الذي خصص لها وان تخضع  لقانون الحياةيستلزم تق

هنا و  في نفس الوقت عن  إمكانية زوالهاتعلن بذلك و  تؤكد على انتقالها إلى النضج ،حيث برجوعها أم

جنسين: قلب "اإلشكالية اإلنسانية التي ترجعنا إلى االعتراف بالفرق بين األجيال وبالفرق بين ال

  .(Debray R., 1987a, P. 13) المواضيع األساسية في الصراع األوديبي"
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أمنية  –ال شعوريا  –الطفل كل قصة حياة المرأة الحامل. تتواجد داخل كل امرأة  رغبةتحرك 

أن تكون أم، الرغبة في الحصول على طفل، ورفضه في نفس الوقت: هناك فرق من فترة إلى أخرى 

التقيؤ، كمن بينها االضطرابات الصحية،  ،هذا الصراع ألتناقضي بطرق عديدةعن  "يعبرمن حياتها. 

فهذه األعراض بدأت في االختفاء، ففي  ،التي تعتبر عادية، ولكن في وقتنا الحاليو  ؛إلى غير ذلك

أن نالحظ خالل األشهر األولى من الحمل حاالت غثيان، خاصة في  كان من العادي جدا ،الماضي

، حاالت تستتبع بالتقيؤ [...] هذا النوع من األعراض جد نادرا في الصباح تناول فتور الصباح قبل

الراجع إلى التقلصات  ،الوقت الحالي. تعوضه أعراضية مختلفة متمثلة في تهديدات اإلجهاض التلقائي

  ).25(نفس المرجع السابق ص.  المبكرة أو المتكررة للرحم"

عن أسباب هذا التغير لألعراضية األكثر تكرارا  –ر.  كما تقول دوبري –يمكن أن نتساءل 

في ذلك الوقت، فاألهمية القصوى لألعراضية في القديم  مقارنة لألعراض التي تالحظها أكثر  تكرارا 

ع مس الجهاز الهضمي وليس في الوقت الحاضر، " هو أنها تقوم بعملية النقل إلى األعلى، م

فالتهديدات باإلجهاض بعد التقلصات المبكرة تضع، حياة  الجنين  ة باإلنجاب مباشرة.ينالمع األعضاء

) هو الذي يميز هذه األعراض Déplacementفي خطر مباشر، في نفس الوقت، فغياب النقل ( 

  .)26 (نفس المرجع السابق ص.  مؤدية في نفس الوقت إلى مظهر خطير"

غامضة [...] هذا رغم تبدو حيوان، إمكانية تدخل الغريزة في اإلنجاب كما هو الشأن عند الف" 

أن الفكرة البسيطة المتداولة هي أن الحمل اإلنساني محقق من طرف هذه الغريزة التي تدفع إلى سيالن 

 ,.Delassus J. M)تحدث اإلثارة النزوية التي يؤدي تفعيلها إلى اإلخصاب" و  الهرمونات في الجسم

2008, P.21).         

السيطرة المطلقة على و  حمل بعض النساء بالشعور بالقدرة الكليةفإذا مكنت وسائل منع ال

بدون و  التناقض الوجداني المسلك الوحيدو  القلقاآلخر، يصبح  عملية اإلنجاب، فإنه بالنسبة للبعض

هكذا، يجب  -الكامل للرغبات التي تظل مع ذلك حتما متناقضةو  مباشرة التحقيق الجيدمهددة - نقل 

من   - في أحسن الحاالت- ص بالحمل مع إعادة التسويات، بسد جزء كبير الوقت الخا"أن يسمح 

المعلن عنه كذلك، واالنفعاالت التحية  المستوعب شعوريا وجودة بين الرغبة ومشروع الطفل،الحفرة الم

  (Debray R., 1987a, P. 28) التي  تظل تتواجد لدى كل من أمهات وآباء المستقبل"
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اعر المتناقضة الموجودة باستمرار بداخل المرأة،  هي مرحلة أولى ٕاال قبول، المشو  االعتراف،

يمكن لشدة تجربة "ضرورية للتقدم في الحمل، بحيث تتمكن بذلك القبول بأن تصبح أًما وتقبل الطفل. 

الصدمات القديمة،  األمومة  أن تؤدي إلى االضطراب في الهوية. إنها تجربة تؤدي إلى إعادة إحياء

ندما  حدثت؛ وعلى هذا األساس، يمكن لهذه األزمة، أن تكون عالجية. يمكن اعتبار التي لم ترصن ع

هذه المراحل دائما، كمراحل كبرى للنضج؛ ألنها تمثل أيضا مواعيد المرأة مع أمها الخاصة، مواعيد 

اجتياز  مع المراحل األولى من النمو ولكن أيضا المراهقة. إذا لم يتم تجاوز  أزمة المراهقة، إذا لم يتم

التقمص ألصراعي لألم أثناء هذه المرحلة، يمكن للمرأة أن تنقل على طفلها أثناء الحمل، أثناء تربيته 

فيما بعد، إشكالياتها األمومية. فإذا توصلت نساء كثيرات إلى النضج انطالقا من أمومتهن، ألنه كان 

يات يعانين من عكس ذلك، لهن الحظ أن يتواجدن في محيط مساعد على ذلك، فان هناك نساء أخر 

فالحب  األمومي ال يأتي من تلقاء نفسه، غير معطى بالمرة الواحدة، فهو يبنى في التناقض الوجداني 

 Revault) "التجارب المعاشة والدعم الذي يأتي به اآلخرونو  انطالقا من المصادر الخاصة به

D’Allonnes C., 1991, P. 50) .       

تدريجيا،  –الذي هو في أساس العالقة مع الطفل  –ض الوجداني يمكن للمرأة تجاوز التناق

  وليس كليا.

  تصور المرأة لطفلها أثناء بداية الحمل: 4-1-2

 ةلها أن تصورت طفلها، انه يوافق لـ "شيء" تعطي له مكان"قبل الوالدة، تكون األم قد سبق 

الهوامات الخيالية و  ، هذه الوظيفة،ودور وكذلك مكانة اقتصادية تنسب له. يمكن  القول بان هذا الدور

يمكن حتى القول  ]...[ التي تدور حوله، مختلفة  حسب ما إذا كانت المرأة من قبل الحمل أو بعده

بأنه يوجد مرحلة بياض الطفل، في بداية الحمل أين يحذف الطفل لصالح معاش تصور المرأة أنها 

االهتمام العاطفي للمرأة يدور إلى موضوع  ، ولكنتدريجيا، لدى األم رة الطفل بالظهورحامل. تبدأ صو 

مظهر  ،للصيرورة البيولوجية الحالية للحمل يعطيبهذا  ، في وقت مؤجلإال ،ال يمكن أن يكون واقعي

 –الطفل الذي يغذي هذا الحلم والذي يعوض نقص األم ليس هو طفل الوالدة التشريح  ؛الحلم

) ؛ هذا الطفل هو الطفل الخيالي. إنه قليل التمايز  عن Intra – Utérineفيزيولوجية داخل الرحم (

  . (Soule M., 1980-1986, P. 201)الرغبات، الهوامات األمومية" 
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 سولي م. بأن األم "ال تتخيل أبدا طفلها أثناء الحمل وأنها ال تهتم إال بالفوز النرجسي يرى

 وصف معاش بداية الحمل كالحلم مكن ي (Soule M., 1991, P. 199) الذي يمثله الحمل المرغوب"

"يعني ذلك كتحقيق رغبة. يجب االحتفاظ بحالة الحلم هذه [...] يجب االحتفاظ بالسر لكي ال ينذر 

حتى لدى  - فعندما يطلب من النساء الحوامل تمثيل الرحم وما يحتويه، نتحصل  األنا األعلى [...]

، )L’embryonف سيكون وليس الجنين (رسم للطفل كي –المختصات في أمراض النساء و  الطبيبات

تريد المرأة أن تبتعد عن  "الغرابة التي يثيرها الجنين،  مستقل [...]و  ولكن جسم كامل، موحد، مجنس

) ألي قوة؟ تشعر المرأة بضرورة التمسك بالصورة التي Vecteurمن أين أتى؟ ما هي مكوناته؟ عميد (

  .(Soule M., 1983, P. 144)يمكن لها تقمصها بسهولة" 

حتى وٕان أتت الفحوص اإلشعاعية المتكررة ببعض عناصر  ،الطفل خيالييبقى " أثناء الحمل،

ال يمكن للمرأة تمثيله في  مظهره الجسمي وفي اغلب األحيان في  اقع: انه ينتمي إلى الجسم، ولهذاالو 

عمر الحمل ولكن يتعلق  جنسه كذلك، يمكن للمرأة أن تحلم به، إذن ال يتعلق األمر بالجنين الموافق ل

عناصر عديدة: الحركات الجنينية من طرف  إلى واقع األم تدريجيا، ستحظر الجنينياألمر بالطفل. 

ثقافية، العناية  –الخاصة بقيم االجتماع و  المحيط، المعاني الرمزيةو  النشيطة، أسئلة من طرف األب

العالم الخارجي [...] انه شيء ال يوجد  الطفل غير معتبر كموضوع من ]...[الفحوص التقنية و  الطبية

   (Soule M., 1980, 1986, P. 202)إال  كداخلي  للمرأة وكمنتمي لها". 

تتمكن األم تدريجيا من  إعطاء للطفل قيمة موضوع موجود في خارج أنآها. وبذلك تنتقل إلى 

  لوجداني للحمل. ا –عالقة ديناميكية مع الطفل. تسمح هذه  العالقة من تطور  العمل النفسي 

  جنين المبكرة: –المرحلة الثانية: التفاعالت أم  4-2

  حركات الجنين: 4-2-1

عرفت األمهات، عبر التاريخ، حياة جنينهن عبر الحركات الجنينية والتي يدركنها منذ الشهر 

 الرابع أو الخامس، ما يعطي لهذه الحركات طباع الغرابة. في الوقت الحالي، هناك تنظيم أفضل،

بتكوين المرأة لفكرة عن رضيعها في المستقبل. يسمح و  باإللمام" ،تسمح االستشارة الطبية أثناء الحمل

لو هي غير كاملة" و  بحصول المرأة على الصورة األولى، (Echographie)التطبيق المنتظم لألشعة 

(Lebovici S., 1985, P. 318).  



  صيرورة الحمل في التحليل النفسي: الفصل الثالث
  

 88 
  

 

 

هر الحياة الرحيمية للجنين، وٕاذا ،  بعض مظا(La fœtologie)فقد كشف "علم األجنة" 

)، على Saccadésأخذنا بعين االعتبار الحركات الجنينية، فهذه الحركات " مبكرة، غير منتظمة (

)، منذ األسبوع الثاني عشر. هذه الظاهرة هي جد extension) وامتداد (en flexionشكل تقلص (

اإلجابات البيولوجية لجسد األم، و  ت الجنينعلى طول الحمل، حركا ،إذا سجلنا ؛ حيثبالنسبة لنا دالة

تستجيب لها جسديا، ولكنها  ال تقول بأنها تحس بها إال الحقا" و  نالحظ أن هذه األخيرة تدركها مباشرة

(Soule M., 1983, P. 144-145) .االعتراف النفسي، و  إال أن هذا الفرق مابين ما هو بيولوجي

 "وفي بعض األحيان، يستمر عدم االعتراف، تصر –ة بين طول وقصر المد –يكون نسبي المدة 

فاالعتراف بهذا اإلدراك هو اعتراف بواقعية الطفل، استقالليته  .المرأة على إنكار وجود جنين حي

ومعرفة أنه هناك من تلك اللحظة فصاعدا، نهاية محددة للطفل الخيالي" (نفس المرجع السابق ص. 

145.(  

الرضيع، و  بعض المنشورات عن كفاءات الجنينو  اإلعالم كثيرا ما نسمع عن طريق وسائل

جنينية  وقد بنت األبحاث " النفس  –فأثناء الحمل، يمكن الكالم بشكل مقبول نسبيا عن التفاعالت أم 

اإلنسانية هي  (Systèmes sensoriels)بيولوجية لألربعين سنوات األخيرة بأن أنظمة اإلحساس  –

  موظفة مباشرة بعد الوالدة. 

جنينية أثناء الحمل؛ لكن هذه التبادالت ما هي إال جزء –يمكن الكالم عن التفاعالت األم

رحيمية  –" إن التفاعالت الجنين  (Lobovici S.1985, P.319)ظاهر كما يقول  لوبوفيسي س. 

)Fœuto–Placentaires كيميائية –) وفيزياء(Physico-chimiques)  المسهلة من طرف المرور

) الذي يوحد بين طرفي الحمل. إال انه  ال يمكن أبدا أن ننسى، Lac sanguin( كة الدمويةعبر  البر 

الحمل، ففي حين، الرغبة في األمومة  الرغبة فيو  ماذا تعني الرغبة في األمومةو  أهمية كل هذا

تظهر خاصة وبوضوح  أثناء اللعب، فإن الرغبة في و  مشتركة لدى كل النساء، تظهر منذ الطفولة

حمل في وقتنا الحالي، وطبعا في المجتمع المتحضر خاصة، يحدث في إطار مبرمج  والذي يؤدي ال

  مرغوبين وتعتبر والدتهم مرفوعة الشأن.و  إلى إنجاب أطفال قليلون من حيث العدد

جنين، قناع، على  الرغم من ذلك، - ال يجب أن يضع المظهر المثالي لبعض االتحادات أم

وجدانيا للمشروع بما انه يستدعي الصور المختلفة من عقدة أوديب مثلما على  "الطبع المتناقض 

عاشتها المرأة في وقتها من  طرف والدي المستقبل. حيث أهمية القلق الذي يصاحب الحمل، أين 
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األم و  المفاجأة الشديدة من معرفة أنها قادرة على اإلنجاب، نعني بذلك اخذ مكانة األبو  تختلط الفرحة

ي بصورة معقدة بالمخاوف  من الحصول على طفل غير عادي، أي الحامل للعيب بشكل موضوع

   (Debray R., 1987a, pP. 22-23) اب الناتج عن االنتهاك األوديبي"الذي سيؤكد هذا العق

أي "بتقمصاتها مع والديها وبشعورها بالذنب   فالطفل الخيالي  يحمل الصراع األوديبي لألم

  .(Lebovici S., 1985, P. 53)ولية" أمام غموض الجنسية الطف

 Imageنرى أدلة عديدة عند دراسة استجابات النساء الحوامل أمام الصورة اإلشعاعية (

échographique أمام رغبتهن أم عدم رغبتهن في معرفة جنس رضيعهن قبل والدته. تتبع رغبة (

ر االسم للطفل، محدد من عندما ال يكون اختيا، الطفل برغبة في جنس مفضل من طرف الوالدين.

طرف قوانين ثقافية،  فإنه يخبرنا عن طموحات الوالدين فيما يخص الطفل الخيالي" يمكن إذن الكالم 

) المنقلة  للطفل المستقبلي؛ Histoire trans-générationnelleعن قصة حقيقية مابين األجيال (

  (Lebovici S., 1985, P. 54)  ئلية التي يمكن أن يكون حاملها".بغض النظر عن أسرار العا

رضيع - مفهوم التفاعل أم  (.Herbinet E)رضيع، استعمل اربيني- وبدال من العالقة أم

") Avec efficience ع قادر على أخذ و"بكفاءة" ("ييعني " بأن الرض- لوصف العالقة بين االثنين 

بعد االكتشاف "للقدرات  مكانته كشريك في هذا التفاعل؛ ما لم يكن متوقع من طرف العلماء، إال

 ") مع الراشدينSignauxالحسية المذهلة للمولود الجديد"، هذه القدرة التي تسمح له بتبادل إشارات (

Herbinet E., 1985, P. 25)(  

يلي: "هو ذهاب وٕاياب لإلشارات بين شخصين أين يؤثر االتصال  يعرف هربيني التفاعل كما

بواسطة المعلومات المحصل عليها فقط، بل بواسطة طريقة  عليهما ويحدث لهما تغيرا عميقا ليس

نفس و  انفعاالتهما، فبعد التفاعل، ال نظل كما كنا أبدا". (نفس المرجع السابقو  وجودهما، خيالهما

  الصفحة) 

رضيع، إلى دراسة نفس  -المهتمون بالتفاعل أمو  -في المجاالت المختلفة- لجأ المختصون 

بوسائل وطرق مختلفة. حيث ظهرت أهمية التمييز بين ما يمكن و  ،التفاعل بوجهات نظر مختلفة

التفاعل المسمى بـ" ألهوامي". هناك  إذن تفاعل و  (Interaction réelle)تسميته بالتفاعل " الواقعي" 

)؛ هذا  التفاعل يكون ملحوظ، قابل للقياس يمكن Ethologuesاألخالقيون ( و "واقعي" للسلوكيين 
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 لمعتبرةت نستنتج المعطيات ارق دراسة جد متطورة [...] من هذه المالحظاتكميمه، بواسطة ط

المحللين و  بالتوازي مع هذا، نجد التفاعل ألهوامي لدى المختصين النفسانيين [...] كموضوعية

النفسانيين فإلشارة واقعية للطفل، تستجيب األم، ولكن وٕان كانت االستجابة هذه تابعة إلشارة الطفل، 

تستجيب كذلك تبعا لعالمها الخيالي الداخلي [...]، األم تستجيب أيضا كما لو أن هذه اإلشارة فان األم 

  .),P. 26) Herbinet E., 1985آتية من الطفل الخيالي" 

  الفحص اإليكوغرافي ونتائجه على المرأة الحامل: 4-2-2

ى استعمال االيكوغرافية جنين، سنتعرض اآلن إل-بعد أن تعرفنا إلى حركات الجنين وتفاعل أم      

)Echographieالمرأة فكرة عن  نْ وِ كَ وأن تٌ  ، ممكنا بواسطتهااخذ صورة عن الجنين تي أصبح)، ال

حياة طفلها المستقبلي. ولكن في هذه الفترة، أين تقوم المرأة بالفحص، "فموقف األطباء الذين يفحصون 

للشرح. إذا اتخذوا موقف حائر، سكوتهم خاصة، المرأة يمكن أن يكون له دور جد مفيد، إذا اخذوا وقتا 

ما يمكن أن يكون له - يفهم في بعض األحيان من طرف المرأة، بأن األشياء ال تسير على ما يرام 

إذا تمت     .(Lebovici S., 1985, P. 318)عواقب جد عميقة على راحة المرأة الحامل"  

  طمئنانها.الفحوص بشكل جيد، فهذا يساهم في ارتياح المرأة وا

هذه التقنية، بواسطة  ) فيرى بأن هذه الفحوصات المتكررة عدة مرات.Soule Mأما سولي م.(      

يمكن أن "تطمئن ولكن أيضا أن تقلق الوالدين. إنها ليست كاملة. تترجم الظل أو صورة مظلمة ال 

ن، وهو السبب العام الكمال الجسمي للجنين. إال أنها تمكن من معرفة جنس الجنيو  تطمئن عن سالمة

 ,Soule M., 1983)الذي يؤدي لطلب الفحص من طرف البعض، ولكن أيضا السبب المهاب".

P.145)  

يمكن أن تكون هذه الفحوص، المعتبرة حاليا كروتينية، كمصدر "لصعوبات، محققة إلجهاض 

ك إتباع مدة حقيقي إلى تقطع إرادي للهوام. في الواقع، تطور النمو ألهوامي الذي يفترض بال ش

  .)145الحمل، تتوقف، تتجمد وتحجز" (نفس المرجع السابق ص. 

االيكوغرافية أصبحت تقنية يومية  وعادية في هذه ) ف.Courvoisier Aبالنسبة لكورفوازي أ.(

إال أن األثر الوجداني لم يؤخذ على مقياسه الحقيقي، هذا الفحص كثيرا ما ابتذل  ؛السنوات األخيرة

الذي ال جدال فيه، و  ادي، إال انه بالنسبة لكورفوازي أ. فإنه إذا كان الدور األوليكفحص روتيني ع
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لفحص االيكوغرافية "يبقى هو االطمئنان الذي تأتي به فيما يخص الحالة العادية للجنين، فان هذا 

 [...] هذه التعبئة )Mobilisation  fantasmatiqueالفحص له أثر على مستوى التعبئة الهوامية (

) مؤقتا للهوامات المعتادة « Court –Circuit »الهوامية ألن الفحص االيكوغرافي يحدث انقطاع (

لدى المرأة الحامل [...] هذا ألن االيكوغرافية تقدم للمرأة الحامل تصور لطفلها، قبل حتى أن تتصوره 

)Avant même de se le représenterمستوى )، تصور مخالف للتصور الذي تقوم به على ال

الخيالي؛ وهنا نجد الدهشة وحتى خيبة أمل، ألن الطفل ليس أكثر جماال، وال اقل جماال، ولكن فقط 

  .(Courvoisier A., 1985, P. 103)مخالف ألنه واقعي" 

قبل أن تكون صورة خيالية -االيكوغرافية على شاشة  فيمكن إذن لألم أن ترى صورة جنينها

)Représentation imaginaireخاصة إذا قامت بالفحص في األسابيع األولى ، ن ابنها) ع

قبل إدراك الحركات الجنينية يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة حيث يقلب فإذا حدث الفحص " -للحمل

)Bouleverse) التطور العادي (Habituel بتعويض السجل الحسي بسجل آخر، حيث الرؤية في (

للطفل الخيالي،  مجدًدا،امة بعد ساعات قليلة بظهور إدراك ألحشوي العميق. زوال هذا اإلحساس ع

   .ولكن يمكن أيضا أن يخلق الحاجة لتكرار الفحص

إلى جانب هذا الشعور بالغرابة لدى الوالدين، أمام الصورة االيكوغرافية، فان الفحص 

ات عبرن االيكوغرافي يؤدي إلى ما يسميه كورفوازي أ. بـ "هوام التدنيس " بفعل أن هناك نساء كثير 

 ،بالرفض من النظر في الصورة على الشاشة، أو أيضا بأحالم نمطية إما مباشرة عن  هذا التدنيس

السر" مع، في و  الشعور بأنها دنست بذهابها لرؤية هذا الشيء الذي كان من الالزم أن يبقى في الخفاء

ثر العقابي على تكوين اغلب األحيان، الخوف المعتقد من العقاب [...] ما يؤدي إلى الخوف من األ

  .(Courvoisier A., 1985, P. 104) أو نمو الجنين

فان كورفوازي أ.، الحظ  -التي ذكرت سابقا للفحص االيكوغرافي –الى جانب كل االستجابات 

) من 20انه من اللحظة التي لم يعد الطفل مدرك ككل، على الشاشة، هذا حوالي األسبوع العشرين (

) أو االنفجار Angoisse de morcellementظهور لقلق التفكك (الحمل، نالحظ غالبا 

(Eclatement) مصطلحات التي يستعملها القائم بالفحص ب، هذا القلق يدعم في بعض األحيان

االيكوغرافية الذي يتكلم عن "قطعة من ذراع، مقطع الحبل السري، قطعة من ساق، مقطع 

   ).104(نفس المرجع السابق ص. ..الخ" .عضو
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ي اتجاه نرجسي آخر، يمكن التساؤل عما يتدخل على المستوى ألهوامي عندما تشعر األم ف

أنها مالحظة من طرف جنينها. فيما يخص الخيال، يتعرض كورفوازي أ. إلى نقطة ثانية وهي معرفة 

  جنس الجنين؛ السؤال يطرح لمعرفة هل من األحسن التصريح بجنس الجنين أثناء الحمل؟

ة االيكوغرافية أتت لتحضر بعض العناصر: أوال أنها قد تدعم القلق لدى األم يبدو أن التجرب

فهذه األخيرة قد "ترى أكثر مما يقدم لها، معرفة جنس الجنين هي أكثر فأكثر طلبا، فهل فعال تؤدي 

) حسب أفكار سولي م. Interruption volontaire des fantasmesإلى "توقف إرادي للهوامات" (

)Soule M.( "(Lebovici S., 1991, P. 200).  

) "فاألمر ال يبدو صحيح إال جزئيا، على األقل عندما .Lebovici Sبالنسبة لـلوبوفيسي س.(

  .)200يصبح التصريح بالجنس شيئا فشيئا مبتذل" (نفس المرجع ص. 

طفل، ضرورة مهمة من أجل يبدو لـ كور فوزاي أ. أن "االحتفاظ بالسر فيما يخص جنس ال

[...] ففي الحقيقة يمثل الوالدين االتجاهات  في العالقة مع الطفلبكل مزايا الثنائية الجنسية  فاظاالحت

الهوامية التقمصية، ألنهم منبع التقمصات المستقبلية للجنسين، يجب أن تكون رغبتهما ثنائية الجنسية، 

  .(Courvoisier A., 1985, P.105)لكي ال يؤثر على مصير الطفل" 

رى، فقد بينت بعض األعمال العيادية، ارتفاع نسبة االجهاض التلقائي من جهة أخ

)D’abortions spontanés لدى األمهات اللواتي عرفن جنس جنينهن فبل الوالدة بعد " التركيب (

)، منه لدى األمهات اللواتي يجهلنه، وهذا حتى عندما يكون جنس Une amniocentèseاألمنيوسي" 

  ).105(نفس المرجع السابق ص.  قا للجنس المرغوب فيه"الطفل المصرح به مطاب

ة فالبعض منهم يرفضون اقتراح الفرقة الطبي، ط؛ فإذا نظرنا من ناحية الوالدينفاألمر ليس بسي

يرغبون في االحتفاظ بالسلوكات التقليدية؟ الخوف من معرفة مبكرة "و فيما يخص معرفة جنس جنينهم

رار عمل الخيال، إلى أن يولد الطفل، أي أن يرى، يسمع، يستقبل؟ لشيء ممنوع؟ الرغبة في ترك استم

[...] بعض الوالدين اآلخرين يبحثون أو يتقبلون هذا االكتشاف وما ينتج منه. هذا األخير يظهر على 

 ,D’Allonnes C., 1991) للهوامات، منه كانقطاع بحت وبسيط"  Ménagementشكل إعداد (

P. 236)   (Revault  
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التردد يكفان، يغيب الخيال، التسويات و  يقة "إذا كان الجنس هو المنتظر، فالتأرجحفي الحق

يمكن أن يعود الشك بالظهور (هل هو فعال هذا؟ هل لم يغلطوا؟) كما أن  ،السريعة، حتى بعد هذا

هي  التي هناك تواصل للفرق بين الزوجين، رغبة احدهما ليست  من  نفس الطبيعة  ومن نفس القوة

ٕاذا كان جنس الطفل ليس هو الجنس المرغوب، فمن اإلحباط إلى الدهشة، كل و  آلخر [...]عند ا

أو  طويال التي قد تدوم قليال أم كثيرا، والتي لها اثر يمكن أن يكونو  أنواع الحاالت يمكن أن تظهر

 ،فحصيات الجديدة في النعلى العالقة مع الطفل ففيما يتعلق بالتق وفي بعض األحيان ثقيال اقصير 

الحضور، الحركات، النظرات، الكلمات حول البطن المخترق ف"، الجديدةو  وفيما يخص انجازاتها الرائدة

)Pénétré) من طرف المحجاح ،(de la sonde،(  طرف من) الشاشةDe l’écran من ) وخاصة

ليس ي االطمئنان النفس[...] ف )Passeurإلى وسيط ( ؛ يحتاج،موقف وكلمات الفاحص بااليكوغرافية

جيب للحاجة أن ي ذيال وطبية، أو األخالقية، إنما هفقط ما يجيب للمستلزمات اإلحصائية، وللوقاية ال

 انفعاالته االيجابية أو السلبية"ترف به وان يصاحب في فردانية تجربته، في عيفهم الفرد وان ي

(Revault D’Allonnes C., 1991 , P. 237). 

  لوالدة:المرحلة الثالثة: اقتراب ا 4-3

عند دخول المرأة الفصل الثالث من الحمل، أي ابتداء من الشهر السابع، تحدث تغيرات عديد 

على جسمها وبحدوث التغيرات، تحدث من جانب آخر، صعوبات مختلفة من حيث الشدة باختالف 

ما يلي إلى النساء فكل امرأة ستستجيب لهذه التغيرات الجسدية تبعا لبنائها النفسي الفريد. وسنتعرض في

االرصان الذي يحدث بالمقابل لدى المرأة كما سنتناول خصائص الصور الجسدية و  التغيرات الجسدية

  نوعية االستجابة للحمل.و  للمرأة

  االرصان الجسدي:و  التحوالت الجسدية 4-3-1

لطفل إذا كانت التقمصات األمومية جد أساسية في مشوار الحمل، فانه يجب التذكير بان ا

سينمو ومن حيث يجب عليه  أينو  مرغوب، مرفوض مقبول يكون: أين استثمار داخل الجسد، "موضوع

   )87(نفس المرجع السابق ص. أن يخرج"

 التغيرات العديدة و  تمس هذه األزمة خاصة "الصورة الجسدية، هذا الجسم يجب أن يقبل الطفل

االرصان الجسدي" لدى المرأة. "هو  تحوالته". مفهوم جديد يدخل و العميقة التي يؤدي إليها وجوده و و 
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ففي الواقع، هناك إرصان جسدي لدى الرجل كذلك؛ ولكن التحوالت الجسدية في جسم المرأة هي أكثر 

الحيض، فض البكارة، و  أهمية من التحوالت التي تحدث على جسد الرجل: البلوغ، ظهور الثديين

) مثال، تشكل مراحل أو باألحرى Ménopauseالحمل، الوالدة، اإلجهاض التلقائي، سن اليأس (

 التي تزعزع جسم المرأة كمالها وهويتها. و  أزمات مفروضة،

  خصائص الصورة الجسدية:و  التغيرات الجسدية أثناء الحمل 4-3-1-1

إلى تغيرات عديدة على مستوى جسد المرأة تجعل  ،يؤدي الحمل، خاصة في الشهور األخيرة

: بأقصى حد ممكن ون الصورة الجسدية للمرأة متميزةرض أن تكالمخطط الجسدي في اختبار، ما يفت

إال أنها مهما كانت،  . أدنى حد من اإلنجراحية،Souplesse et plasticité)المرونة (و  من الليونة

متميزات بنسب مختلفة في هذا  لدى النساء: إنها ليست مطلقة. من جهة أخرى، النساء  ةمحدود فهي

  .صيالجانب حسب تاريخهن الشخ

ٕانما يعبر ويلخص في حد ذاته كل نمو البنت أو و  إن االرصان الجسدي ليس معطي بالمرة

إذا كان للجسم واقع، فللصورة الجسدية آخر، وان الجسم يمكن أن يمثل  ؛المرأة، وباألخص نمو أنوثتها

لجسم على أشكال مختلفة، متنوعة في مستويات مختلفة. هناك الجسم الظاهر، " الجسم الموضوع، ا

المعروف بالصحة أو المرض، هذا الذي ننظر إليه، الذي نتكلم عنه، الذي نمسه، الذي نعتني به، 

الذي نقوم بتشريحه بالكالم وبالفعل، وهناك "الجسم المعاش، الذي يتألم، الذي يخاف، الذي يتمتع، 

خيال" و  ذكرياتالذي هو غير مكون فقط من اللحم، ولكن أيضا من عواطف، و  الذي يلد، الذي يموت،

(Revault D’Allonnes C., 1991, P. 89). 

)، والتي لعبت Archaïquesهناك في الجسم، مكانة للخيال، الهوامات، لألشياء البدائية (

هي ( هذه التصورات، و  دورا في الحياة الماضية والتي مازالت تلعب دورا، في االرصان الجسدي

تي تعطي معنى للجسم وقوة وجدانية؛ ال تغيب األشياء المتبقية الخيال، الهوامات، األشياء البدائية) ال

  تأخذ مكان في الالشعور، يعطي له قوته، معناه.و  من المراحل الماضية للنمو

ٕاال و  لفهم  النساء الحوامل، فمن الضروري األخذ بعين االعتبار هذه المستويات المختلفة

ن تجربة الحمل ونتائجها، تسجل في سجل  يتعلق اآلمر إذن، بالنرجسية أل فاألمر يبدو صعب.

) ويكون الطفل Morceléففي بداية الحياة، األنا كان منشطر ( ؛نرجسية الذي يعيد الحمل اختبارهاال
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قد تعرضنا إلى هذه النقطة بالتفصيل في الفصل األول عندما تعرضنا إلى نمو و  وحدة أناه شيئا فشيئا.

 شخصية المرأة.
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  :خالصة الفصل

ن خالل ما قدمناه في هذا الفصل، أن المرأة في مشروع   طفلها، في حملها، محركة يبدو م

  بقوى ال شعورية، فهي تحصلت على الحياة ويجب أن توصلها.

خاصة من و  يستمد الالشعور منابعه من كل ما احتفظت به المرأة منذ أن أتت إلى الحياة

  محيطها.و  قاتها مع أمها، أبيها، إخوتهاتقمصاتها ألمها ومن الطريقة التي احتفظت بها على عال

صعوبات أثناء الحمل، فالمشكل يتعلق بالنكوص الذي يرغم عليه و  عندما يحدث المشكل

 تتصلب متطلبات األنا األعلى الصارم، القلق أمام صعود القوات الهدامةو  الحمل عندما تتصاعد

  العدوانية التي يصعب على المرأة الحامل استيعابها.و 

وث االنفصال عن األم في المراحل األولى من الحياة، جد ضروري لتمر الفتاة إلى إن حد

بهذا، يمكن أن و   عيش أنوثتها. فإيصال األم (األب) لألنوثة، يجعل اللقاء مع الطفل الخيالي  ممكنا.

تكون أم البنها. لكن يجب اإلشارة كذلك إلى أهمية فسح مجال لرجل تحبه، أب طفل المستقبل، ال 

  رتبط بهذا الرجل من اجل هدف إصالح أشياء من طفولتها.ت

فإرادة الطفل ليست نفسها الرغبة؛ حيث رغبة الطفل تحرك كل قصة حياة المرأة الحامل وكل 

امرأة تعيش رغبة أن تكون أم، أن يكون لديها  طفل، وفي نفس الوقت عدم الرغبة؛ هناك تناقض 

تتمايل الرغبة وعدم الرغبة حسب امرأة إلى أخرى وحسب وجداني فيما يخص رغبة الطفل وكالميزان، 

مراحل حياة كل امرأة. تعيش المرأة الطفل الذي سيلد كاكتمال لشخصها غير المتكامل، وكموضوع 

حب يأتي ليغمر خياليا ويسد رغبتها. وهذا هو الطفل الخيالي الذي يوجد في رأس كل واحدة ( وكل 

يولد) يأتي ليأخذ مكان هذا الطفل الخيالي دون اإلحالة بتعويضه.                                                     واحد كذلك). الطفل الحقيقي (عندما

تترك الحياة في تجارب مختلفة منذ بداية الحياة، آثار ذكراوية التي تستثيرها حوادث عديدة فيما 

 ي تحي كثيرا من الذكريات العالئقية مع األمبعد؛ يعتبر الحمل واحد من بين هذه الحوادث العديدة الت

األب. وعلى هذا األساس، فكل قصة حياة المرأة، بنية شخصيتها الحالية. تأتي لتؤثر على معاش و 

دون إهمال المساندة  –الحمل. وحسب نوعية السير النفسي للمرأة الحامل، يكون  نوعية معاش الحمل 

  .المحيطية للمرأة
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ر العقلي للمرأة، فقد تتحمل بصعوبة نسبية التغيرات الجسمية  التي تطرأ مهما تكون نوعية السي

  .التي قد تتعقد بالتصورات الداخلية لديهاو  عليها

الذي يمكن اعتباره حقا و  تعتبر صيرورة الحمل أو األمومة، عامل نفسي ذات أهمية عظمى

مرحلة انتقالية التي من  -زهاحيث في مدة الحمل يمكن تجاو  –كمرحلة تطوير للنمو العاطفي للمرأة 

  خاللها تتحول المرأة بسرعة بتغيرات جسمية مهمة.



 

 

  :العامة الفصل الرابع: المنهجية

  :وسائل البحثو  منهج -1

 النفس علم طرح البداية، فمنذ" .حالة دراسة على القائم العيادي المنهج على بحثنا في اعتمدنا

 مبادئها في أو التطبيق في سواء فردية التلحا (systématique) منهجية كدراسة العيادي

 في مكانة له يعطي الذيو  شخصي بناء" هو الحالة خطاب فإن اإلطار، هذا فيو  [...] اإلبستمولوجية

 المحددات غير أخرى محددات كذلك لها سلوكاته، النفسية، مواقفه أن عرفنا إذا حتى  هذا عالمه،

 بالعمل" يتعلق الواحد: األقل على متميزين نشاطين لةحا دراسة في يظهر[...]  الذاتيةو  النفسية

 هذه على يجب معين؛ بفرد الخاصة المعلومات) باستقبال حتى و( بجمع يسمح الذي العيادي

 ،)للمشكل الحالة تصور ميزة( ذاتية ،)المعلومات من حد أقصى ميزة( غنية تكون أن المعلومات

 الذي مفسر،،  منتظم لتصور العيادي بإنتاج يتعلق الثاني النشاطو  ).التاريخو  الكلية ميزة( االمتداد

 أن التصور هذا على يجب. ذاتيتهو  الفرد حياة تاريخ في المحددةو  الهامة العناصر عن يكشف

 يهم ما(  الفردانية لمبدأو  )ككلية الشخص اعتبار المعينة، األعراض عزل عدم( الكلية لمبدأ يستجيب

 ,.Pedinielli J., Fernandez L)) "  تاريخه تصوراته، بداخله، ما أصالته، بخصوصياته، الفرد هو

2009, P. 49 – 50) 

 المهني النشاط: النفس لعلم مختلفة مستويات على مستعملة حالة، دراسة فإن المبدأين، بهاذين

 في الحالة( المعرفة نشاط، )حالة حول تبادل حالة، عرض( العياديين بين الحوار نشاط أوال، العيادي

  ).50. ص السابق المرجع نفس) " (النظريات من التحققو  إنتاج

 على يقوم حيث بحثنا، لموضوع أنسب هو الذي العيادي المنهج على إذن، بحثنا في سنعتمد

 الصيرورة هذه فهم هو ،العيادي للمنهج استعمالنا من الهدف. الحالة لخصوصية دقيق وصف

 . جامد معنى في حصره دون موضوعنا، مثل د،معق موضوع بتناول لنا تسمح معاني وصياغة

 .البحث مجموعات بين إليها المتوصل النتائج لمقارنة وذلك المقارن المنهج إلى سنلجأ أننا كما

 لكن نشير إلى أن المقارنة لن تكون نمطية، ففي التحليل النفسي ال يمكن أن نقارن بين األشخاص

 ٕانما بين الصيرورات.و 
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 أن" :هي) .(.Chabert Cك شابير حسب اإلسقاطية  للمنهجية األساسية الفرضية إن

 النفسي السير أنماط على التعريف على قادرة اإلسقاطية االختبارات تقديم في المبلورة العقلية العمليات

  (Chabert C., 1998, P. 7) "الفريدة تفاعالته في أيضا ولكن خصوصياته في فرد بكل الخاص

في علم و  في مجال البحث في علم النفس العيادي ،نيات االسقاطيةيسمح لنا استعمال التق"

 .(Chabert C., 2007, P. 556)مثمرة" و  النفس المرضي، بتوفير منهجية جد مهمة

 االستثمارات كل منبع تعتبر بحيث مهمة، جد الهوامات فمكانة العامة الحياة في الحال هو كما

. ج البالنش يعرفو  االسقاطية االختبارات في أساسية دةما فالهوامات الخارجي؛ للعالمو  الموضوعية

 يكون خيالي سيناريو انه"  :يلي كما الهوام) (.Laplanche J. et Pontalis J.B. ج وبونتليس

 تحقيق الدفاعية العمليات بفعل تشوهها درجة في متفاوتة، بطريقة يصور، والذي فيه، حاضرا الشخص

 هوام يكون فقد: مختلفة بوجوه الهوام يظهر المطاف، نهاية في عيةوا ال الرغبة هذه وتكون ما، رغبة

 أو ظاهر محتوى خلف كامنة كبني التحليل عنها يكشف الواعية هوامات أو يقظة، أحالم أو واعي،

    (Laplanche J. et Pontalis J.B., 1967, P. 152)     أصلية" هوامات يكون قد

هو السماح بدراسة التوظيف النفسي الفردي في توجه  إن هدف التقنيات االسقاطية في البحث،

 ردانيتهادينامي، أي بمحاولة تقدير في نفس الوقت السلوكات النفسية المالحظة، مع محاولة فهم ف

التساؤل األساسي حول العمليات العقلية المبلورة أثناء االختبار مع فرضية  يكون ؛امكانيتها في التغيرو 

فسي للفرد "و هنا تتدخل المراجع النظرية، التي تمثل المرجع في التفسير أنها تترجم التوظيف الن

ٕان و  ضمنيا، نموذج نظري خاص، هذا حتى ،للمعطيات. ففي الواقع، ال تحتوي التقنيات االسقاطية

عرقي، طباعي،  كان ألصحاب هذه االختبارات توجه خاص: نجد احتمال تطبيق توجه ظواهري،

    (Chabert C., 2007, P. 555)سيكاتري، نفس مرضي"  تكويني، معرفي، إجتماعي،

 وحسب) االختبار لوحات(  المنبه الختالف تبعا – السجالت مختلف عبر المفحوص ينتقل

 حسب إنتاجه من نوع المفحوص  هل االختبار، تطبيق من انطالقا نتعرف،. الخاصة هواماته تنوع

 الظاهرة العناصر المنبه؟ إن تنوع من كليا أم جزئيا تبتعد الخاصة هواماته تنوع أن أم المنبه؟ تنوع

 للعناصر التحتية الهواماتو  الداخلي  العالم عن للتعبير ودعم حجة تكون اللوحات على الممثلة

 أين) Ecran de projection( اإلسقاط ستار الموضوع تفهم لوحات  تمثل. اللوحة في الظاهرة
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 مع وبعالقة الخاصة، الذكراوية اآلثار للوحات، الباطني وىالمحت يحي حيث الداخلي العالم هذا يظهر

 هو (.Shentoub V).ف شنتوب حسب الظاهر المحتوى أما ،)Originaires( األصلية الهوامات

  (Traubenberg N. R., Shentoub V., 1982)الواقع  مبدأ إلى بالرجوع للهوامات حد يضع الذي

 إلى يرجع ما – االسقاطية التجربة هذه في – ةمعرف من الظاهر المحتوى عناصر لنا تسمح

 كما االسقاطية فالتجربة بالمادة، المرتبط ولكن الداخلي عالمه من المفحوص يعطيه ما المفحوص،

 عناصر على مرتكزةو  خارجيةو  داخلية تجربة الوقت نفس في هي): ".Brelet F( برولي.ف تقول

  (Brelet F., 1986, P. 79)   "للواقع ملموسة

 بالذاتية مرتبطة بمعاني استثمرت وان حتى نوعيتها وملموس، واقعي "كموضوع المادة، تفقد ال

 التصورات فبتكافؤ ؛الواقع مع التكيف الختبار عامل االسقاطية، االختبارات تعتبر. للمفحوص الخيالو 

 اإلدراكات بين يالنسب التباعد بتقييم – الواقع مع المفحوص عالقة نختبر المقدمة، بالصور المتناولة

 الوضعية هذه أحيتها التي الصراعات تناول وطريقة -اللوحات لهذه البناء بأنواع عالقة ذات المتوقعة

 وتجارب لوضعيات يستجيب كما االختبار، لوضعية إذن الفرد، يستجيب. الفرد لها يستجيب التي

 الفرد حيث ،"حياة تجربة"  برتعت" االسقاطية فالتجربة" األساس، هذا وعلى. العامة حياته في أخرى

 يعود وما الداخلي عالمه إلى ينتمي ما بين يميز أن بذلك ويجب كواقع المادة االعتبار بعين بأخذ ملزم

 المرجع نفس(  "النفساني للمختص  الكبرى الوسائل إحدى" االسقاطية التقنيات تعتبر .الخارج إلى

  ). 2 ص السابق

  :االسقاطية التقنيات أهم 1-2

 في بتطبيقهما قمنا اللذان االختباران وهما) TAT( الموضوع تفهم اختبارو  الرورشاخ اختبار   

  .متكامالن باعتبارهما بحثنا

 الموضوع تفهم اختبار من نكوصا أكثر فهو بدائية األكثر اإلشكاليات إلى الرورشاخ يرجع

 معرفة إلى نتوصل تبارين،االخ معطيات بمقارنة. األوديبية اإلشكالية خاصة األخير هذا يحي حيث

 لمستويات ونظرا  -  ومتكاملة مختلفة إشكاليات إلى تعود التي -  الصراعات عن التعبير كيفية

  .الموضوع تفهم الختبار ثم للرورشاخ أوال يكون التطبيق فان االختبارين، في النكوص
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 المرضي النفس علمو  العيادي النفس علم في للبحث طريقة االسقاطية االختبارات تمثل

 النمطية العرضية التظاهرات عن النظر بغض النفسي التوظيف أنماط بفهم لنا يسمح بحيث التحليلي

 فائدة فإن إلطارها،و  االسقاطية للوضعية الواضح التعريفو  التطبيق، شروط لتوحيد باإلضافة. نسبيا

 codification des)  للنتائج الترميز إمكانية في يكمن البحث مجال في االسقاطية التقنيات

résultats)  (Chabert C., 2007, P. 552)   

 في الفردي النفسي التوظيف لتناول طريقة خاصة تمثل االسقاطية، التقنيات أن إال

 بين من مشتركة ألعراضية التحتية الهوامية التظاهراتو  النفسية  األساليب عن بالكشف خصوصياته

 . كليته في المرضي النفس علم فهم يف التعمقو  التدقيق أهمية هناو  - األشخاص

 بالرجوع ،بحثنا مجموعة نساء لدى االسقاطي، اإلنتاج في التداعيات مقاطع تحليل لنا يسمح

 للمالحظة تفلت ما كثيرا التي و- الخفيةو  األصيلة التظاهرات باكتشاف النفسي، التحليلي النموذج إلى

 التيو  الصراعات، مع النساء تعامل في نوعها، من الفريدة الدفاعية، األنماط استخراجو  - المباشرة

  .االسقاطية لالختبارات الصارم االستعمال بفضل ممكنة أصبحت

  :للبحث المكانيو  ألزماني اإلطار - 2

 الطفولةو  األمومة رعاية في مختصتين عموميتين عيادتين في البحث إجراء ميدان تحديد تم

 خاصتين عيادتين  اختيار تم كما ثور؛ بني بحي  كذلك - الخفجي - النصر بحي بورقلة الكائنتين

، ذلك أن مثل هذه المؤسسات تتوفر فيها )طالبي الدكتورةو  شريفي الدكتور عيادة( التوليدو  النساء لطب

النساء الحوامل، نشير فقط أن النساء و  هي النساء العقيماتو  الحاالت التي نريد القيام بدراستها،

لعيادات الطبية الخاصة، بينما نجد النساء الحوامل موجودة في كلتا العقيمات يتواجدن أكثر في ا

 كذلك في العيادات الخاصة).و  الطفولةو  المصلحتين (أي مؤسسات العناية باألمومة
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  .فيها طبقنا التي العيادات حسب النساء توزيع: 1 رقم جدول

  العيادة       
  النساء 

  عيادة الخفجي
  

عيادة بني 
  ثور

كتور عيادة الد
  شريفي

عيادة الدكتورة 
  طالبي

  المجموع

النساء 
  الحوامل

45/82  
55℅  

10/82  
12℅  

13/82  
16℅  

12/82  
15℅  

61/82  
74℅  

النساء 
  العقيمات

01/82  
01℅  

02/82  
04℅  

10/82  
12℅  

08/82  
10℅  

21/82  
26℅  

  46/82  المجموع
56℅  

11/82  
13℅  

18/82  
22℅  

16/82  
20℅  

82/82  
100℅  

 الخفجي عيادة في فحصهن تم الحوامل، النساء أغلبية أن لسابقا الجدول خالل من يتبين

 إذا حيث ؛مرونة بأكثر مواعيد إعطاء نا منممكنت. فيها ندرس التي للجامعة األقرب العيادة ألنها وهذا

 هذا نعطي كنا ،نا بالجامعةتدريس في فراغ زمن مع يتطابق موعد مثال، هو،و  موعد الحالة اقترحت

 خاص يوم لها نخصص كنا ؛لذلك العمل مكان عن بعيدة فكلها األخرى للعيادات سبةبالن أما. الموعد

: الخاصين الطبيبين عيادة في) 3 عدا( كلهن تقريبا مقابلتهن تم العقيمات النساء أن كما. للتطبيق

 حين في العالج، النساء هته لقصد نظرا هذاو  )طالبي عيادة في 08و شريفي عيادة في 10(

 من المصلحة يقصدن اللواتي أو الحوامل بالنساء خاصة الطفولةو  األمومة وقاية مصلحة تتخصص

- المصلحات هذه إلى العقيمات النساء لجوء يمنع ال هذا لكن الحمل، منع وسائل على الحصول أجل

  .   أحيانا القابالت من النصائح أخذو  الحوار أجل من خاصة

 .االختبارينو  المقابلة انجاز ترةف حسب البحث مجتمع نساء توزيع: 2 رقم الجدول

  الفترة الزمنية        
  التكرارات

  المجموع  2010  2009  2008

  ℅74      61/82  ℅00      00/82  ℅44     36/82  ℅30      25/82  النساء الحوامل
  ℅26      21/82  ℅09      07/82  ℅10     08/82  ℅07      06/82  النساء العقيمات

  ℅100    82/82  ℅09      07/82  ℅54     44/82  ℅38      31/82  المجموع

 2008 سنتي خالل فحصهن تم الحوامل النساء كل أن السابق، الجدول خالل من يتبين

 غاية إلى جويلية 15 خالل نتوقف) جويلية 15 إلى جانفي لشهر األول األسبوع من ذلك(  2009و
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  2009و 2008 خالل صهنفح تم فقد قيمات،الع النساء أما. التطبيق إلى نعودو  سبتمبر بداية

   .   2010 فيفري نهاية التطبيق عن توقفنا قدو  .2010و

  :البحث مجموعة - 3

  :التالية الشروط على اعتمدنا بحثنا مجموعة انتقاء في

 اخترنا.اليأس سن في وال مراهقة تكون وال اإلنجاب على قادرة عمرية مرحلة في المرأة تكون أن -أ

 groupe( )الشاهدةالمجموعة و  : (المجموعة العياديةسنة 40- 25 عمرية مرحلة بين اءالنس دراسة

clinique et groupe témoin .( 

  .الحوامل النساء مع العمرية المرحلة بنفس سنحتفظ العمل شروط بنفس احتفاظا و

: الطفل وعمشر  على لتؤثر وثقافية اجتماعية عوامل تدخل ال لكي وهذا متزوجة المرأة تكون أن -ب

  (groupe clinique et groupe témoin)  المجموعة الشاهدة) و  (المجموعة العيادية

: )قبل من أبدا أمومة تجربة لهن يكن لم اللواتي النساء أي( األولي العقم من يعانين نساء - ج

 (groupe clinique)(المجموعة العيادية) 

 وعالقة الزواج بعد عامين العقم االعتبار بعين ذيؤخ طبيا( عامين مدة األقل على العقم يدوم أن -ن

   (groupe clinique) : (المجموعة العيادية)) الحمل منع لوسائل اللجوء دون منتظمة جنسية

 أو المرأة عند سواء العقم حالة يفسر عضوي سبب وال هناك يوجد ال أنه الطبية الفحوص تثبت أن - ه

  (groupe clinique): (المجموعة العيادية) زوجها عند
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  :   العينة بناء طريقة 1- 3

  :حسب فترة الفحصو  النفسية للفحوص استجابتهن حسب النساء توزيع: 3 رقم جدول

    

  التكرارات             
  المجموع  2010  2009  2008  الفترة الزمنية

  ℅74        61/82  ℅00        00/82  ℅44        36/82  ℅30        25/82  المقابلة  

  ℅74        61/82  ℅00        00/82  ℅44        36/82  ℅30        25/82  الرورشاخ  عدد النساء الحوامل

  TAT 25/82        30℅  36/82        44℅  00/82        00℅  61/82        71℅  

  ℅26        21/82  ℅09        07/82  ℅10        08/82  ℅07       06/82  المقابلة  

  ℅26        21/82  ℅09        07/82  ℅10        08/82  ℅07        06/82 الرورشاخ  النساء العقيمات عدد

  TAT  06/82        07℅  08/82        10℅  07/82        09℅  21/82        26℅  

  

 للفحوص استجاباتهن من انطالقا ،البحث مجموعة عدد أن السابق، الجدول خالل من يتضح

    ؛ ))℅26( عقم امرأة 21و )℅74( حامل امرأة 61(  حالة 82 من تتكون ، كاملة

  البحث مجموعة خصائص 1-1 - 3 

 حسب ذلكو  سنة 40و سنة 25 بين يتراوح سابقا، ذلك إلى أشرنا كما النساء عمر كان

 :التالي الجدول
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  .النفسية للفحوص استجابتهن حسبو  السن حسب البحث مجتمع نساء توزيع: 4 رقم جدول

                          

  التقنيات 

  السن             

  النساء

  

25  - 30  

  

31  - 35  

  

36  - 40  

  

  المجموع

  ℅74        61/82  ℅09       07/82  ℅27        22/82  ℅39        32/82  الحوامل  

  ℅26        21/82  ℅13       11/82  ℅09        07/82  ℅04        03/82  العقيمات  المقابلة

  ℅100      82/82  ℅22        18/82  ℅35        29/82  ℅43        35/82    المجموع

  ℅74        61/82  ℅09        07/82  ℅27        22/82  ℅ة 39      32/82  الحوامل  

  ℅26        21/82  ℅13        11/82  ℅09        07/82  ℅04        03/82  العقيمات  الرورشاخ

  ℅100      82/82  ℅22        18/82  ℅35        29/82  ℅43        35/82    لمجموعا

  ℅74        61/82  ℅09        07/82  ℅27        22/82  ℅39        32/82  الحوامل    

TAT  26        21/82  ℅13        11/82  ℅09        07/82  ℅04ة       03/82  العقيمات℅  

  ℅100      82/82  ℅22        18/82  ℅35        29/82  ℅43       35/82    المجموع

  

) ℅35حالة ( 29و سنة 30- 25) من مجتمع البحث، يتراوح عمرهن بين ℅43حالة ( 35  

) من مجتمع البحث، يتراوح عمرهن من ℅22حالة ( 18سنة بينما  35- 31يتراوح عمرهن من 

مابين و  )℅39( 30-25واجدن في سن ما بين سنة ؛ نالحظ أن أغلبية النساء الحوامل، يت 40- 36

ما بين و  )℅13( 40- 35)؛ بينما يتراوح عمر أغلبية النساء العقيمات بين سن ℅27( 35 - 31

31 -35 )09℅ .( 
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  الدراسي المستوى حسب النساء توزيع: 5 رقم جدول

  المستوى    

  التكرار
  الثانوي  المتوسط  االبتدائي

تكوين ثانوي + 
  مهني

  المجموع  الجامعي

  ℅74    61/82  ℅12    10/82  ℅12     10/82  ℅26    21/82  ℅11    09/82  ℅13  11/82  الحوامل

النساء 
  العقيمات

03/82  04℅  04/82    05℅  07/82    09℅  02/82     02℅  05/82    06℅  21/82    26℅  

  ℅100  82/82  ℅18    15/82  ℅15     12/82  ℅34        28  ℅16    13/82  ℅21  17/82  المجموع

 بنسبة ثانوي مستوى لديهن البحث مجموعة نساء أغلبية أن السابق، الجدول خالل من يتضح

 المستوى أخيراو  ٪18، يليه المستوى الجامعي بنسبة ٪21 بنسبة االبتدائي المستوى يليه ٪،34

  ين مهني. من النساء فقد كان لديهن مستوى ثانوي زائد تكو  ٪15أما ؛ ٪16 بنسبة المتوسط

  ال أم المهنة مزاولة حسب النساء توزيع: 6 رقم الجدول

  المهنة

  التكرار
  المجموع  موظفة  مهنة حرة  بدون مهنة      

  ℅74      61/82  ℅48          39/82  ℅07               06/82  ℅20          16/82  النساء الحوامل

  ℅26      21/82  ℅07          06/82  ℅06               05/82  ℅12          10/82  النساء العقيمات

  ℅100    82/82  ℅55          45/82  ℅13              11/82  ℅32          26/82  المجموع

من النساء مهنة حرة  ℅13من نساء مجتمع البحث ال يزاولن أي مهنة بينما تزاول  ℅32  

  من النساء فهن موظفات. ℅55أما 

  .لديهن األطفال عدد حسب الحوامل النساء زيعتو : 7 رقم  الجدول

  العدد         

  التكرار

  

      
  المجموع  أطفال 6  أطفال 5  أطفال 4  أطفال 3  طفل 2          طفل 1  طفل 0

    النساء
02/82  

02℅  

17/82  

21℅  

10/82  

12℅  

18/82  

22℅  

07/82  

09℅  

05/82  

06℅  

02/82  

02℅  

61/82  

74℅  
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 17و )،℅22أطفال ( 3بق، أن اغلبية النساء الحوامل لهن يتضح من خالل الجدول السا  

حاالت  7لديهن طفلين. كان ل  )℅12( حاالت 10لديهن طفل واحد؛ بينما  )℅21( حاالت

كان عدد النساء اللواتي كان لديهن و  أطفال 5لديهن  )℅06( نساء 5أطفال بينما نجد  4) ℅09(

    لم يكون لديهن أطفال من قبل.)، ℅02(؛ كما أن أن حالتين )℅02( حالتين أطفال 6

  :الحمل مرحلة حسب الحوامل، النساء توزيع: 8 رقم الجدول

الشهر             

  التكرار
  المجموع  التاسع  الثامن  السابع  السادس  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني 

النساء 
  الحوامل

02/61  

03℅  

04/61  

07℅  

08/61  

10℅  

09/61  

11℅  

10/61  

16℅  

13/61  

21℅  

14/61  

23℅  

01/61  

02℅  

61/61  

100℅  

 

 الشهر من ذلك كان فحصهن تم التي الحوامل النساء أغلبية أن السابق، الجدول من يتضح

 .السابع الشهرو  الثالث الشهر بين نتتواجد النساء أغلبية أنو  .التاسع الشهر إلى للحمل الثاني

  .مباشرة الزواج بعد حمل،ال منع لحبوب تناولهن مدة حسب النساء توزيع جدول: 9 رقم جدول

  المدة   

  التكرار
  المجموع  سنوات3  سنتين  سنة  أشهر6  شهر  شهر 0

  النساء الحوامل
42/61  

69٪  

10/61  

16٪  

03/61  

05٪  

04/61  

07٪  

01/61  

03٪  

01/61  

03٪  

61/82  

74٪  

  النساء العقيمات
08/21  

38٪  

00/21  

00٪  

04/21  

19٪  

02/21  

10٪  

02/21  

10٪  

05/21  

24٪  

21/82  

26٪  

  المجموع
51  

62٪  

10  

12٪  

07  

09٪  

06  

07٪  

03  

04٪  

06  

07٪  

82/82  

100٪  

 

 الحمل، منع حبوب يتناولن لم )℅62( النساء أغلبية أن السابق الجدول خالل من يبدو

 انتظار وقت أيو  الزواج، بعد مباشرة الحمل هو المحلية الثقافة في متداول فماهو(  الزواج بعد مباشرة

 منع وسائل تعاطي بعدم ينصحون األطباء، حتى أنه ذلك، إلى ضف محيط،ال طرف من الشكوك تبدأ
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 لجأن النساء، من بالمائة 12 أن كما) باإلنجاب خاص طبي مشكل وجود عدم من التأكد قبل الحمل

 الخوفو  يعرفها أحد وال العاقبة أن التبرير نفس قدمن النساء كل(  فقط شهر لمدة الحمل منع لوسائل

 فقد فأكثر، أشهر 6 من الحمل منع لوسائل تعاطي أماو  )الزفاف من األول سبوعاأل في الرجوع من

 )سنوات 03: ℅03: سنتين؛ ℅03: سنة؛ ℅07أشھر؛ 6: ℅05( الحوامل النساء عند نادرة كانت

: ℅10: لمدة سنة؛ ℅10أشهر؛  6: ℅19فقد كانت مرتفعة نوعا ما (، العقيمات النساءأما عند 

  سنوات). 3 : لمدة℅24لمدة سنتين؛ 

  :البحث تقنيات - 4

  :العيادية المقابلة 1- 4

 من أو القابلة طرف من لنا، توجه النساء كانتو  الشروط نفس في الحاالت مقابلة تم لقد

     .)عقم أو حامل، تكون أن( للشروط الحالة استوفت كلما) ة(الطبيب طرف

 مختصة هناك بأن تحسيسها بعد الحالة لنا يوجهون القابلة، أو) ة(المعالج) ة(الطبيب كان

 فإنها الغرض هذا أجل منو  ؛العقيمات بالنساء أو الحوامل، بالنساء تهتمو  ببحث القيام بصدد نفسانية

 توجه الحالة، قبلت إذا ؛)حامل أو عقم امرأة- الحاالت حسب: العقيمات أو الحوامل( النساء مقابلة تود

  ). بالمؤسسة ناحضور  برنامج حسب( موعدا لها عطيي أو ،)ممكنا ذلك كان إذا( للمقابلة مباشرة لنا

 رغم– للحالة نوضح فكنا للبحث األخالقي الجانب نراعي كنا حالة، كل مع ،اللقاء بداية منذ

  . ذلك في رغبت إذا المشاركة عن التوقف في حرية لها أنو  المشاركة في حرة أنها - المبدئي قبولها

 بينما المشاركة؛ في الرغبة وضوح مع بحثال لمحتوى فضوليات جد الحاالت بعض ظهرت

  . المشاركة في الحقيقية، الرغبة إظهار دون الخضوع من نوع أخرى حاالت لدى الحظنا

 للبحث شرحنا وكان. المكتب نفس في تكون لقاءات ثالثة يتطلب البحث أن للحالة نشرح كنا

 خاصة أخرى مرحلةو  المقابلة في األولى المرحلة تتمثل حيث األولى؛ المقابلة في يمكن ما أدق

يتم تطبيق  األكثر، على أسبوع بعد أو األقل على يومين بعدو  الرورشخ تطبيق: اإلسقاطين باالختبارين

 الحالة أنو  بالحالة، التعريف عدمو  المهنة سر قوانين للحالة نشرح كنا كما الموضوع؛ تفهم اختبار

  . ذلك في ترغب كانت إذا– ةلحظ أي في البحث في المشاركة مغادرة بحرية تحتفظ
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 تأجيل حرية كذلك الممكنة، االحتماالت بين من الموعد اختيار في للحالة الحرية نترك كنا

 لتطبيق خاصةو  بالبحث للقيام األساسية الثقة خلق على حرصنا لقد. لها ضروريا ذلك كان إذا الموعد

  . االختبارات

  كانت المواعيد كما يلي: 

 موعد نعطي كنا المقابلة، نهاية عند المقابلة لتطبيق األولى الحصة في تحظر الحالة كانت

  .الرورشاخ لتطبيق للحالة،

 النصف العيادية بالمقابلة خاص حالة كل مع األول اللقاء كان ذلك، وضحنا أن سبق كما

 حياتها قصة تناول على امرأة كل قدرات معرفة هو الهدف) فيما بعدمحاورها سنوضح التي و( موجهة

 يسمح المقابلة تطبيق أن كما. عالقاتها عنو  نفسها عن ستتكلم كيف الحاضرو  الماضي في عالقاتهاو 

  .  سقاطيةاإل يناالختبار  في أحسن مشاركة لضمان العميلة ثقة بكسب لنا

 عن بالكشف لنا يسمح ما -  التعبير في للحالة الحرية نترك كناو  مرنا المقابلة تطبيق كان

 ،المهنيو  االجتماعي تكيفهاو  العائلية الوجدانية، حياتها النفسي، توظيفها ،مرأةلل مرضية النفس الحالة

 مع لحملها معاشها عن المرأة خطاب على نركزو  – الحالية عالقاتها) للعقم أو للحمل( الحالي معاشها

  .هل تعطيه الذي المعنىو  عقمها عن المرأة خطاب كذلكو  ؛لذلك المعاني استخراج محاولة

 تداعيات خط بمتابعة حياتها، لتاريخ بناءها ٕاعادةو  المرأة فهم طريقة على هتمامناا ينصب

  . الحالة

  : مالحظة

 ؛موجهة النصف العيادية المقابالت تحليل قبل سقاطية،اإل االختبارات بروتوكوالت بتحليل نقوم

 المتوصل بالنتائج نتأثر لم أننا إذ فائدة لها وجدنا قدو  ،االختبارات ثم أوال المطبقة هي المقابلة أن رغم

 بحثنا في تحظى سقاطيةاإل االختبارات فإن أخرى، جهة منو  جهة، من هذا. المقابالت في إليها

  . الذاتية تفادي بصرامة، االختبارات تناول لنا يسمح حيث باألولوية

يئة تهو  كما أن المقابلة تطبق قبل االختبارين، النها تساهم بقسط كبير في كسب ثقة العميل

  ين. وضعية االختبار 
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 لمناقشة هذاو  سقاطية،اإل االختبارات بمعطيات مقارنة المقابلة، معطيات استعملت لقد

 محاور إلى تطرقنت  ،المقابلة هذه فيف  ،وضحنا أن سبق كما؛ للحالة العيادي فهمنا دعمو  فرضياتنا

  :طرفها من المستعملة غةالل مراعاة مع المفحوصة عن عامة معلومات تسجيل بعد وذلك( المقابلة

  محاور المقابلة 1-1- 4

  : المرأة حياة: األول المحور

 نفسها عن مثال(  نفسها عن تتكلم أن أي-  المستقبلو  الحاضر فيو  الماضي في المرأة حياة

  :يلي كما األسئلة وتكون - )متزوجة راشدة وهي مراهقة وهي طفلة وهي

 صغيرة كنت اللي من يعني" كما يلي: نشرح ،فهمهام ت المرأة عدبدأ إذا( "نفسك على لي أهدري"- 1

   )"رأةام راكي لضرك حتى

        " المرأة ليك بالنسبة تعني واش" - 2

  "ليك؟ بالنسبة يعني واش والرجل" - 3

العالقة الجنسية كيفاش؟ و  اهدري لي على عالقتك براجلك كيفا ش راكي معاه يعني في كلش؟- 4

 كل الحاالت تقريبا، نظرا لعدم تناول النساء لهذا الموضوع تلقائيا، بل(إضطررنا لطرح هذا السؤال مع 

 أحيانا رفض مباشر لتناوله) و 

  :مالحظة

  4 السؤال نضيف العقيمات للنساء بالنسبة- 

   "نتاعك؟ العقم تفسري كيفاش" - 4

  :الطفل مشروع: الثاني المحور

 خاصة ،الطفل على ولالحص في مشروعها لقصة المرأة تعرض هو المحور هذا من الهدف

 مشروع تأثير على تدلنا أن شأنها من المرأة خطاب في مضامين سنجد وهل ؛الطفل لها يعني ماذا

 هناك فيكون الطفل مشكل سيطرح وهل األنثوية، والصورة األم اتجاه في مكثفة سلبية بمشاعر الطفل
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 التناقض تجاوز من التمكن عدم على يدل ما– الشأن هذا في كف نلتمس أم الرغبة عن واضح تعبير

  :يلي كما األسئلة وتكون - بالطفل الخاص الوجداني

  "؟ تتصوريه كيفاش يعني ليك بالنسبة يعني واش الطفل على لي هدري" - 4

 "؟وعاله؟ طفلة وال طفل تحبي" - 5

 "؟ وعاله لشكن ؟ واحد لكاش اشبه تتمنايه" - 6

  للعالج المرأة معاش :الثالث المحور

 أو العالج اتبعن اللواتي الحوامل أي العالج اتبعن اللواتي للنساء فقط يقدم لمحورا هذا :مالحظة

  . العقيمات

 استجابة وما الطبيب يعطيه الذي ،للعالج الحالة امتثال مدى هو المحور هذا من الهدف

 كما األسئلة وتكون ،األطباء مع العالقة ستكون وكيف التحمل صعب أم سهل هو فهل. له الحالة

  :يلي

    "؟ معاك كانوا كيفاش معاهم تبعتي اللي الطبة على اهدرلي" - 7

 ؟ كامل تبعتيهم اللي العالجات هي واش - 8

 "؟ هو واش ؟ عالج لكاش ارتحتي" - 9

  "؟ كيفاش ؟ الطبيب نصائح تتبعي راكي" - 10

 "؟ وعاله ؟ واعر وال ساهل ؟ العالج جاك كيفاش" - 11

  "انتي؟ كما المشكل نفس عندهم االنتظار قاعة يف نساء تشوفي كي ليك يعني واش" - 12

 .فقط العقيمات للنساء نقدمه كنا فقد ،12 للسؤال بالنسبة: مالحظة

   للحمل المرأة معاش: الرابع المحور

  فقط. الحوامل للنساء المحور هذا يقدم: مالحظة



  المنهجية العامة: الفصل الرابع
  

 112 
  

 

 

 "حامل؟ راكي بلي عرفتي كي األولى المرة حسيتي واش" - 13

 "حمل؟ال ليك بةبالنس يعني واش" - 14

  "نتاعك الحمل على لي أهدري" - 15

 "؟ كيفاش ؟ واعر وال ساهل جاك" - 16

    ")؟ عندك واش:نظيف بنعم اإلجابة كانت إذا( ؟ ال وال تمرضي راكي" - 17

 "واش قالك الطبيب؟" - 18

  ):التبني( بطفل التكفل محور: الخامس المحور

   تالعقيما للنساء فقط يقدم المحور هذا :مالحظة

 ما حالة في لطفل" التبني" الكفالة في الحالة فكرت ما إذا معرفة هو المحور هذا من الهدف

 طريق عن الطفل على الحصول انتظار وبالتالي العقم قبول صعوبةلديها  سنجد أم ،العقم استمر

 على الحداد الالشعوري بالتقارب ،لألب بالحداد القيام صعوبة معنى يحمل أن يمكن الذي-  الوالدة

  .األب من الطفل

 "بطفل؟ تتكفلي نهار كاش فكرتي" - 18

 "الموضوع؟ هذا في راجلك مع هدرتي" - 19

 "نتاعو؟ اإلجابة هي واش" - 20

  :للحمل أو للعقم المحيط استجابة: السادس المحور

 لدى للحمل أو العقم لحالة القريب المحيط استجابة هي ما معرفة هو المحور هذا في الهدف

  . المرأة ذلك تدرك وكيف) الزوج أم اصةخ( المرأة

 "معاك؟ راهم كيفاش نتاعك المحيط على لي هدري" - 21

 "كيفاش؟ وعجوزتك" - 22
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  "الشيء؟ هذا كل  لك يعني واشو  تحسي واش" - 23

  :للمستقبل النظرة: السابع المحور

الرجوع  كذلك إلىو  ،للمستقبل بالنسبة المرأة تموضع كيفية معرفة إلى المحور هذا في نهدف

  المستقبل بعد أن كانت األسئلة السابقة جد مرتبطة بالماضي. و  بالحالة إلى الكالم عن الحالي

  :يلي كما األسئلة كانت

  ؛"ديالك المستقبل على هدريلي" - 24

 "للقدام؟ منا روحك تشوفي كيفاش يعني" - 25

  "حققتيهش؟ وما تحقيقه تتمني واش" - 26

  : الرورشاخ اختبار 2- 4

 لتطبيق تمهيدا  امرأة كل مع الحوار بعض نتبادل كنا الرورشاخ، الختبار الحالة رحضو  عند

  ؟بالمقابلة الخاص األول اللقاء بعد فيه فكرت ماذاو  حالتها عن نسأل كأن االختبار

 فيه تفكر عماو  االختبار عن نسأل كأن الحالة مع كذلك نتحاور االختبار، تطبيق نهاية عند

 الحاجة كانت فقد لذلك، الحاالت كل على نفسه االختبار أثر يكون لم – لتها؟بحا عالقته ماو  بشأنه

 أن إلى  (.Azoulay C ).ك أزوالي تشير الشأن هذا فيو  أخرى إلى حالة من مختلفة التبادل لهذا

. الهشة الحاالت لبعض بالنسبة التجاوز صعبة تكون أن شأنها من نكوصية حركات يولد الرورشاخ"

 أو/ و لالختبارو  للواقع السطحي المستوى إلى الطلوع على الحالة مساعدة يستلزم ة،الحال هذه في

  .(Azoulay C., 1998, P. 123-124)" اليومي معاشه عناصر نحو بتوجيهه

 باختبار الخاصة األخيرة الحصة إلجراء الرورشاخ اختبار تطبيق نهاية في للحالة موعد نعطي

  الختبار تفهم الموضوع، كنا نتحاور كذلك مع كل حالة.  عند نهاية التطبيق ؛الموضوع تفهم
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  :الرورشاخ اختبار وصف 2-1- 4

 رورشاخ هرمان السويسري، السيكاتري الطبيب طرف من الرورشاخ اختبار أخترع

)Rorschach  H.( ،على االختبار هذا طبق الفرد شخصية عن الكشف هدفه كان .1920 سنة 

  .الراشدينو  المراهقين األطفال، األسوياء، ىعل وكذلك الذهانو  العصاب مرضى

 لوني بتنسيق رمادية منها، 5 متناظرة حبر بقع تمثل لوحات 10 من الرورشاخ اختبار يتكون

 مع األلوان متعددة األخيرة لوحات الثالثو  )الثالثةو  الثانية(  األحمرو  بالرمادي الملونة منها، 2 متنوع،

 مرحلتين على الرورشاخ يطبق. لوحة لكل نسبي عددو  مساحة ذات اللوحات في بيضاء فراغات وجود

  :يلي كما وهما

  : األولى المرحلة -

 ويقوم ترتيبها، حسب األخرى، تلوى الواحدة وذلك، للمفحوص، العشر اللوحات الفاحص يقدم

 المفحوص موقف وكذلك الكلي والزمن الرجع زمن يسجل وكذلك المفحوص، استجابات كل بتسجيل

  .الرفضو  اإليماءات اللوحة، في يراه ما أمام

  : الثانية المرحلة -

 يقوم) L’enquête( التحقيق مرحلة إلى الفاحص ينتقل اللوحات، كل تقديم من االنتهاء بعد

 كمحرك تعتبر التي - االستجابات موقع لتحديد وذلك األخرى، تلوى الواحدة اللوحات تقديم بإعادة فيها

  .لها

  :االختبار تطبيق 2-2- 4

 مقلوبة اللوحات تكونو  المكتب فوق االختبار بإعداد نقوم كنا للمكتب، العميلة تدخل أن قبل

  .للمفحوصة تقديمها ليسهل العاشرة حتى األولى من مرتبةو 

 الكتابة لتسهيل أعمدة ثالث على مسطرة األوراق تكون عادة( للكتابة أوراقا كذلك نحضر كنا

  . بالتحقيق ةالخاص لإلجاباتو  التلقائية لإلجابات
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  :التعليمة 2-3- 4

 طرف من تدخل دون يراه، بما اإلدالء في الحرية له تترك بل المفحوص تقيد ال تعليمة هي

 هذه وتقدم التطبيق، من الثانية المرحلة في بالتحقيق خاصة تعليمة فهي الثانية التعليمة أما. الفاحص

 األخرى، تلوى الواحدة اللوحات كل إلى العودة فيها يتم اللوحات كل تقديم من االنتهاء بعد التعليمة

 في التلقائية االستجابة في موقعها يوضح ولم المفحوص قدمها التي االستجابات موقع لمعرفة وذلك

 تقديم في المفحوص ارتكز ماذا على لمعرفة الثانية التعليمة هذه تقدم وكذلك األولى، المرحلة

  .استجابته

  :متينالتعلي هاتين يلي فيما نقدم

  :األولى التعليمية-1- 2-3- 4

 من أخذها أعيد التيو  )(.Rorschach H ه. لرورشاخ المختصرةو  الكالسيكية التعليمية

  (Traubenberg N.R., 1990, P. 13)" هذا؟ يكون أن يمكن ماذا":هي. ر.ن  ترابنبرغ طرف

 سنذكر لذلك تعددهال نظرا األولى التعليمة هذه على أقيمت التي التعديالت كل تقديم يمكن ال

  : يلي كما وهي) .Chabert C.(ك وشابير) .Anzieu D.(د أنزيو تعديالت فقط

 كل هو قوله، منك نطلبه ما: " يلي فيما. ك شابير حسب – تعليمته تتمثل): .Anzieu D.(د أنزيو - 

  .   (Chabert C., 1983, P. 26) "البقع هذه في تراه أن يمكن ما

 ما فيه، تفكر تجعلك ما كل لي، وتقول لوحات عشرة أريك سوف: "التالية لتعليمةا فتقترح شابير، أما - 

  "اللوحات هذه من انطالقا  تخيله تستطيع

 .« je vais vous montrer dix planches et vous me direz tout ce que vous 

pourriez imaginer à partir de ces planches »  

 إلى المزدوج حث من وٕاذن المشاهد من انطالقا التخيل" ـب الحاالت كل في األمر يتعلق

                                                       .(Chabert C., 1983, P. 27) محدد" غير منبه من انطالقا اإلدراك/ إسقاط
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 في كانو  ،المرأة طرف من المستعملة اللغة بمراعاة التعليمة، نقدم كنا لبحثنا، تطبيقنا في

 الحبر، تاع بقع فيهم لوحات عشر نوريلك رايحة" :يلي كما التعليمة كانت ،بالدارجة األحيان أغلب

                                                                       " فيها تتخيليه وال تشوفيه تقدري اللي شيء كل أو تكون، تقدر واش لي قولي

          .إلخ التعليقاتو  اإليماءات الحركيةو  اللفظية لحالةا استجابات كل نسجل كنا

 اختبار األخير في ثم التحقيق بإجراء نقوم لالختبار، التلقائي التمرير من االنتهاء بعد

   .االختيارات

                                                                                        : للوحات التلقائي التمرير 2- 2-3- 4

: اللوحة وضعية تغيير كذلكو  تاإليماءاو  الحركات افيه بما المفحوصة، إجابات كل نسجل كنا

                                                                                         (<>) جانبية ،)v( مقلوبة ،(^) عادية

                                                                                                                              :التحقيق 3- 2-3- 4

 هوو  بالتحقيق، الخاصةو  الثانية المرحلة بتطبيق نقوم للوحات، التلقائي التمرير من ءاالنتها بعد

 هو ما معرفة بالتحديد نحاول. التلقائية المرحلة في المعطاة اإلجابات طبيعة حول تحقيق عن عبارة

 أم الشكل،( اإلجابة؟ محرك هو ماو  )الجزء؟ هذا هو ماو  فقط منها جزء أم البقعة كل( االستجابة موقع

   ).Clob أم التظليل الحركة، اللون،

                                                                                                                           .    للحالة االستنطاق ليسو  التوضيح هو هدفنا إذ الكلمة بمعنى، تحقيق كلمةأخذ  يجب ال

 التي التعليمة هنا نذكر ،األولى من أهمية أقل ليست أنها إال التطبيق، من الثانية المرحلة إنها

 من معا اللوحات اخذ اآلن، سنعيد): " .Chabert  C( .ك لشابير وهي  بحثنا في عليها اعتمدنا

 أخرى أفكار جاءتك إذا وطبعا، سابقا، به أدليت فيما فكرك الذي ما لي تقول أن وتحاول جديد،

                                                                                      .(Chabert C., 1998, P. 48)" لي تقدمها أن تستطيع

 أخرى، واحد مرة اللوحات ناخذو نعاودو رايحين ذرك: "يلي كما بالدارجة للحاالت نقدمها كنا

 تقدري اخرين واحد إجابات جاوك وال لي، قدمتيها اللي اإلجابة في فكرك واش لي تقولي تحاولي

              ".لي تقدميها
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                                                                                                           : الحدي التحقيق  3-4- 2- 4

 إنتاجهن كان التي الحاالت عم يفرض تحقيق هوو  الحدي، تحقيقال بتطبيق أحيانا، ،قمنا لقد

 مثال: داألفرا عامة عند ظهورها جبي التي ،التفاسير بعض أو اإلجابات بعض من خالياو  محدودا

  .Vاللوحة في" الخفاش" أو" الفراشة" أو ،III اللوحة في" أشخاص"

 الواقع مع قاعدي تكيف  – المفحوصة لدى -  هناك هل معرفة من التحقيق، هذا لنا، يسمح

 اإلجابات هذه غياب كان إذا فيما الحاالت بين التمييز إلى كذلك، نتوصل التحقيق بهذا .المألوف

 – الهوية إشكالية عن تعبر لديهن اإلنسانية اإلجابات غياب أن أم تقمصيه، كللمشا نتيجة المألوفة،

  .الذهانيين عند الحال هو كما

 التصورات إسقاط) بشكله( بقوة يستدعي الذيو  "الحدود اختبار" الرورشاخ اختبار يعتبر 

 التفرد يرورةص نجاعة باختبار يسمح. الذات تصورو  النرجسي االستثمار نوعية بهذا يعكسو  الجسدية

  . مستدخلة جسدية صورة حضورو 

 أين ليبيدي نمو مستوى اكتساب على الخارج،و  الداخل بين الحدود تأسيس عن القدرة تكشف

 الذات بين التمايز على القدرة على اإلجابة صيرورة تتأسس. مؤسسة الموضوعية العالقات تكون

  .الحدود باختبار الخاص قصاءاالست هذا لمثلكثيرا،  نضطر لم العموم، على. الموضوعو 

  :االختيارات اختبار 4- 2-3- 4

 اختيار المرأة، من نطلب للوحات، تفظيلي اختيار بطلب نقوم. للتطبيق األخيرة المرحلة هي

 ,.Chabert C) ،"أكثر تحبهما" اللتان أو أكثر تعجبانها أو تفضلهما التيو  العشرة بين من لوحتين

1983, P.27)   منهما تنفر اللتان أو" لهما حبا أقل" أو تعجبانها ال أخريين لوحتينو.  

 اختيار تم حين ففي االستجابةو  السرعة ناحية من مختلفة المرحلة لهذه النساء استجابات كانت

 بعض تى أنحو  ذلك، في صعوبة ،األخريات النساء بعض وجدت بسرعة، للوحات النساء بعض

  ). الحاالت حسبرفض بدون تعليق (أو  يئة،س كلها أو جيدة كلها :االختيار رفضن الحاالت

 الجامدو  الصارم التطبيق عن بعيد التطبيق هذا أن مفادها التيو  مهمة مالحظة تقديم يجب

 أن انطباع ،الحاالت بعض مع ،لدينا كان قدو  المختصة مع العالقة االعتبار بعين خذأي فالتطبيق
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 نلتمس أن دون استجبن الحاالت فبعض ذلك، عكس ح؛بوضو  مبنية عالقة فيو  لنا موجه اإلنتاج

 .الوضعيةو  العالقة في مكانتنا

 التطبيق: يخص فيما الفرد توظيف بين الربطب الرورشاخ، لتحليل. ك شابير طريقة تسمح

 مستوىو  للفرد الدفاعي التنظيم تقدير هدف أجل من هذاو  الصراعات عالج التفكير، صيرورة العيادي،

  . شكالياتهإ

 في سقاطي،اإل النفس علم في عديدة دراسات في مؤكدة الرورشاخ، ختبارا صدقو  حساسية

 من تمكننا شابير، ذلك تؤكد كما الوسيلة، دقة أن كما. المرضي النفس علمو  العيادي النفس علم

 العيادية، المقابلة أثناء ،للمالحظة فلتت لصيرورة بذلك، مظهرة الفرد، عند خفية عالمات عن الكشف"

 كثرأل مثيرة لعناصر ذلك، عكس أو التطور، إطار في الضطراب كاشفة بعالمات مراأل تعلق سواء

  .(Chabert C., 1998, P. 47)" عياديا مقلق اضطرابتعاني من  حالة، لدى تفاؤل

 حول بالتوازي موزعة ملونة، مطوية، سوداء لطخات من انطلقا المقترحة العشر اللوحات وضعت

                                                                                                  .عمودي محور

                                                                                         الموضوع تفهم اختبار 3- 4

 اختبار نطبق - رورشاخال اختبار في الحال هو كما-  كذلك تمهيد بعد الثالث، اللقاء خالل

 من -  ذلك في ترغب الحالة كانت إذا -  رابع لقاء نقترح كنا ،.ك أزوالي باقتراح أخذا. الموضوع تفهم

 يملك القدرة كلي كشخص الحالة أعين في الباحث يظهر" ألال" ذلكو  .الحالة عن ملخص تقديم أجل

 النساء أغلبية طلبت. (Azoulay C., 1998, P. 125) "للحالة الفهمو  المعرفة الوقت نفس في

 عنو  البحث عن هنانطباع ،أحيانا تقديمو  حالتهن عن للكالم بل األهداف لنفس ليس لكن الرجوع، 

                                                                                         .معنا اللقاءات مواصلة إمكانية لطلب أحياناو  المختصة

 كنا بل فرضياتنا، لتأكيد أو المنهجي الدعم لهدف ال لكن الطبية الملفات على نطلع كنا

 بالنسبة -  الحمل صيرورة الحامل، للمرأة الصحية كالحالة الطبية التقارير في مهمة عناصر نستخرج

 ذلك نرى عندما-  النتائج مناقشة في خاصة، المعطيات هذه بعض نستعمل كنا -الحوامل للنساء

 بتشخيص اكتفينا ٕانماو  الطبية التقارير بمالحظة نقوم فلم ،العقيمات للنساء بالنسبة أما -اضروري

                                                                                                            .هذا ألن النساء لم يحضرن التقاريرو  ،عضوي سبب بدون للعقم الطبيب
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 يكشف" إسقاطي  اختبار هو) Thématique Apperception Test( الموضوع تفهم إن

   "للمحيط الفعل وردود األساسية الرغبات الصراعات، طبيعةو  الشخصية عن المعبرة المحتويات  عن

(Anzieu D., Chabert C., 1983, p. 33)هاري األمريكي البيوكيميائي الطبيب مرة ألول وضعه 

   .1943 سنة في نتائجه وضع حيث -  بعد فيما طورهو  1935 سنة) .Murray H( يمورا

 تمثل مختلفة؛ لمواقف غامضة معاني تحمل لوحة 31 على األصل في االختبار يحتوي

 هذه من البعض أن كما الجنس،و  السن مختلفي أشخاص اآلخر البعضو  طبيعية مناظر منها البعض

  .فنية لوحات عن عبارة اآلخر البعضو  فوتوغرافية صور عن عبارة اللوحات

 وجنس سن حسب الراشدين أو باألطفال خاصة وأخرى األفراد، بكل خاصة لوحات هناك

 الشخص على تدل التيو  االنجليزية بالحروف اإلشاراتو  اللوحات وراء مرقمة اللوحات وكل المفحوص

    :كالتالي وهي له توجه الذي

  السن.و  لدى كل صنف من الجنساللوحات المستعملة  10الجدول رقم: 
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 12BG،اللوحة و   8BM، لذلك قمنا بتطبيق اللوحة 5نشير أننا أخذنا برأي جماعة باريس 

  .13Bكذلك اللوحة 

 تعكس اللوحات من انطالقا المفحوص يخترعها التي القصص أن هي موراي فكرة كانت

 تنقل) األساسي الدور لعبي الذي البطل خاصة( الواقعية حياته في للشخص الفعلية السلوكات

)Transposition( هذا على ذاته ويسقط البطل  هذا شخصية يتقمص بحيث  ؛المختبر للفرد مباشرة 



  المنهجية العامة: الفصل الرابع
  

 120 
  

 

 

 على تأثيرهمو  همحيط أفراد يعتبرون اآلخرين األشخاص وان" البطل"  كالسيكيا يسمى الذي الشخص

 فيه، يتطور الذي المحيط ،البطل رغبات تحليل :"محتوى تحليل" على موراي اعتمد وقد. الشخص

 المعاش استنتاج هو الهدف. بها يستجيب أن يحاول التي الطريقةو  لها، يتعرض التي الضغوطات

  .القصص من المستخرج الظاهر المحتوى من ،انطالقا للشخص العميق

 إلى .(TAT) الموضوع تفهم اختبار أعاد"من  أول، )Bellak L., 1954(. ل بالك يعتبر

 Deuxième( الثانية الفرويدية الموقعية على مؤكدا النفسية، التحليلية النظرية وهو ي،األصل مصدره

Topique( )( المقاومات ووظائفه، األنا دور) األعلى األنا/ ألهوRésistances( الدفاعاتو "

(Shentoub v., 1990, P. 6)  بالك استند وقد ؛ )Bellak L. (هذه لتناول المتعدد تخصصه على 

  (Psychanalyste Praticien) نفساني محللو  سيكتري نفساني، مختص هو حيث سقاطيةاإل ةالتقني

 (Rapaport D., 1946-1947). د رابابورتو  Rotter J.B.( 1940( روتر من كل حاول

 ذلك، رغم أنهم، إال التعديالت، اقتراح من ).Danan R.H( ه.ر ودانان ).Schafer R( .ر وشافير

  .)7. ص السابق المرجع نفس(  "للبطل األساسية رةالفك على يتخلوا لم

 .ف بها قامت التي التعديالت هي ،TAT اختبار على طرأت التي التعديالت أهم من

)Shentoub V.( في النظري مرجعنا هيو  لباريس، أإلسقاطي النفس علم في البحث فرقة ضمن 

 النفس علم في للبحث الفرقة هذه اقتصرت التطبيقية، المعلومات فمن ،TAT برتوكوالت تحليل

 لإللمام كافية لوحات من سلسة وهي واحدة مرة في وتقدم للمفحوص لوحة 13 تقديم على ،سقاطياإل

  .األساسية اإلشكالياتو  بالوضعيات

 األنا بها ينظم التي الطريقة وٕانما القصة محتوى ليس هو  - الفرقة هذه حسب – يهم ما

 الوضعيةو  التعليمية ،)االختبار(  المادة الوقت نفس في تمثلها، التي صراعية وضعية  في استجابته

  .كلها

 يوجد اللوحة، تكون ومهما )Universelles( عالمية صراعية وضعيات"  اللوحات هذه تمثل

 الجنسين بين فرق(  األوديبية اإلشكالية إطار في سواء العدوان،و  الليبيدو تناول إلى دائم مرجع

 ,.Shentoub V., Traubenberg N. R)  "بدائية  األكثر اإلشكاليات سجل في أو ،)األجيالو 

1982,  P.2)  
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 اآلليات توظيف طريقة األنا، طرف من المستعملة باألساليب االهتمام يعني البروتوكول فتحليل

  . النفسية الديناميكية إطار في الدفاعية

 قصة إرصان إلى يتوصلس األنا هل معرفة إلى نتوصل الموضوع، تفهم اختبار من انطالقا

 النزوية للشحنة بالنسبة ،بعد أخذ على قدرته إلى يشير ما جيدة، بطريقة مبنية منسجمة، جميلة،

. الصراعات حل من بالتالي، القدرة وعدم الوضعيات من التهرب سيحاول أنه أم للشخصية، العميقة

  .ف شنتوب قامت وقد. الصراعات لحل األنا بها يتمتع التي الدفاعية األساليب على يكون ،فالتركيز

)Shentoub V.( بورقة المسماة تحليل شبكة في القصص إرصان في الدفاعية األساليب بإحصاء 

 كبرى، انساق) 4(  أربع إلى منسقة وهي قصة كل بناء خصوصيات لتنقيط مرجع" تعتبر التي الفرز

 سياق جمعت، (Chabert C.,1998, P.85)"كله للبروتوكول بالتحليل إال الورقة  هذه ملئ يمكن وال

 السير أنماط لمختلف وترمى تكونها التي التحتية العقلية للعمليات القربو  التماثل حسب الحديث،

  .النفسي

 ،إذنلمعرفة  الظاهر المحتوىو  للوحات الكامن المحتوى معرفة في الثانية، المرحلة تتمثل

 عناصر تواجد طرف من ممثل-  ظاهر محتوى :لوحة لكل بالنسبة" فهناك الدفاع، يكون ماذا مقابل

 كامن ومحتوى - ).الخ )Objets( المواضيع، الخاصة وضعياتهم عمرهم، جنسهم، أشخاص،( كبرى

 ,.Shentoub V., Traubenberg N. R) ".اإلشكالية من آخر أو مستوى يحي أن منه ننتظر الذي

1982 P.3)                                                                                                

                                                                                                        :التعليمة 3-1- 4

                                                                           :كالتالي وهي نتوبش .ف تعليمة على اعتمدنا لقد

 هذه في األمر يتعلق ؛(Shentoub V., 1990, P. 27) "اللوحة من انطالقا قصة تخيل"

 عناصر االعتبار بعين األخذ الوقت نفس وفي المراقبة انخفاض يفرض الذي بالتخيل" إذن التعليمة

 .Anzieu D., Chabert C., 1983, P) " اليقظة من ببعض االحتفاظ يفرض الذي) المادة(  الواقع

136).   

 ينشط الذي، الكامن المحتوىو  الظاهر المحتوى بين المادة وسط في داخلي تناقض" هناك

 ,.Shentoub V)  " اللذة مبدأ تستدعي التي األصلية، بالهوامات بعالقة الفردية الذكراوية اآلثار

1982, P. 3)   



  المنهجية العامة: الفصل الرابع
  

 122 
  

 

 

القصة  تكون أن يجب( الثانوية للعمليات ناوبمت ديتجن إلى" ،باختصار التعليمة هذه تدعو

 األولية للسياقاتو  للهوامات المرور يكون ال لكي ،كافي نكوص يكون وأن) ومفهومة منسجمة

 وسط حل" القصصي اإلنتاج يعتبر   (Anzieu D., Chabert C., 1983, P. 136-137)"ممكنا

   -Shentoub V., Debray R., 1970)  "الالشعوري ألهوامي الضغطو  الوعي رقابة عوامل بين

1971 P.900)  

   :التطبيق للبحثو  ظروف اإلجراء -5

 ،موجهة نصف المقابلة تطبيق ،األولى الحصة في يتم حصص ثالث خالل النساء نستقبل كنا

 لم التي الحاالت مع حتى هذا كاملة، حصة في تطبيقها فضلنا فقد ما، نوعا طويلة المقابلة أن بماو 

  . تطبيقال شروط بنفس لنحتفظ ذلكو  ،كثيرا يتكلمن

 إال أسبوع بعد رجعن النساء أغلبية – أسبوع إلى يومين بين تتراوح مدة بعد للحالة موعد نعطي

  . ذلك بعد أو قبل رجعن استثنائية حاالت

 لتطبيق للحالة آخر موعد نعطي كنا الثانية، الحصة في الرورشاخ اختبار تطبيق نهاية بعد

 رجعنا تقريبا الحاالت كل الرورشاخ، اختبار من أسبوع إلى يومين بعد ذلكو  وضوع،الم تفهم اختبار

  .بقليل أسبوع من أكثر أو أقل بعد رجعن نادرة حاالت. أسبوع بعد

  :التطبيق كيفية 1- 5

                                                                                               : يلي كما وتطبيقه بحثنا إجراء تم

 البحث ظروف توفير على حرصنا ،لبحثنا يخصص مكتب في حدا على امرأة كل مقابلةتمت 

 كان. الحصة نهاية إلى الحالة مع العمل بداية من إزعاجنا بعدم تعليمات بترك وذلك :وشروطه

                                                                                                              :يلي كما للحالة استقبالنا

 على بحث ندير راني (psychologue) يعني نفسانية مختصة أنا) الخير مساءأو  ( الخير صباح" 

 نفهمهم وحابه) عقم أو حامل الحالة كانت إذا ما حسب( حوامل راهم أواللي/ عقم عندهم اللي النساء

 البحث، هذا في المشاركة تقبلي إذا منك نطلب هذيك، على خير، تساعدوهم نقدرو امالقد منا وبالك
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 نذكر رايحة مش يعرف، رايح ما واحد وحتى سر، يبقى راح تقوليه رايحة واش كل بلي تعرفي الزم

   فالبحث"  أسمك

 ثالث هي التي التطبيق مراحل لها ونشرح نشكرها المشاركة وقبلت باإليجاب الحالة استجابت إذا - 

  :يلي كما ونبدأ, مراحل

 وما بالك في إيجيك واش تقولي تقدري بلي ،برك ونعلمك عليهم لي تهدري حوايج منك نطلب رايحة" - 

 إذا أنه إال ،عادية منك نطلبها رايحة اللي األشياء أن رغمو  .مالح ماشي ٕاجاباتو  مالح إجابات كانش

  ". بسونحو  لي قولي وقت أي في تحبسي حبيتي بلي حسيتي

 واألخوات، اإلخوة وعدد اإلخوة بين الرتبة العمر: الحالة عن عامة معلومات بأخذ بعدها نبدأ

 محاور بتطبيق نبدأ بعد ذلك، .الخ) حامل عقم،( الحالة وضعية الزواج، سن الدراسي، المستوى

   . المقابلة

 نعطيبعد تطبيق و  الرورشاخ، اختبار لتطبيق موعد بإعطاء نقوم المقابلة، تطبيق نهاية بعد

  .الموضوع تفهم اختبار لتطبيق أسبوع بعد للحالة موعد

  طريقة تحليل التقنيات المستعملة:  - 6

لقد قمنا بتحليل المقابالت العيادية النصف موجهة انطالقا من محتوى اإلجابات المقدمة من 

باستعمالنا لمعطيات  طرف كل حالة على حدا على ضوء المعطيات النظرية التحليلية. نشير إلى أننا

لكن بالنسبة لتحليل نتائجنا فإننا نركز خاصة و  ؛المقابلة، فإن الهدف هو دعم فهمنا العيادي للحالة

  تفهم الموضوع). و  على معطيات التقنيات اإلسقاطية (الرورشاخ

؛ أما (Chabert C., 1983 -1987) لقد تم تحليل الرورشاخ انطالقا من أعمال شابير ك.

 livret de cotation de Beizmann)فقد تم االعتماد على دليل التنقيط لألشكال لبزمان   التنقيط،

C., 1966)    

 la grille de Shentoub)تم تحليل اختبار تفهم الموضوع انطالقا من شبكة ف. شنتوب 

V., 1990)  
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ية من طرف أما بالنسبة لتصنيف النساء وفقا للسجل المرضي، فإننا لجأنا إلى الشبكات المبن

؛ فقد انطلق الباحثين )1(أنظر الملحق رقم  )206- 193، ص. 2008( م.بن خليفة و  ع.سي موسي 

استنتاج مميزات اإلنتاج اإلسقاطي عند األفراد و  5في بنائهما للشبكات، من دراسات جماعة باريس 

  الجزائريين. 

لذلك  ؛ي الذي يميز كل حالةنشير إلى أننا في تطبيقنا لهذه المؤشرات، راعينا الجانب الدينام

فتطبيقنا لهذه الشبكات لم يكون تطبيقا جامدا " تمثل مؤشرات هذه الشبكات معالم مهمة تسمح 

تشخيص و  اتهذا يساعد على تنظيم المعطي، و سيكومرضي  باستخالص المظاهر المميزة لكل نموذج

ذه فقد يبتعد الشخص عن ه. ، دون أن ننسى الديناميكية الخاصة لكل شخصالسير النفسي لألفراد

، فال ينتظر أن تنطبق هذه المؤشرات بحذافيرها بل هي نماذج المعالم أو يتخصص بالبعض منها

  .)207، ص. 2008، م. بن خليفةو  ع.(سي موسي  معيارية عامة يمكن االقتداء بها"

 1993و فيما يخص العصابات الخطيرة، فبحكم انتمائنا إلى جمعية علم النفس الجزائري من 

كذلك في العالج و  التكوين في التقنيات االسقاطية ،تقريبا بانتظام ،، أين كنا نحظر2000إلى غاية 

  النفسي ذا التوجه التحليلي، كانت لنا فرصة لمناقشة العديد من النقاط في هذا المجال. 

وظيف على مميزات الت -التي اعتمدنا عليها في تحليلناو  –اعتمدت الشبكات المذكورة سابقا 

لكن كذلك على مميزات خاصة بالتوظيف العصابي لدى و  النفسي النموذجي كما هو مطروح عالميا،

الراشد الجزائري.                                                                                                             

من التوظيف العصابي بين مستويين من معالجة و قد ميز المؤلفين السابقين، كل نموذج 

ذلك إما:                                                                                                       و  .الصراعات حسب فرضية العصاب الخطير

، اقل تراكماو  مرن أي) متماسك( معالجة نموذجية ناجحة تندرج ضمن طرق دفاعية ذات بناء جيد - "

تنطبق على هذا النمط . االكتئابيةو  لإلشكاالت األوديبية) عبر التسوية( تستطيع إيجاد منافذ عصابية

من المعالجة ما هو معروف كإنتاج إسقاطي ناجح أو مثالي عند العصابي النموذجي مهما كان نوعه" 

                                                                                                         )                  207، ص. 2008، م. بن خليفةو  ع.(سي موسي 

أو:                                                                                                                          

) مشبوهة(  متلونة  تعتمد على طرق دفاعية  معالجة ال نموذجية غير مرصنة غير فعالة - "
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لطة ال تنتمي إلى سجل مختو  ، تظهر فيه الدفاعات متراكمةالتوظيف العصابي غير المبني جيداب

التراجع أمام ثقل و  ، ولذلك بسب النقص أو العجز)شدة التثبيتات( منتظم بوضوح في نموذج محدد

نفس " (بكات العصاب الخطير المقترحة هناوتنطبق على هؤالء ش. اإلشكاليات األوديبية واالكتئابية

  .)207المرجع السابق، ص. 

األنواع المختلفة للعصاب و  النموذجية المختلفة، اتواع العصابتم التمييز بين أن ،علي هذا األساسو  

   .الخطير
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بن خليفة و  ، (ترجمة عبد الرحمان سي موسي)1990شبكة التحليل والفرز لشنتوب (

  )189، ص. 2008محمود، 

(سياقات الرقابة) Aالسلسلة 
  الصراع النفسي الداخلي

(سياقات الھراء)  B السلسلة
  يالصراع النفسي الع'ئق

  (سياقات ا,ولية)  Eالسلسلة  سياقات التجنب)C السلسلة 

A1  
A1.1 -  قصة منسوجة تقترب

  المألوف الموضوعمن 
A1.2 -  لجوء إلى مصادر أدبية

  أو إلى الحلم ثقافيةأو 
A1.3 -  المصادرإدماج 

  اBجتماعية والحس المشترك
A2  

A2.1 -  وصف مع التعلق
با,جزاء (المستحضرة نادرا)، 

تعابير ا,شخاص  بما في ذلك
  .وھيأتھم
A2.2 -  تبرير التفسير بتلك

  ا,جزاء
A2.3 - تحفظات ك'مية  
A2.4 - مكاني - زماني ابتعاد  
A2.5 - توضيحات رقمية  
A2.6 -  تذبذب بين تفسيرات
  مختلفة
A2.7 -  ذھاب وإياب بين

  والدفاع التعبير النزوة
A2.8 - تكرار، اجترار  
A2.9 - إلغاء  

A2.10 -  عناصر من نمط
ين العكسي (نظافة، نظام التكو

  تعاون، واجب، إقتصاد...)
A2.11 - إنكار  
A2.12 - تأكيد على الخيال  
A2.13 -  ،عقلنة (تجريد

ترميز، عنونة لقصة ذات ع'قة 
  بالمحتوى الظاھري)

A2.14 -  تغيير مفاجئ لمنحى
القصة (مصحوبة أو غير 
  مصحوبة بتوقف الحوار)

A2.15 -  عزل العناصر أو
  ا,شخاص.

A2.16 -  جزء كبير و/أو
صغير من الصورة مستحضر 

  وغير موظف
A2.17 -  تشديد على

  الصراعات النفسية الداخلية
A2.18 -  تعبير مصغر عن

  العواطف

  

B1  
B1.1 -  قصة منسوجة على

  اختراع شخصي
B1.2 -  إدخال أشخاص غير

  مشكلين في الصورة
B1.3 - تقمصات مرنة ومنتشرة   
B1.1 -  تعبيرات اللفظية عن

لة (متلونة) عواطف متنص
 ومكيفة حسب المنبه.

B2  
B2.1 - دخول مباشر في التعبير  
B2.2 -  قصة ذات مقاطع

  تخريف بغيد عن الصورة
B2.3 -  تشديد على الع'قات بين

  ا,شخاص.
B2.4 -  تعبير لفظي عن عواطف

  قوية مبالغة
B2.5 - تھويل.  
B2.6 -  تصورات متضادة

تناوب بين حاBت انفعالية 
  متعارضة

B2.7 -  وإياب بين رغبات ذھاب
متناقضة مقصد يقوم على تحقيق 

  سحري للرغبة
B2.8 -  تعجبات، تعاليق ابتعاد

عن الموضوع، مصادر/تقديرات 
  ذاتية

B2.9 - الع'قات، ثبوت  تغليم
(فرض) الموضوع الجنسي و/أو 

  رمزية شفافة
B2.10 -  تعلق بأجزاء نرجسية

  ذات ميل ع'ئقي
B2.11 -  ستقرار فيBعدم ا

ردد حول جنس و/أو التقمصات ت
  سن ا,شخاص.

B2.12 -  تشديد على موضوع
من نوع ذھاب، جري، قول، 

  ...ھروب
B2.13 -  حضور مواضيع

.. في .الخوف، الكارثة، الدوار
  سياق من التھويل.

  

CP  
CP1 -  وقت كمون أولي طويل

  و/أو توقفات معتبرة داخل القصة.
CP2 - .ميل عام إلى التقصير 
CP3 - اص.عدم التعريف با,شخ 
CP4 -  عدم توضيح دوافع

الصراعات، قصص مبتذلة للغاية 
(إلى أقصى حد)، مبينة للمجھول، 

 تلبيس
CP5 -  ،اضطرار إلى طرح أسئلة

 ميل إلى الرفض، رفض.
CP6 -  استحضار عناصر مقلقة

متبوعة أو مسبوقة بتوقفات في 
 الحوار.

CN 
CN1-  نطباع الذاتيBتشديد على ا

 (غير العق'ني)
CN2- شخصية أو  مصادر

 تاريخية ذاتية.
CN3-  معنونة –عاطفة 
CN4- .ھيأة دالة على العواطف 
CN5-  تشديد على الخصائص

 الحسية.
CN6-  (تعيين) تشديد على رصد

 الحدود والحواف.
CN7- .ع'قات مرآتية 
CN8-  ئحة (صورة أوB إظھار

 لوحة فنية)
CN9- .نقد ذاتي 

CN10 -  أجزاء نرجسية، مثلنة
 ذاتية. 

CM 
CM1 -  استثمار فائق لوظيفة

 ا,ستاذ على الموضوع.
CM2 -  مثلنة الموضوع 'ميل

 ايجابي أو سلبي)
CM3 - .استخفاف، لف ودوران 

CC 
CC1-  إثارة حركية، إيماءة و/أو

 تعبيرات حركية.
CC2- .طلبات موجھة للفاحص 
CC3-  داة و/أوoانتقادات ل

 للوضعية
CC4- .سخرية، استھزاء 
CC5- .غمز للفاحص 

CF  
CF1 -  .تمسك بالمحتوى الظاھري 
CF2 -  تشديد على الحياة اليومية

 والعلمية، الحالي والملموس
CF3 - .تشديد على الفعل 
CF4 -  لجوء إلى المعايير

 الخارجية.
CF5 - .عواطف ظرفية  

E  
E1-  إخفاء موضوع

  ظاھري.
E2-  إدراك أجزاء نادرة

 و/أو غريبة.
E3-  تبريرات تعسفية

 جزاءانط'قا من ھذه ا,
E4- .مدركات خاطئة 
E5- .مدركات حسية 
E6-  إدراك مواضيع مفككة

(و/أو مواضيع منھارة أو 
أشخاص مرضى، 
مشوھون)، تخريف خارج 

 الصورة
E7-  عدم ت'ؤم بين

موضوع القصة والمنبه 
تجريد، رمزية غامضة 

 (غيبية)
E8-  "تعبيرات "فضة

مرتبطة بموضوع جنسي أو 
 عدواني 

E9- ف تعبير عن عواط
و/أو تصورات قوية مرتبطة 
بأية إشكالية (مثل العجز، 
اBفتقار، النجاح العظامي 
الھوسي، الخوف، الموت، 

 التدمير، اBضطھاد.)
E10- .دأب أو مواظبة 
E11-  اخت'ط الھويات

 (تداخل ا,دوار)
E12-  عدم استقرار

 المواضيع.
E13-  اخت'ل التنظيم في

 التتابع الزماني و/أو المكاني.
E14-  إدراك الموضوع

الشرير، مواضيع 
 اBضطھاد.

E15- .انشطار الموضوع 
E16-  بحث تعسفي عن

مغزى الصورة و/أو تعابير 
 الوجه أو الھيئات الجسمية.

E17-  أخطاء ك'مية
(اضطرابات في التركيب 

 اللغوي)
E18-  ،ترابط جواري

بالجنس، انتقال مفاجئ من 
موضوع إلى آخر غير 

 متجانس)
E19- طات قصيرة.ارتبا 
E20-  ،إبھام، عدم تحديد

  غموض الحوار.
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  خالصة الفصل

قمنا  ،ذلكلالتوظيف النفسي لدى النساء العقيمات، و  يهدف بحثنا إلى معرفة نوعية التقمصات  

إلظهار دور  -كمجموعة شاهدة- الحوامل النساء و  - كمجموعة عيادية- العقيمات بدراسة النساء 

  مة. التقمصات في نوعية معاش األمو 

  الذي يعتبر األمثل لطبيعة بحثنا. و  يعتمد بحثنا على المنهج العيادي القائم على دراسة حالة

من و  يسمح لنا المنهج العيادي من استخالص مميزات التوظيف النفسي لكل حالة على حدى  

  أجل ذلك، قمنا ب:

  ذلك باإلعتماد على دليل مقابلة.و  تطبيق المقابلة العيادية: - 1

  تصور الذات.و  هو اختبار يضع الفرد أمام اختبار الحدودو  اختبار الرورشاخ: تطبيق - 2

هو اختبار يضع الفرد أمام تحفيز لإلدالء عن الصراعات و  تطبيق اختبار تفهم الموضوع: - 3

  العالئقية. و  األوديبية في إطار مرجعها التقمصية

يعلنين من عقم ذو منشأ من بينهن  21و من بينهن حوامل 61إمرأة (كانت  82و قد قمنا باستقساء 

  . نفسي)

لقاءات  3قمنا بمقابلة كل حالة على حدى في مكتب خصص لنا لتطبيق بحثنا. خصصنا   

في الحصة الثانية قمنا و  لكل حالة؛ حيث برمجنا في الحصة األولى المقابلة العيادية النصف موجهة،

  تبار تفهم الموضوع. في الحصة الثالثة خصصناها لتطبيق اخو  بتطبيق الرورشاخ

نشير إلى اننا إعتمدنا على دراسة حالة، التي هي أنسب لطبيعة بحثنا، كما أننا بلجوئنا إلى   

مقارنة المعطيات بين النساء، نهدف إلى إستخراج عالقة نوعية هذه المعطيات مع نوعية صيرورة 

لى المقارنة بالمعنى الصارم، األمومة (في نوعية معاش الحمل أو العقم)؛ هنا يتضح أننا ال نهدف إ

  تصنيفهم، إذ ما يمكن تعميمه هو الصيرورات.و  ففي العيادة، من الصعب المقارنة بين األشخاص

  



 

 

  :للمقابالت الفصل الخامس: تحليل النتائج الكمية

 بعد قراءة محتوى كل مقابلة على حدا، الحظنا مجموعة من المعطيات المشتركة بين النساء

أهم المواضيع المتناولة من طرف  ،كذلك. فيما يلي المالحظات التي تميز بينها لكن مجموعة منو 

  نبدأ بتصنيف النساء، حسب نوعية معاشهن لحملهن. و  نساء مجتمع البحث.

 نوعية معاش الحمل: - 1

من خالل محتوى المقابالت الخاصة بالنساء الحوامل، تم استخراج العناصر الخاصة بنوعية 

 ناصر كما يلي:معاش الحمل، هذه الع

 : نوعية استجابة النساء لحملهن 1- 1

ذلك بجمع المضامين التي صرحت بها و  قد جمعنا في هذه الفقرة استجابة النساء لحملهن؛

على غرار البنود األخرى، في هذا الفصل، فمن المستحيل و  - حسب المعاني التي ترمي إليها- النساء 

ا الخام، لذلك سندرجها في الجدول التالي حسب إدراج المعاني المصرح بها من طرف النساء بشكله

  المعنى الذي ترمي إليها.   

  : نوعية االستجابة للحمل                                   11الجدول رقم  

  االستجابة       

  التكرار
  المجموع  عدم التصريح  استجابة متناقضة  استجابة سلبية  استجابة ايجابية

  45/61  النساء الحوامل
74℅  

01/61  
2℅  

05/61  
8℅  

10/61  
16℅  

61  
100℅  

من  ℅16امتنعت عن التصريح  ℅ 74لدى  ةكانت نوعية االستجابة األولية للحمل إيجابي

مباشرة: كأن تعبر المرأة عن فرحها بالحمل، أو غير مباشرة:  ةالنساء وقد ظهرت االستجابات االيجابي

فقط من النساء استجبن بطريقة سلبية  ℅02؛ أما رزق من اهللاو  كأن تقول المرأة أن هذا الحمل نعمة

 (حالة واحدة).
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 وصف الحالة الصحية لدى النساء الحوامل: 2 - 1

  بعد قراءة مضمون المقابالت العيادية لدى كل حالة على حدا، تم استخراج األعراض التالية: 

  ) الحرة التقيؤ، الغثيان،(  الهضمية األعراض

  ) الخباط الدم، ضغط ارتفاع(  الوظيفية القلبية األعراض

  التلوثات (تناسلية)

  (الذي سندرجه في جدول تطور الجنين)  إجهاض باإلجهاض؛ تهديد

  من مرحلة إلى أخرى. الحالة نفس لدىو  أخرى إلى حالة من مختلفين تكرارو  بشدة ظهرت قد و

 نساء لدى ضاألعرا تكرار أوال سنقدم لهذا ؛أكثر أو عرض من تعاني الحالة كانت فأحيانا
، حسب شدة العرض، حيث تمثل األعراض المذكورة في الجدول أدناه، األعراض التي بحثنا مجتمع

ٕاذا ظهر عرضين لدى و  ظهرت لدى النساء الحوامل. تم حساب األعراض مرة واحدة عند كل امرأة
من الخباط، و  ؤنفس المرأة، نقوم بحساب كل واحد منهما مرة واحدة. مثال: إذا عانت المرأة من التقي

  الخباط، مرة واحدة.و  نقوم بحساب التقيؤ مرة واحدة

   كذلك على التقرير الطبي.و  فقد اعتمدنا على تصريح المرأة أما بالنسبة للشدة

  : األعراض التي ظهرت لدى النساء الحوامل12الجدول رقم 

  األعراض
  
  

       
  األعراض 

   
  الهضمية

  فقر الدم   
أعراض     

  قلبية
  

تلوث 
لجهاز  ا

  التناسلي  
  

التكرار 
  والشدة

    الخباط  الضغط ارتفاع    ةر الح  التقيؤ  غثيانال

  27  خفيف
24℅  

18  
30℅  

09  
15℅  

07  
11℅  

08  
13℅  

00  
00℅  

12  
20℅  

  05  متوسط
08℅  

09  
15℅  

00  
℅00  

00  
 00℅  

00  
00℅  

00  
00℅  

00  
00℅  

  12  شديد
20℅  

07  
11℅  

09  
15℅  

05  
08℅  

06  
02℅  

09  
15℅  

02  
03℅  

  44  المجموع
72℅  

34  
56℅  

18  
30℅  

12  
20℅  

14  
23℅  

09  
15℅  

14  
23℅  

  بالنسبة لالضطرابات الخفيفة فقد ظهرت كما يلي:
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أما الحرة فقد ظهرت   ℅30من النساء كما ظهر التقيؤ بنسبة  ℅24ظهر الغثيان لدى 

من النساء أما االضطرابات الوظيفية  ℅11كما أن فقر الدم ظهر لدى ، من النساء ℅15بنسبة 

  .℅12كما ظهر تلوث الجهاز التناسلي بنسبة  ℅13ية، فقد ظهر ارتفاع ضغط الدم بنسبة القلب

  بالنسبة للشدة المتوسطة  فقد ظهرت كما يلي:

  . ℅15بينما ظهر التقيؤ بنسبة  ℅08ظهر الغثيان بنسبة 

  بالنسبة  لالضطرابات الشديدة، فقد ظهرت كما يلي:

بنسبة   (pyrosis) ، ظهرت الحرة ℅11 التقيؤ بنسبة و  ℅20ظهر الغثيان  بنسبة  

، أما بالنسبة لألعراض القلبية ؛℅20هذا بالنسبة لألعراض الهضمية، ظهر فقر الدم بنسبة  ℅15

؛ أما  التلوث التناسلي، فقد ℅15ظهر  الخباط بنسبة  و  ℅23فقد ظهر ارتفاع ضغط الدم بنسبة 

  .℅23ظهر بنسبة 

لدى النساء إال أن تأثيره على صيرورة  - أحيانا–ة الشدو  رغم ظهور األعراض بنفس الخطورة

قد تم و  نمو الجنين يختلف من حالة إلى أخرى؛ لذلك ارتأينا إدراج جدول خاص بتطور الحمل؛و  الحمل

ذلك بعد اإلطالع على تصريحات و  استخراج تطور الحمل عند كل النساء الحوامل من مجتمع البحث،

  النتائج كما يلي:    كانتو  على التقارير الطبيةو  النساء

ٕاذا ظهر نوعين و  مالحظة: لقد قمنا بحساب مميزات تطور الجنين، المذكورة أدناه مرة واحدة لكل نوع،

  أو أكثر، نقوم بحساب كل واحد منهما مرة واحدة لدى نفس المرأة.

  :  وصف تطور الحمل13جدول رقم 

  الحمل      

  

  التكرار

  عادي
ضعف 

  الجنين

كبر وزن 

  الجنين

طراب نشاط اض

  قلب الجنين

انخفاض السائل 

  األمنيوسي

ضعف 

حركات 

  الجنين

تهديد 

  باإلجهاض
 اإلجهاض

Hématome 
rétro 

placentaire 
  المجموع

  النساء الحوامل
25  
  
41℅  

13  
  
21℅  

01  
  
02℅  

02  
  
03℅  

04  
  
07℅  

03  
  
05℅  

03  
  
05℅  

07  
  
11℅  

03  
  
05℅  

61  
  

100
℅  
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من النساء، يليه حمل  ℅41لعادي ظهر لدى يبدو من خالل الجدول السابق، أن الحمل ا

من النساء، كما ظهر  ℅11من النساء، ظهر اإلجهاض لدى  ℅21يتميز بضعف الجنين لدى 

  من النساء. ℅07انخفاض حجم السائل األمنيوسي لدى 

معرفة تطوره إلى غاية نهاية  عنشير أننا الحظنا تتطور الحمل لدى كل النساء لكن لم نستطي

نساء) بينما تمت مقابلة  06أن هناك حاالت تم مقابلتهن في بداية الحمل (الثالثي األول: الحمل؛ كما 

   حالة.  28في الثالثي الثالث: و  ،حالة في الثالثي الثاني 27

  تصنيف النساء حسب نوعية معاشهن للحمل: 3- 1

"متوسطا" أو  بعض المعايير التي اعتمدنا عليها العتبار معاش الحمل "سهال" أمفيما يلي نقدم 

  "صعبا":

  نأخذ بعين االعتبار تشخيص الطبيب لتطور الحمل لدى المرأة الحامل؛- 

  كانت المعايير كما يلي:نأخذ بعين االعتبار تصريحات المرأة الحامل عن حملها؛ - 

  بالنسبة لمعاش حمل "سهل":

 تصريح المرأة أن الحمل سهال. •

ٕانما إن ظهرت أعراض فهي غير و  مهمة، لدى المرأة الحامل، اضطرابات جسدية، عدم ظهور •

خطورته أو و  ال من حيث شدتهو  من حيث مدة العرض-ال على الجنين و  خطيرة على المرأة

  من ناحية عدد األعراض. 

  .عدم ظهور قلق شديد لدى المرأة خاص بالحمل أو بالوالدة •

  لتفكك،او  عدم ظهور تصريحات، لدى المرأة الحامل، تحمل مضامين من نوع االنشطار •

فإننا نعتبره  "سهال"فإذا صرحت أن معاش حملها  ؛نأخذ بعين االعتبار كذلك تصريحات المرأة •

 شديدة.     باضطرابات جسدية  لم يقترنإذا  "سهال"
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  ":صعبحمل "بالنسبة لمعاش 

  .تصريح المرأة أن حملها صعب •

الحامل، اضطرابات جسدية مهمة، حيث تظهر أعراض خطيرة على المرأة  ظهور، لدى المرأة •

  الحامل و/أو على الجنين

  يكون متزايد مع تطور الحملو  ظهور قلق شديد فيما يخص الحمل أو فيما يخص الوالدة •

  التفككو  ظهور تصريحات، لدى النساء، تحمل مضامين من نوع االنشطار •

نعتبر و  خاصة قلقهن الشديد.و  النفسية في فترة الحمل،معاناتهن  عنتصريحات النساء  ظهور •

 . مثال معاش الحمل "صعبا" إذا صرحت المرأة أنها قلقة بشدة إلى درجة األرق

هددت حياتها أو  ،يعني أن المرأة عانت من اضطرابات جسدية عدم تطور جيد للحمل الذي •

ث في الرحم التي تهدد حياة جنينها (مثل التقيؤ إلى درجة عدم تطور الحمل، ظهور تلو 

تحدد  التيو  )الجنين، الخو  الجنين مباشرة، ظهور ارتفاع ضغط الدم الذي يهدد المرأة الحامل

من طرف الطبيب من ناحية خطورتها، فإذا اعتبرها الطبيب خطيرة نعتبر معاش الحمل 

 ".صعبا"

  بالنسبة لمعاش حمل "متوسط":

كون أحيانا ذات ضجة كبيرة لكن ال تؤدي لكن ليست خطيرة جدا ت- ظهور صعوبات جسدية  •

خاصة بتقرير و  يكون ذلك بتصريح المرأةو  - إلى إيذاء المرأة الحامل و/أو الجنين بشكل خطير

  الطبيب.        

فإذا استجابت حتى إن ظهرت صعوبات صحية خالل الحمل، استجابة المرأة للعالج، ب نهتم •

 معاش حمل "متوسط").-ي(أ إيجابيفذلك مؤشر  ،المرأة للعالج باإليجاب

ظهور تصورات، في خطاب المرأة، التي تحمل دالالت من نوع صعوبة متوسطة للحمل مثال  •

اهللا ما هوش واعر كل ساعة كيفاه بصح الحمد و  مضامين من نوع "شوي ما هوش سهل

 الباس"   



  الكمية للمقاب#ت النتائج تحليل: الخامس الفصل
  

 133 
  

 

 

اتها ظهور قلق، فيما يخص الحمل أو الوالدة، لكن يكون ذا شدة غير معيقة لصيرورة حي •

  ٕان أحدث ضجة لدى المرأة أحيانا.و  اليومية؛ هذا حتى

الخاصة بكل و  نشير أنه في تقييمنا لنوعية الحمل، ال يشترط أن تظهر كل العناصر السابقة
قد أخذنا بعين االعتبار خاصة تصريح المرأة في و  ٕانما يكفي أن تظهر البعض منهاو  نوع على حدا،

  كل تشخيص لنوعية الحمل.

جامدة، إنما و  لكن األمور ليست دقيقةو  أننا حاولنا أن نتفادى الذاتيةإلى ير كذلك نود أن نش
قد بدا رأي الطبيب(ة) جد و  النظرة الشاملة للعناصر السابقة هي التي تسمح لنا بتقدير نوعية الحمل

  ي:انطالقا من العناصر السابقة، تم تصنيف النساء وفقا لنوعية معاشهن للحمل كما يل مساعد لنا.

  : توزيع النساء وفقا لنوعية معاشهن للحمل:14جدول رقم 

  معاش الحمل     

  التكرار
  المجموع  "صعب"  "متوسط"  "سهل"

  النساء الحوامل
20  
  
33℅  

20  
  
33℅  

21  
  
34℅  

61  
  
100℅  

  

 ℅33أن و  من النساء كان معاش حملهن "سهال" ℅33يتجلى من خالل الجدول السابق، أن 

        من النساء.  ℅34هن "متوسطا" بينما كان معاش الحمل "صعبا" لدى من النساء كان معاش حمل

   التصورات الوالدية: - 2

نشير إلى أنه، مستحيل وضع تصريحات النساء كما قدمت بشكلها الخام، لذلك فنحن جمعناها 

حسب المعاني التي ترمي إليها تلك التصريحات؛ كما نشير كذلك، إلى أنه يمكن حساب أكثر من 

تصريح إيجابي عن األب، نحسب إذن و  ريح لدى كل امرأة؛ كأن تقدم تصريح سلبي عن األم مثالتص

  تصريح سلبي عن األم. و  بالنسبة لهذه المرأة تصريح إيجابي عن األب

قد و  وهي تخص التصريحات التي تحتفظ بها كل امرأة من نساء مجتمع البحث، عن والديها

، اا إلى نوع من أنواع االستجابات التي جمعناها حسب مضامينهاستخرجنا أنواع الصور حسب انتمائه
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سلبي عن و  قد يظهر تصور ايجابي عن الواحدو  أو تصورات سلبية أو متناقضة. ةإلى تصورات ايجابي

  .لذلك فقد يكون للمرأة تصور واحد أو أكثر ؛اآلخر مثال

  تصورات ايجابية: 1- 2

اطفية ايجابية مع الوالدين كمثلنة الوالدين نقصد بها التصريحات التي تدخل ضمن عالقة ع

مثال؛ أن تصرح المرأة أن والديها كانا يحبانها؛ أن تصرح أنهما متفهمين؛ الخ. يمكن لهذه التصورات 

  األب أو أحدهما فقط. و  قد تخص األم

  تصورات سلبية: 2- 2

أدرجنا في قد و  نقصد بها التصريحات التي تدخل ضمن عالقة عاطفية سلبية مع الوالدين،

هذه التصورات تصريحات النساء التي تحمل مضامين من نوع: عدم اهتمام الوالدين بالطفلة، قسوة 

الوالدين، ذكريات سيئة متبوعة أم ال بالبكاء، والدين متشددين في التربية، أب و/أو أم غائبين معنويا، 

  عدم توفير الوالدين لمستلزمات مادية، الخ. 

  تصورات متناقضة: 3- 2

سلبلية في نفس الوقت و  أدرجنا في هذا المضمون التصريحات التي تحمل تصورات ايجابية

بصح كان اخاف علينا  la familleال نروحو و  كأن تقول المرأة "كان بابا صعيب ما يخلناش نخرجوا

على هذيك كان اعسنا لو كان ما على بالوش ما حارت لو" أو أن تصرح المرأة "يمى كانت مليحة 

كما دارت لنا،  les erreursكانت حنينة (سكوت طويل) لوكانا اكون عندي دراري ما نديرش  معانا

  اهللا إسامحها كانت تغفل بزاف علينا". سنوضح فيما يلي تكرار التصورات الوالدية لدى النساء.

نشير فقط إلى أننا في إدراجنا لهذه المصطلحات "إيجابية"، "سلبية"، "متناقضة"، ال نقصد 

رنا لهذه التقمصات إنما حسب المعنى الخام الذي ظهر لدى الحاالت، فتناول هذا التناقض قد  تقدي

إذا استطاعت الحالة أن تتناوله بدون ظهور اضطراب في خطابها مثال؛ عكس  ةيحمل داللة إيجابي

 حتى التوقف عن الكالم أو البكاء، الخ. يأخذ داللة عنو  ذلك إذا ظهر اضطراب في خطاب الحالة

  تقمصات متناقضة. 
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  : تصور النساء للعالقات الوالدية15جدول رقم 

  الوالدين        

  التصورات
  المجموع  عن األب  عن األم  

  إيجابية
  ℅05       9/21  ℅19    4/21  ℅24     5/21  النساء العقيمات

  ℅87     53/61  ℅36  22/61  ℅51   31/61  النساء الحوامل

  سلبية
  ℅14     03/21  ℅05    1/21  ℅10     2/21  النساء العقيمات

  ℅07     14/61  ℅08  05/61  ℅15   09/61  النساء الحوامل

  متناقضة
  ℅62    13/21  ℅10    2/21  ℅52   11/21  النساء العقيمات

  ℅34    21/61  ℅10    6/61                                                                          25℅   15/61  النساء الحوامل

  عدم التصريح
  ℅81     17/21  ℅67  14/21  ℅14     3/21  النساء العقيمات

  ℅59    36/61  ℅49  30/61  ℅10     6/61  النساء الحوامل

  

  خالل الجدول السابق ما يلي: يبدو من

  عند النساء العقيمات:   - أ

)، ℅52كانت التصورات المتناقضة سائدة لدى النساء العقيمات؛ خاصة فيما يخص األم (

) فيما يخص األم ℅14بنسبة (و  )℅67كما ظهر االمتناع عن التصريح فيما يخص األب بنسبة (

)؛ فما ℅19ع التصورات االيجابية عن األب ()، متقاربة م℅24كانت التصورات االيجابية عن األم (

يميز المقابالت عامة، هو فقر محتوى خطاب النساء فيما يخص استثمار العالقات. لقد بدت النساء 

متحفظات في البداية؛ لكن بفضل دعم المختصة في البداية، فقد خرجت النساء من حالة الكف الذي 

 - لدعم المختصة، كانت مختلفة من حالة إلى أخرى رغم أنه يجب القول أن الحساسية–تواجدن فيه 

فأمام قصة حياتهن، كانت االستجابات األكثر تكرارا في بداية الخطاب هي: "عادي كل شيء عادي"، 

"كي كل الناس"، "الوالدين هما الوالدين ما عندناش حق ننتاقدوهم"، "العايلة باش اتحماو مش باش 
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لم و  أخواتها،و  نهاعن والديها، إخواو  و المرأة للكالم عن نفسهايتقابظو"، رغم أن األسئلة كانت تدع

على األقل إذا –من النساء فهمن السؤال كذلك مباشرة  ℅33يكون األمر يخص نقد العائلة، إال أن 

أخذنا بعين االعتبار استجابة النساء التي تمثلت في رفض الكالم أو اللجوء إلى العقلنة أو للتكوين 

  العكسي.

 نساء الحوامل اللواتي كان معاش حملهن "سهال" أكثر مشاركة ذاتيا في المقابالت.كانت ال

اإلخوة. و  كانت المعطيات أكثر ثراء فيما يخص المحتوى؛ فقد كن أكثر تناوال للعالقات مع الوالدينو 

  كذلك قدمت تصورات عن الطفل المتخيل، مع تناول نسبي لحياتهن الجنسية.

ء اللواتي كان معاش حملهن "صعبا" أقل مشاركة ذاتية فقد ظهر من جهة أخرى، كانت النسا

  التصورات غائبة فيما يخص الطفل الخيالي. و  الكف واضحا

تفادت نساء هذه المجموعة تناول حياتهن الجنسية نهائيا، كما بدا الخطاب عن األم متناقضا 

  في أغلب األحيان.

فقد ظهرت تصورات عن الوالدين في  ،بالنسبة للنساء اللواتي كان معاش حملهن "متوسطا"

نفسهن كمفضالت من طرف أأغلب األحيان سلبية عن األم أو متناقضة. ظهرت حالتين أين وصفن 

  األب.

نحو األب. فلم تتناول النساء  يمن النساء لم يعبرن عن نقل االستثمار الليبيد ℅67كما أن 

عدوانية اتجاه و  ح في أغلب األحيان: كمثلنةكان التناقض الوجداني صريو  إال العالقة قبل األوديبية

  األم؛ كانت العدوانية مقنعة مثال:

 (une bombe)ف: "من قوة الخوف عليا كانت يمى ما تخلنيش حتى نتنفس تقولي عندها بنبا  

  خالص (تتنهد)"و  فالدار"؛ بحرية: "شكن اللي ما يغلطش ربي اسامحها

  كوثر:

« ma mère était gentille … mais que Dieu lui pardonne … elle n’était 

pas une mère attentive ni attentionnée (يتبع بسكوت طويل) »   
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هوارية: "نحب يمى بزاف، بصح لوكان ربي يرزقني بوليدات ما ندرش الغلطات اللي دارتهم يمى معانا 

  ربي اسامحها"

لي كانت واعرة كانت دايما توصي يمى بصح ماني (الجدة من األم) هي ال ça vaحسنى: "يمى كانت 

التحديق في و  بالكي البنات ما تخليهمش اديرو واش احبو زيري عليهم (سكوت طويل مع السرحان

الحائط المقابل)، ما نحبش نتفكر كنت كي نرجع الكالم ماني تقول انتي تجيبي الرجال للدار باين 

ال ما الزمش نحب الرجال. و  كون مراهعليك خارجة الطريق من ذرك. ما فهمتش اال ما الزمش ن

حشمانة و  ال خارجة الطريق بالعكس نقرى مليحو  حسيت الطفولة تاعي كلها قالق ما كنت طويشية

 نعود قبيحة، par exempleبزاف بصح الى قلت ال ما نغسلش المواعن ذرك حتى نكمل خدمتي 

  تستغفر اهللا)".و  نجيب الرجال للدار (تتنهدو 

ٕان و  لكنو  من بينهن ℅24مع األم لدى  ةبات السابقة، نسجل عالقة ايجابيإلى جانب االستجا

  ، إال أنها مستبعدة نوعا ما. فلم تذكر العالقات بطريق مستثمرة.ةكانت العالقة ايجابي

، "يجب على النساء أن يتعلقن أوال بالمرأة، أمهاتهن، قبل .Pragier S. Fكما تشير إلى ذلك 

 بشرط أن تكون األم التي يمكن لهن تقمصها، محبوبة من طرف رجلأن يتمكنن من حب الرجال، 

 .Pragier S)ستطالة لألم في حد ذاتها"  اليس فقط من طرف ابنتها التي ما هي، في الواقع، إال و 

F., 1994, P. 53)  

تفادت النساء الكالم عن أنفسهن خالل المقابلة. لم تتكلم النساء عن عالقتهن؛ حين يكون 

بطريقة سطحية: "ما  بقاتش االحباب كاين غير و  قات، فذلك باللجوء إلى سجل العقلنةتناول للعال

  الفاميلة"؛ "فالليتسع الناس أكل حباب  بصح فالشدة حتى واحد ما يعرفك".

من النساء، اختيار أوديبي في زواجهن (حيث مثل األب نموذج في هذا  ℅24أظهرت 

من النساء  ℅29بة أوديبية في اختيارهن؛ بينما عبرت من النساء لم يظهرن تركي ℅43االختيار)؛ 

الزوج  من التقاليد أن الوالدين هم اللذان يقومان باختيارحيث - عن حياديتهن في اختيار أزواجهن 

يتقارب هذا االختيار األخير رمزيا، مع االختيار األوديبي (خاصة أن النساء عبرن عن عالقة  - بنتهاال

ال أحد جدير باختيار أحسن من الوالدين). يمكن أن و  لبعض منهن بأنهصرحت او  مثالية مع الزوج

    ٕالى وضعية طفلة صغيرة خاضعة إلرادة  الوالدين.و  يشير هذا التصريح، إلى اختيار أوديبي
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حالة واحدة قدمت اختيار غير ناجح  ،تقليديا لديهن من بين النساء اللواتي كان اختيار الزوج

ال تعرف لماذا و  جيد؛ بل مع تقدم المقابلة، تؤكد أنها سنوات بعد الزواج،لم تصفه بو  (حالة سهيلة)

خاصة أنها متأكدة أنه ال يستجيب لمواصفة الزوج الذي كانت تحلم به. تربط عقمها و  قبلت هذا الزوج

بصوت تقريبا منطفئ، بخوفها من إنجاب  - ٕاياب بين تفسيرات غيبية طويلةو  هابذبعد و  –في النهاية 

حملون لون الزوج (أنظر حالة سهيلة الفصل الثامن) نشير فقط إلى أن اختيار سهيلة كان أطفال ي

  مبرر بالجانب التقي للزوج كطريقة الستبعاد الجنسية األوديبية. 

  عند النساء الحوامل:    -  ب

)؛ ℅36كذلك بالنسبة لألب (و  )℅51ظهرت التصريحات االيجابية أكثر تكرارا فيما يخص األم  (

) بالنسبة لألب. أما ℅ 08(و ) بالنسبة لألم℅15ت التصريحات السلبية ضئيلة جدا ( بينما كان

) بالنسبة لألب؛ ℅10(و ) بالنسبة لألم℅25بالنسبة للتصريحات المتناقضة، فقد ظهرت، بنسبة (

ظهر االمتناع عن التصريح، فيما يخص و  ) من النساء،10℅بينما امتنعت عن التصريح عن األم (

  ).℅49مرتفعة ( األب، بنسبة

كانت النساء الحوامل اللواتي ال يعانين من مشاكل صحية أثناء حملهن، هن األكثر مشاركة 

 ءعالقتهن، بينما غاب هذا الحوار عند النساء الحوامل اللواتي يعانين أثناو  في الحوار عن حياتهن

وامل بدون مشاكل صحية. مرحلة حملهن. كما كانت التصريحات االيجابية أكثر تكرارا عند النساء الح

عن األب أغلبية النساء الحوامل و  بينما امتنعت عن التصريح أو أعطت تصريحات متناقضة عن األم

  اللواتي كان لديهن مشاكل صحية أثناء مرحلة الحمل مثال: 

قد عاشت حمل صعب إلى درجة تهديد باإلجهاض الذي و  سماء امرأة حامل في الشهر السابع

ال تتكلم إال بمقدار السؤال، يبدو الذهول و  ء أسبوعين. بقيت ساكتة تقريبا طيلة المقابلةألزمها االستشفا

أمام كل سؤال تجيب "آه...والو عادي"، تبدأ دائما كالمها بعبارة "آه" بنوع من الخوف؛ و  على وجهها

ث. تقول حتى أننا كنا على وشك التوقف عن مواصلة البحث معها. لكن تقول أنها تريد مواصلة البح

ارتباك واضح على الوجه) كانت تعاني بزاف (دموع في العينين) و  "ماما... مليحة (سكوت طويل مثال:

ركب لنا الخوف مللي كنا صغار ما شفيتش حبيت بابا نشفى (بكاء) نخاف  ...كان بابا يضربها بزاف

(بكاء)... حتى اصلي بصح يشرب الشراب (الخمر) ما نسمحلوش   ...كان يشرب ...كي يدخل للدار
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.. حتى واحد ... عاله هذاك الشيء كامل رعب كل يوم رعب عاله (بكاء).يمى ما حقهاش تسكت

   ها بصح بابا ال إلى يوم القيامة".فيهم ما عطى لنا الحماية، يمى سامحت

اآلن حامل بطفل في الشهر السادس، الحمل و  سلوى سيدة في حملها الثاني لديها بنت من قبل

الضحك يا ناس أما هو حبي و  اني من مشاكل صحية. عن الوالدين، تقول: "تبدأ بالغناءال تعو  عادي

 األم الغالية و  األكبر (أغنية علي معاشي)، هذي هي عطيت لك كلش ما كانش كما الوطن الحبيب

bien sure أنا نحبو بصح يمى و  األب ثاني عندو بالستو بصح األم هي األم أنا بابا يحبني بزاف

 بنات 2إن شاء اهللا  4في قلبي. ياربي تحضر كامل لوالدي أنا حابة نجيب   spécialeالصة عندها ب

  تفرح بيهم".و  ذكورة ان شاء اهللا تهزهوم كامل 2و

كانت العبارات األكثر تكرارا هي و  األخوات،و  نشير فقط أنه قلما تكلمت النساء عن اإلخوة

) اللواتي عبرن عن 06اإلخوة عدا بعض الحاالت ( ليس بينو  المتناولة لعالقة المرأة بين الوالدين

أخواتهن ؛ لذلك فضلنا عدم إدراج و  تفضيل الوالدين لهن؛ أو عكس ذلك احتقارهم لهن مقارنة بأخوانهن

 المعطيات في جدول. 

 : جدول توزيع النساء حسب قبول أم عدم قبول تناول حياتهن الجنسية.16الجدول رقم 

     

  التكرار
  المجموع  رفض التناول  قبول التناول  الجنسية تناول الحياة

  ℅24         20  ℅7          06  ℅17        14  معاش حمل "سهل"  

النساء 

  الحوامل
  ℅24         20  ℅13         11  ℅11        09  معاش حمل "متوسط"

  ℅26         21  ℅26         21  ℅00         00  معاش حمل "صعب"  

النساء 

  اتالعقيم
  04         05℅  17         21℅  21        26℅  

  ℅100      82  ℅67         55  ℅33         27    المجموع 
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هذا ألننا الحظنا رفض و  نشير إلى أننا استعملنا "قبول" أو "رفض"، لتناول الحياة الجنسية،

  السابق، مالحظة ما يلي:  لتناول الحياة الجنسية. تسمح لنا النظرة إلى الجدولعند أغلبية النساء 

  لنساء العقيمات: عند ا  - أ

 أبدت النساء العقيمات امتناع واضح للكالم عن الموضوع. أدركت األعضاء الجنسية كموسخة

مثيرة للخجل. كان هناك كبت النساء لكل ميل يرتبط من بعيد أو من قريب بالجنس؛ حتى أنه مجرد و 

لجنسية ليست شيء قابل للتناول مع أي شخص حتى مع تناول هذا الموضوع أصدم النساء. فالحياة ا

المختصة. قدمت الحياة الجنسية كحاجة خاصة بالرجال؛ على المرأة أن تلبي حاجياته فقط. كانت 

 تسمية الحياة الجنسية بالعبارة: "هذوك الحوايج"  

سية؛ من النساء حيث اعترفن بحياتهن الجن ℅19لم نجد تعبير عن الحياة الجنسية إال لدى 

، خوفا اول حاجياتهن الجنسية مع أزواجهنمن النساء، أنهن لن يجرأن أبدا عن تن ℅81بينما صرحت 

بحثنا،  عمن افتقاد األزواج للثقة منهن. فكل رغبة أنثوية بقيت في النفي؛ ففي مجتمع محافظ كمجتم

  ائلة عامة. للعو  فإن المرأة تمثل شرف العائلة، االعتراف برغبتها يمثل تهديد للرجل أوال

اصطدام النساء لمجرد الطلب منهن تناول حياتهن الجنسية؛ حيث كان هناك أحيانا تبرير من نوع 

الزوجة سر إلى الموت" هاجر: "أستغفر اهللا و  مثال عند غنية: "ال ال هذا حرام واش كاين بين الزوج

jamais (تنظر إلينا بعيون مفتوحة كعالمة لعدم الفهم) :اهللا و  ، أحالم: "سمحي ليهذا حرام"، سمية

حتى حاجة ما تسمح نهدرو على هذ الحوايج"، ني على حاجة كما هذي"، صبرينة: "ما توقعت تسقسي

حاالت فقط، قبلن الكالم عن حياتهن الجنسية؛ (هوارية): "عدت   04كان التبرير عامة هو أنه حرام.

ك الحوايج، كي ما كانش متشائمة ما نبغي ندير حتى حاجة حتى مع زوجي عدت نهرب من هذو 

الدراري لواش هذوك الحوايج ما عندها حتى فايدة بصح ما نقدرش نرفض لو حرام كي يبغي أنا ما 

نقلش الال بصح أنا ما ندير والو زعمة ما نقمش بروحي ما نلتهى بالشكل نتاعي ساعات نرقد بالجبة 

الرجال ماشي كما النساء هما تاع النهار باش نهرب على هذوك الحوايج، هو ما على بالوش بصح 

حتى حاجة ما تلهيهم على هذوك الحوايج ماشي كما النساء عندهم حساسية بزاف" نطلب منها ماذا 

تقيس حتى و  تجرح وال تمس المرأة، رايحة تمسهاو  تقصد بالحساسية فتجيب "يعني كي حاجة تقيس

  الحياة الجنسية نتاحها".  
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  عند النساء الحوامل: -ب

أن تناول الحياة الجنسية كان أكثر تكرارا، عند النساء اللواتي كان معاش حملهن  لقد الحظنا

من النساء  ℅05يغيب نهائيا عند النساء اللواتي كان معاش حملهن "صعبا"؛ بينما ظهر عند و  "سهال"

  غاب عند بقية الحاالت كلها.و  العقيمات فقط

نت المعاني تدور حول "عادي كلش بالنسبة للنساء اللواتي عبرن عن حياتهن الجنسية، كا

قد و  عادي" (أحالم)، "متوافقين أنا وٕاياه" (مسعودة)، "ما كان حتى مشكل كلش عادي" (سميرة)،

قبول العالقات الجنسية فقط إلرضاء و  صرحت حالتين فقط بافتقادهن للرغبة الجنسية أثناء الحمل

قد بدا لنا عدم و  م عن حياتهن الجنسيةالزوج ألنه واجب؛ لقد الحظنا تحفظ النساء فيما يخص الكال

قلق النساء اللواتي صرحن بعدم وجود الرغبة الجنسية لديهن حيث صرحن بانعدام الرغبة لكن دون أن 

أصبحت و  نتساءل "لماذا غمرت األمومة النساء ،يكون ذلك مقلقا لديهن؛ على غرار تساؤالت باستيان

    .(Bastien D., 2008, P. 116)الحاجة الجنسية ثانوية" 

: "أنا ملي حملت ما نبغيش هذوك الحوايج ما عندي حاجة، بصح الزم نرضيه هو مثاليامنة  تقول

  واجب" 

عبلة: "كنت متوافقة مع زوجي بصح ذرك عدت ما عندي حاجة بصح كي يطلب هو أنا ما نقلش ال 

  الزم هذا واجب عليا" 

راج نظرة نساء مجتمع البحث للحياة فمن خالل تناول محتوى المقابالت العيادية، تم استخ

النساء و  هذا لدى النساء الحواملو  قد وصفت من طرف األغلبية بشيء رذيل لكنه واجبو  الجنسية،

  كانت التبريرات كما يلي: و  العقيمات

  لو كانت أشياء جميلة لن تثير الخجل من طرف الناس. - 

  الجنسية مع الزوج. هي أشياء رذيلة لهذا في الدين حرام الكالم عن الحياة - 

  الرجل هو الذي يحتاج لهذه األشياء.و  المرأة عفيفة - 
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النقاء عكس التربية الغربية التي و  المسلمة عامة تقوم على العفةو  أن تربية المرأة العربية - 

 تشجع انحراف النساء.  

نا، خارج حاالت (سعاد، سهام، عيني، سكينة) بإحساسهن بالحاجة الجنسية أحيا 4صرحت 

خوفا أن يفقدن ثقة الزوج، لذلك فهن ينتظرن  ،جرأن أن يعبرن على هذه الحاجةرغبة الزوج، لكنهن ال ي

دائما طلب الزوج؛ لقد أدركت هته الحاالت احتقار المجتمع للمرأة بدئا بأدنى حاجياتها، خاصة عبرن 

كل و  تكون صغيرةعلى المشكلة باللجوء إلى العقلنة حيث تقول سهام: " المرأة محقورة من اللي 

كي تكبر تتزوج من راجل اللي و  راءها ما تديريش هذا بالكي، من هذي حياتها قع ممنوعاتو  المجتمع

الخشبة كف كف هذي هي [...] أنا نقولك الصح ناقصين بزاف في التربية و  يسبها ما تعرفي والو أنت

الزم تعرف كلش أنا جاتني ماشي نهار تتزوج و  الجنسية؛ مبعد إلومو فالمرأة ممنوع ممنوع طول حياتها

في تصرح أنها فقدت كل ثقة بنفسها ألن زوجها استهزأ بها و  حق" بعد هذا التصريح تجهش بالبكاء

رغم تغيير سلوكاته معها إال أنها ما  زالت تلك العبارة تتردد في و  ة.بداية زواجها حيث وصفها بالخشب

بهذه العالقة السيئة مع زوجها، منذ بداية زواجها، تقول  ،ربط عقمها في النهايةتأذنها كلما تقرب منها، 

، محطمة بهذك التربية المعوجة زاد عليا هو خالص نحس déjà"حسيت حطمني (سكوت) كنت 

(دموع في العينين) سمحي لي (متوجهة للفاحصة) اتسمى عندي حتى كي نحس بحاجة ما نديرش فيه 

 خالص على عيون الناس متزوجةو  عايشة هكذاكعمري ما نطلب منو حاجة أنا و  الثقة ما نقدرش

  خالص".و 

ٕاثارة العالقة الجنسية يجب أن تأتي دائما من الزوج و  عبرت أغلبية الحاالت، على أن المبادرة

فهو الذي يستطيع التعبير عن رغبته أما المرأة، فهذا عيب عليها. أغلبية النساء تنكرن لرغبة المرأة 

  ثقة الرجل.الجنسية التي أدركت كمهددة ل

أن القمع الكلي ألدنى الحاجيات، لم و  واضح أن األنوثة، ليست مستوعبة من طرف النساء

  يترك مجال لحل وسط.

نساء من مجتمع بحثنا محاولة لحماية أزواجهن من أخطار  3من جهة أخرى، التمسنا عند 

قمع نهائي لكل تعبير عن ذلك بو  التي تهدد نرجسيتهم،و  مخاوفهم الالشعورية أمام استقاللية رغبتهن،

رفع شأن الزوج ألن ذلك من و  الحياة الجنسية، تشير كامليا مثال أنها شعرت بحاجتها الحترام  العادات
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واجبات الزوجة كذلك مالك:" الزم هاو كفاه الزم المرأة تستحفظ على شرفها خاصة كي تكون على 

  وا، عند هته النساء، بالغيرة الشديدة.ذمة راجل الزم تحاذر حتى بالخزرة"؛ خاصة أن األزواج وصف

نفي كل ما و  فاألنوثة عند نساء مجتمع البحث هي العفة: التي تعني عدم التعبير عن الرغبات

يشير من قريب أو من بعيد، للجنس قد ظهر عند نساء مجتمع بحثنا،  في نفس الوقت، ربط 

شرط؛ ألن التعبير عن الرغبات  الخضوع لها دونو  الرغبات األنثوية بحاجيات الرجلو  الحاجيات

شكوكه). "فخطورة رغبة المرأة ال تكمن فقط في طلبها، إنما في و  يعرضهن لمخاطر (بدئا بنفور الزوج

) بالمقابل، فإن األمومة أدركت من طرف النساء 219، ص. 2004تأويل الرجل لها." (حب اهللا ع.، 

  تالية: التي وصفت بالعبارات الو  التقديسو  بنوع من المثالية

 األمومة هي العطاء بدون مقابل؛ -

 حب حقيقي بدون شرط؛و  األمومة حنان -

 أن "الجنة تحت أقدام األمهات"؛و  األمومة شيء عظيم لهذا، فاإلسالم أوصى على األم -

 األمومة تسمح لألم أن تترقى إلى مرتبة عليا؛ -

 ال تصل المرأة إلى الحب الحقيقي إال إذا أصبحت أم، -

العبارات التي ذكرت من طرف النساء، تدخل في إطار التعبيرات السابقة،  يمكن القول أن جل

  الحب.و  تمثيلها بمنبع العطاءو  فبمقابل نفي تام لألنوثة، نجد تقديس األمومة

من خالل قراءتنا للمقابالت، التمسنا كذلك كالم النساء عن المرأة بطريقة مختلفة: في حين بدت 

 رارهن على عدم الفهم، أدركت نساء أخريات، ضعف الجنس األنثويٕاسو  األغلبية لم يفهمن السؤال،

عدم ارتقائهن لمستوى الرجال "الرجال قوامون على النساء ألن في ذلك حكمة من اهللا" (أمال) األغلبية و 

حاالت  08بررن ضعف المرأة باللجوء إلى الدين، بينما ظهر تناول الجنس األنثوي باإليجاب لدى 

 النساء لهم نفس الحقوقو  أنه حاليا الرجالو  التي صرحت بالتساوي بين الجنسيننذكر مثال إيناس 

النساء راهم و  التي ترى أنها طبيعية: "ذرك ما كانش الفرق بين الرجالو  الواجبات عدا بعض النقاطو 

عندهم نفس الواجبات ماشي كما بكري المرأة محقورة ذرك راهي الباس؛ و  اخدمو في نفس الشروط

ة تقعد دايما ضعيفة ما عندهاش نفس القوة كما الراجل، كل واحد كيفاش خلقو ربي هذي بصح المرأ

هي سنة الحياة. تقدر تدير نفس الحوايج كما الراجل، بصح جمال المرأة  بالحنان تاحها والراجل 
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قوة بصح حاجة تع طبيعة متكاملة أنا عندي هذوك و  بالهيبة تاعو هذي هي ماشي قضية ضعف

 النساء اللي يسبو في الرجال جياحة ثاني" ( إيناس امرأة حاملو  يحقرو النساء جايحين الرجال اللي

  يبدو حملها بدون مشاكل كبيرة عدى بعض الغثيان في الصباح عند االستيقاظ).و  هي جد حيويةو 

يمكن القول أنه على غرار المواضيع األخرى الخاصة بالمقابلة النصف موجهة، كان هناك تحفظ  

  كذلك بالفروق الجنسية.        و  ساء لتناول المواضيع خاصة حينما يتعلق األمر بالحياة الجنسيةلدى الن

  بالنسبة للنساء الحوامل، كانت هناك مواضيع متناولة بأكثر مرونة مقارنة بالمواضيع السابقة. 

 كانت المواضيع كما يلي:

                                                        :                                         تصور الطفل - 3

نشير أننا أدرجنا التصريحات التي ظهرت لدى النساء حسب ظهورها لدى كل امرأة: فإذا أدلت 

بذلك، يمكن أن يظهر لدى نفس المرأة و  المرأة بتصريح أو بأكثر، فإننا نأخذ بعين االعتبار كل تصريح

يشبه لباباه، نقوم بحساب لدى و  إذا قالت المرأة: "نتمنى يكون طفل عاديتصريح واحد أو أكثر، مثال 

  بذلك نسجل تصريحين لنفس الحالة. و  طفل يشبه لساللة األب مرة واحدةو  الحالة طفل سليم مرة واحدة

كما نشير إلى أننا جمعنا التصريحات حسب المعاني التي ترمي إليها فإذا قالت المرأة مثال إن 

خالص نعتبره بدون و  ي كما خوالو نعتبره طفل يشبه لساللة األم أما إذا قالت مثال طفلشاء اهللا إج

وقد لجأنا إلى مثل هذه التصنيفات، نظرا لعدم تمكننا من ذكر كل التصريحات بشكلها  –تصريح الخ. 

لنسبة الخام فهي جد متعددة. سندرج في الجدول أدناه، تصورات النساء للطفل الذي حملن به حاليا (با

  للطفل كيف تتصوره النساء مستقبال، إذا حدث الحمل، (بالنسبة للنساء العقيمات).و  للنساء الحوامل)،
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  : جدول توزيع النساء الحوامل حسب تصورهن للطفل17الجدول رقم

         

التصريحات                                  

  

  التكرار

عدم 

  التصريح

 طفل سليم

ال يحمل و 

  عيب

  طفل صالح
طفل يشبه 

  لساللة األب

طفل يشبه 

  لساللة األم
  طفل مطيع

 6/61  النساء الحوامل
10℅  

46/61  
75℅  

25/61  
41℅  

22/61  
36℅  

20/61  
33℅  

19/61  
31℅  

  10/21  النساء العقيمات
℅48  

11/21  
52℅  

2/21  
10℅  

5/21  
24℅  

2/21  
10℅  

2/21  
10℅  

  16/82  المجموع
20℅  

57/82  
67℅  

27/82  
33℅  

24/82  
29℅  

22/82  
27℅  

21/82  
11℅  

  

  من خالل قراءة الجدول السابق نالحظ ما يلي:

  عند النساء العقيمات: -أ

نادرا ما التمسنا لدى النساء العقيمات، تصور الطفل واقعيا؛ حيث قدمت أغلبية النساء 

تصورات تعبر إما عن مخاوفهن الالشعورية (التي توحي بحد ذاتها إلى الخوف من العقاب نتيجة 

قد و  - من النساء ℅52النتهاك األوديبي) ما نلتمسه في ظهور تصور طفل سليم غير مشوه لدى ا

من النساء، كما ظهر  ℅33لساللة األم لدى و  ℅36ظهر تصور طفل يشبه لساللة األب لدى 

  من النساء فقد امتنعن عن التصريح. ℅10من النساء العقيمات. أما  ℅31تصور طفل مطيع لدى 

ورات، في أغلب األحيان، كأمنية دون تقديم تفسير ملموس لذلك، ما يمكن أعطيت جل التص

) اللواتي ℅24ربطه كذلك بعدم تجاوز الطفل الخيالي ثمرة  العالقة مع األب، بالنسبة للحاالت (

هو الحصول و  قدمن تصور طفل يشبه لساللة األب، فقد قدم كذلك كتصور يوحي إلى نفس المعنى

الذي يسقط على الزوج؛ مثال حالة هوارية التي و  س ثمرة االنتهاك األوديبيعلى دليل أن الطفل لي

تصرح: " إال كتب لي ربي نجيب طفل ماذا بي إكون ذرية صالحة  يجي إشبه لباباه خاتش جاب لي 

  ، دايما إعيشو فالشك".La Preuveربي الرجال عمرهم ما يقتنعو بلي الطفل منهم بال ما يكون لهم 
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لكن حتى هذا و  واقعية للطفل فتكاد تنعدم اللهم إذا أخذنا تصور طفل ذكرأما الصورة ال

التصور متأثر بالطفل الخيالي: منال: " إه ماذا بي إجي طفل أنا مانيش كما هذوك المنافقين اللي 

ال طفلة أنا ماذا بي طفل ما على باليش وعاله بصح جاب لي ربي أي مراه و  يقولوا كف كف الطفل

  طفل، طفلة تجيب طفلة؟ سبحان اهللا". ماذا بها تجيب

التقمص ألصراعي لألم، لذلك فإن و  يمكن القول أن النساء لم يتجاوزن التناقض الوجداني

  تصور الطفل أخذ ميزة التناقض؛ فالطفل يدخل في إطار هذه التقمصات األمومية.

  النساء الحوامل:عند  - ب

ال يحمل عيب، عند النساء و  يمانستنتج من خالل الجدول السابق، ظهور تصور طفل سل

، تصور طفل يشبه لساللة األب ℅41تصور أبناء صالحين بنسبة و  مرة ℅75الحوامل، بنسبة 

؛ بينما ظهر تصور طفل ℅33؛ في حين ظهر تصور طفل يشبه لساللة األم بنسبة ℅36بنسبة 

بدون أي و  من الحاالت، عن الكالم في الموضوع نهائيا ℅10قد امتنعت و  ؛℅31مطيع بنسبة 

  تعليق.

نشير أن التصورات قدمت في أغلب األحيان كأمنيات في الحقيقة؛ ما أثار انتباهنا، هو غياب 

كل تصور خاص بسمات الطفل من ناحية الشكل أو الطبع عدى أن يشبه ألحد. ما جعلنا نفكر أن 

عي، ما يمكن ربطه تصورات الطفل الواقعي متأثرة بالطفل الخيالي التي لم تترك مجال للطفل الواق

والذي يشير إلى الخوف من العقاب نتيجة  ℅75بارتفاع نسبة تصور طفل ال يحمل عيب بنسبة 

لالنتهاك األوديبي؛ فكل التصريحات ال تحمل سمات مادية واضحة: غياب تقريبا، لتصورات تحمل 

  يل فيه).مضامين من نوع: جميل أو نشط أو ذكي الخ. (على أساس أن خلق اهللا ال يجب التفص

أما عند النساء العقيمات، فالطفل الذي يتمنين أن يحملن به يبقى في السر التام حيث امتنعت 

فكل النساء العقيمات  -عدى النساء اللواتي امتنعن عن التصريح- من النساء  ℅48عن التعبير 

العقيمات أن  ال يحمل عيب يبدو كذلك بالنسبة للنساءو  الباقية صرحن بأمنية الحصول على طفل سليم

  هذا الطفل متأثر بالممنوع األوديبي.

كذلك تفسير النساء الحوامل اللواتي عشن و  سنقدم فيما يلي تفسير النساء العقيمات لعقمهن،

بحدوث الحمل؛ فمن خالل قراءة محتوى المقابالت، الخاصة بالنساء  هالذي تجاوزناو  من قبل حالة عقم
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وامل اللواتي عشن مرحلة عقم قبل أن يحصلن على حملهن كذلك الخاصة بالنساء الحو  العقيمات

  هذا ما نراه في الجدول التالي:و  الحالي، تم استخراج تفسير النساء لعقمهن

نشير إلى أنه يمكن أن يكون هناك أكثر من تفسير بالنسبة لكل امرأة من نساء مجتمع 

  البحث. 

  : تفسير النساء لعقمهن18الجدول رقم 

  التفسيرات      

  التكرارات 
  عالقة سلبية مع الزوج  عدم التصريح  أسباب طبية مجهولة  أسباب غيبية

  النساء العقيمات 
9/21  

43℅  

06/21  

29℅  

04/21  

19℅  

04/21  

19℅  

  النساء الحوامل 
2/61  

3℅  

00/61  

00℅  

00/61  

00℅  

00/61  

00℅  

  المجموع 
11/82  

13℅  

06/82  

7℅  

04/82  

5℅  

04/82  

5℅  

    

ن تناول تصورات نفسية لتفسير عقمهن. أبدت النساء عدم فهم أمام لم تستطيع النساء، م

من بينهن  ℅43قد أبدت و  السؤال؛ كما أبدينا استغرابهن من اهتمام مختص نفساني بهذا الموضوع؛

اعتقادهن بسبب غيبي: (العين، السحر، الجن...)؛ بشكل عام يتعلق األمر بإسقاط إلى الخارج 

  الداخل.إلشكاليات، صعب احتواءها ب

نشير فقط أنه  لكل امرأة طريقة خاصة للتعبير عن صراعاتها. (و لعل الجانب الخاص بتقديم 

  الحاالت يوضح ذلك أكثر).

كذلك تجاوزها للعقم تفسره "بالمكتوب" و  نذكر مثال حالة حليمة التي فسرت عقمها "بالمكتوب"

لكن دون أن تربطها بطريقة مباشرة بعقمها. أما العوامل النفسية فقد تناولتها مع مرور المقابلة ، كذلك

من أجل –عندما قرر الزوج أن يتزوج بامرأة أخرى و  سنة 15حليمة امرأة عاشت حالة عقم لمدة 
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الحصول على أطفال (رغم أن هذا الزوج أكد لها أنه يحبها) يحدث الحمل عند حليمة، بدون أي تدخل 

ر امرأة كخطيبة (على حد قول حليمة). صرح يوم من ظهو  17بعد و  طبي شهرين بعد قرار الزوج

الزوج إذن أنه ناوي زيارة هذه الخطيبة. لقد لجأت حليمة إلى كل محاوالت ممكنة من أجل الحمل 

بعد و  قد توقفت ألنها لم تتحملهو  ولكن لم تعطي نتيجة، آخرها كان محاولة اإلخصاب االصطناعي

  تقول حليمة: و  شهر تحمل بدون أي تدخل طبي. 15

 « je suis tombée enceinte au moment où j’y pensais pas et perdu espoir 
… je ne supportais pas de laisser mon mari pour une autre et surtout, au 
mépris de ma belle sœur qui encourageait son frère au lieu de le dissuader… 
je crois que je viens de naitre. Maintenant Dieu m’a accordé sur qui détourner 
mon regard. […] Je commençais à avoir des nausées et vomissements j’ai cru 
que c’est à cause de la nouvelle... (Quelle nouvelle ?) Sa sœur lui a trouvé une 
jeune fille et j’ai vue que c’est sérieux il voulait vraiment aller la voir. La 
première fois que je ressentais qu’un enfant pouvait être une cause de notre 
séparation on était tellement soudé. Il m’a jamais fait comprendre qu’il 
souffrait, moi j’ai jamais réalisé que je l’ai privé –c’est une affaire de destin 
c’est sûr mais… alors les nausées et vomissements je n’ai même pas prêté 
attention, même si j’ai rêvé que mon père m’a offert un très très joli collier en 
or et un pantalon… j’ai pris le collier et je lui ai rendu le pantalon. Ma mère 
m’a dit que le sens de ce rêve est une grossesse et ça sera un garçon je l’ai 
cru, car les anciens s’y connaissent mieux… j’ai vu un médecin heureusement 
que ma mère m’a préparée autrement, je serais tombée de la table du médecin 
j’aurais pensé à tout sauf à ça».   

ال تحتاج إلى تعليق. كانت عالقتها بزوجها جد حميمة و  أن تصريحات حليمة صارخةيمكن القول 

(soudé) لكن حدث الحمل لنفس و  هذه العالقة التعايشية لم تسمح بدخول طرف ثالث (الطفل) بينهما

كما نجد معاني تدل على محتويات أوديبية في  ؛يدخل طرف ثالث بينهما (ضرة) هذه المرةأال السبب 

التي لم يتم تجاوزها؛ إلى حين إعادة طرحها في الحلم تحت تهديد منافسة مع امرأة، و  الطفلمشروع 

  التي تعرف أحسن منها. –هذه المرة أخذت إذن من األم 
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  معاش عالج العقم: -4

لقد سمحت قراءة محتوى المقابالت من استخراج معاش النساء للعالج سواء عند النساء 

قد تحصلنا على نوعين من و  عالج من أجل الحمل) أو عند النساء العقيمات؛ الحوامل (اللواتي اتبعن

  الثانية خاصة بالعالج باإلخصاب االصطناعي.       و  التصريحات: األولى خاصة بالعالج الهرموني،

  : توزيع النساء حسب استجابتهن للعالج الهرموني19جدول رقم 

  العالج      
  التكرار

حترام العالج لكن ا  احترام  العالج بدقة
  ليس دائما

عدم احترام العالج 
  نهائيا

  المجموع

  02/61  نساء حوامل
3℅  

00/61  
00℅  

02/61  
03℅  

4/61  
7℅  

  06/21  نساء عقيمات
29℅  

06/21  
29℅  

04/21  
19℅  

16/21  
76℅  

  08/82  المجموع
10℅  

06/82  
7℅  

06/82  
7℅  

20/82        
℅  

  

 ℅3و اء الحوامل، احترمن العالج بدقة،من النس ℅3يتجلى من خالل الجدول السابق أن 

من النساء أنهن يحترمن العالج  ℅29كذلك لم تحترم العالج؛ أما عند النساء العقيمات، فقد صرحت 

من النساء العقيمات،  ℅19بدقة بينما صرحت نفس النسبة أنهن يحترمن العالج لكن ليس دائما؛ أما 

بلغت نسبة النساء الحوامل اللواتي لجأن إلى العالج  قدو  فقد صرحن أنهن ال يحترمن العالج نهائيا.

  .℅76، بينما بلغت نسبة النساء العقيمات اللواتي لجأن إلى العالج الهرموني ℅7الهرموني 

سنتعرض فيما يلي إلى نوعية معاش العالج باإلخصاب االصطناعي، نشير إلى أننا صنفنا 

ذلك حسب ما تصرح و  حمل، صعب أو متوسطمعاش هذا العالج من حيث أنه سهل، أو مستحيل الت

 صعب ألننا وجدنا حاالت وصفن العالج بمرهقو  به المرأة؛ (و قد ميزنا بين مستحيل التحمل

أنه كاد أن يفقدهن توازنهن، بينما وصفت نساء أخريات العالج بصعب فقط (أي و  مستحيل التحملو 

  صعوبة في حدود عادية). 
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  سب نوعية معاشهن لعالج اإلخصاب االصطناعي.: توزيع النساء ح20الجدول رقم 

  العالج   
  التكرار

  معاش "صعب"
معاش "مستحيل 

  التحمل"
  المجموع  معاش "سهل"  معاش "متوسط"

  01/61  النساء الحوامل
01℅  

01/61  
01℅  

0/61  
00℅  

00/61  
00℅  

02/61      
3℅  

  03/21  النساء العقيمات 
14℅  

02/21  
10℅  

02/21  
10℅  

01/21  
5℅  

08/21  
38℅  

  03/82  المجموع
4℅  

03/82  
4℅  

03/82  
4℅  

01/82  
1℅  

10/82  
12℅  

من النساء العقيمات، لجأن إلى التلقيح االصطناعي. أدرك العالج  ℅38نالحظ أن 

من النساء العقيمات كما  ℅10من طرف و  من النساء الحوامل ℅1كمستحيل التحمل، من طرف 

من النساء العقيمات؛  ℅10من طرف و  لمن النساء الحوام ℅0أدرك العالج بمتوسط من طرف 

(حالة واحدة) أدركته كصعب. كما  ℅1و من النساء العقيمات العالج كصعب ℅14بينما أدركت 

من النساء فقط، لجأن إلى اإلخصاب االصطناعي بينما  ℅3يتبين من خالل الجدول السابق أن 

  من النساء العقيمات إلى اإلخصاب االصطناعي. ℅38لجأت 

) اللواتي لجأن إلى العالج عن طريق التلقيح ℅3للحالتين من النساء الحوامل (بالنسبة 

لكن تفاجأن كلتاهما و  فضلتا توقيفهو  ال واحدة منهما من إتمام العالجو  االصطناعي، فلم تستطيع

و –أشهر بالنسبة للثانية  15بعد و  أشهر من توقيف العالج بالنسبة لواحدة 06بالحمل التلقائي بعد 

  ون تدخل الطبيب وال أي وسيط.هذا د

نظرا لعدم تحملهن للعالج أو - حاالت عن العالج  04بالنسبة للنساء العقيمات، فقد توقفت 

  لعدم تحمل ما يحمله الحمل بطريقة اصطناعية من معنى.

ال يستجيب لطموحاتهن و  ما يلفت انتباهنا، هو إدراك كل النساء أن التلقيح االصطناعي سلبي

أنا نستنى وقتاش يقضى أف ذرك و  كر حالة شريفة التي تصرح: "مللي بديته ذك العالجاألمومية. نذ

نفسيا حسيت روحي تعفنت ما شي هكذا  surtoutنرتاح ما نقدرش نوصف لك غلبت بزاف بزاف 

ما كان والو. كما قالت لي و  مليون 35تمنيت... حسيت شغل رايحة نشري الطفل بالدراهم، على بالك 

  la clinique privéeمالين في  4ات تع ذرك يشرو الدراري بالدراهم الزيادة ب عجوزتي "البن

ما كان والو"، حسيت لوكان نجيب طفل هكذا مش راح إكون و  مليون 40باش تطيح بالكرش الزم و 
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طبيعي ماشي طبيعي امال نفسيا ما ارتحت لوش حسيت غير نضيع في الدراهم قلت نحبس كرهت 

نا. ذرك الحمد هللا نستناو مكتوب ربي هكذا خير تحسي جبتيه صح ماشي حتى زوجي مل امال حبس

  تنجح معايا"  jamaisكنت حاسة و  اصطناعي الحق ما ارتحت لهاش هذك الطريقة

يا يمى شحال جاني   (cauchemars)أما لبنى فتصرح: " الحمد اهللا حبس هذك الكوشمار 

ة ما ظنيتش، إمال واش نستنى من االصطناعي واعر هذك  التلقيح، خرج لي قلبي إال بطريقة طبيعي

  أف الحمد اهللا حبست باش نتنفس شوية عييت بزاف."

قعدنا نستناو في و  تصرح ماريا: "جربنا التلقيح االصطناعي بصح جاني واعر إمال حبسناه

ي راني في الشهر الثالث قريب الشهر الرابع. الحمد اهللا كو  مكتوب ربي الحمد اهللا ربي كتب لي نحمل

مش طبيعي، واحدة تهز بصح ماشي حمل و  ما كملتش هذك العالج كان واعرو  حملت بطريقة طبيعية

  عادي".

لكن و  في الحقيقة تنتظر عطاء اهللا.و  لكنها أوقفته ألنه أتعبهاو  حليمة تصرح أنها جربت العالج

  بدون أي عالج. و  تحمل حينما لم تكن تنتظر
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  :الفصل خالصة

من الكشف عن اإلعدادات الدفاعية التحتية لصيرورة األمومة المرتبطة  سمحت لنا هذه النتائج

بالعقم ذو منشأ نفسي مقارنة بالحمل. لقد الحظنا أن ما يحمل داللة هو أكثر فهم إشكالية كل حالة 

ليس تصنيف النساء نهائيا في سجل مرضي معين، حسب انتمائهن لمجموعة أو و  على حدا،

لكن حسب الصيرورة التحتية و  النساء حسب كونهن حوامل أو عقيمات،فالمهم ليس تصنيف  ألخرى،

  التي تدعم توظيف النساء إذ ما هو دال إنما هو الصيرورة الوظيفية السائدة عند المرأة.

سمح لنا االهتمام بالنساء الحوامل من استخراج معاش حمل مختلف من حالة إلى أخرى كان 

كانت إمكانيات التداعي محدودة لديهن كان األمر نفسه عند  هذا المعاش صعبا عند النساء اللواتي

النساء العقيمات؛ كما ظهرت هذه اإلمكانيات أكثر ثراء عند النساء اللواتي كان معاش حملهن "سهال" 

ظهرت الصراعات الطفولية متجاوزة لذلك لم تكون معيقة لصيرورة الحوار؛ هذا رغم أن هته النساء 

التي يمكن القول أنها ترجع إلى خصوصية هذه المرحلة و  بعض الصعوبات الحوامل، أظهرن أحيانا

الخاصة بالحمل مع كل اإلحياءات التي تتخللها؛ فالكف ربما استجابة لطغيان هذه التصورات التي 

  أعيد إحياءها.

 للتجارب بعديا، صدمي معنى أعطت كصدمة معاش النساء، بعض لدى الحمل، كان

ظهرت  الصراعات، لتلك النفسية الترجمة استحالة أمامو  الساعة، تلك لحد نة،كام بقيت التي الطفولية

تكون إمكانيات المرأة التي بنتها عن ذاتها  ثناء مرحلة الحمل، مهمافأ الجسدية كحل وسط، األعراض

عن طفلها، مهما حققت من بناء في هويتها، فإن الحمل بالتغيرات التي يحدها على الجسم، و  كأم

ية في اختبار؛ باإلضافة لهذه التغيرات، نجد تدفق اإلحياءات الماضية التي يفرضها الحمل سيضع الهو 

فإن التغيرات الجسمية مهمة واإلحياءات الطفولية طاغية؛ هنا  - كما هو الحال لمرحلة المراهقة–كذلك 

  كذلك تجاوز الصراعات الطفولية.و  أهمية بناء هوية متكاملة

أن و  يمكن القيام بنفس المالحظات، إذ أن كل حالة حالة خاصةبالنسبة للنساء العقيمات، 

طريقة تجاوز الصراعات لها دور في المعاش الحالي للعقم، لذلك، بدل البحث في معنى العقم عند 

  هته النساء ربما من األجدر البحث عن معنى الحمل عندهن. 
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حتى إن تشابهت و  ت،المعطيات التي توصلنا إليها، فيما يخص الحاالٕان تشابهت و  حتى

الفردي عند كل  يكذلك مع حاالت ذكرها المؤلفون في هذا المجال، إال أننا نؤكد على الجانب الدينامك

كانت  -التي ال يمكن مقارنتها بأي حالة أخرى-  فكل حالة كانت مغامرة جديدة بالنسبة لنا ؛ امرأة

يسير كل امرأة، تجربة جد مثرية بالنسبة  محاولة فهم كل امرأة أساس تدخلنا؛ محاولة فهم المنطق الذي

  لنا خاصة بالنسبة للحس العيادي لنا.

؛ بعد عليهن، أساسيا لضمان التداعي لديهنبدون الحكم و  كان اإلصغاء للنساء بدون انتقادهن

  حالة كف في أغلب األحيان.

فقط بإزالته  نؤكد على أهمية فهم الصيرورة التحتية لعرض العقم ذو منشأ نفسي، بدل االهتمام

  مباشرة. ففي التحليل النفسي الشفاء من العقم ال يعني بالضرورة الحصول على الطفل.

بالنسبة للنساء الحوامل، فقد رأينا أن التحوالت الجسدية لم تكون معاشة بنفس الطريقة من 

يرات حيث لم يتحملن التغ-مثيرة للقلق لدى البعض و  طرف كل النساء؛ في حين كانت تجربة مهددة

 بالنسبة للبعض اآلخر، كانت هذه التغيرات متحملة. -التي طرأت على أجسادهن

لكي تعيش المرأة حمل بدون مشاكل صحية كبيرة، يجب أن تتميز و  فالحمل يزعزع كيان المرأة

  متماسكة.و  بصورة جسدية متكاملة



 

 

  االسقاطية  لالختباراتالفصل السادس: تحليل النتائج الكمية 

  : في الرورشاخ أهم النتائج -3

تمثل المعطيات الالحقة في الجدول الموالي، المعطيات الكمية الخاصة بعناصر االجتماعية 

امرأة  21لدى و  امرأة حامل (حسب نوعية معاش الحمل) 61بروتوكول (أي لدى  82المستخلصة من 

  عقم). 

  البحث مجموعة نساء لدى الرورشاخ في االجتماعية عناصر ظهور معدل: 21 رقم جدول

  ناصرعال       

  صيرورة

  األمومة

F٪ F+٪  G٪  D٪  A٪  H٪  Ban  

   "سهل" معاش حمل 
51 

  
73  27  

59  

  
43  17  

4.2  

  

  معاش حمل  "متوسط"  
54 

  
60  34  52  37  12  3.3  

  معاش حمل  "صعب"  
63 

  
67  40  46  43  14  2.33  

  2.85  17  39  54  31  67  58  العقم 

  3.17  15  41  53  33  67  57  معدل النسب

  

تظهر معطيات الجدول السابق، أن متوسط نسب عناصر االجتماعية، عادي تقريبا لدى 

اإلدالء بتصوراتهن الخاصة. و  هي طريقة للتحكم في المادة على حساب الحياة الوجدانيةو  أغلبية النساء

قف متعارف عليه على حساب العالم الداخلي، وما يتطلب من اتخاذ مواو  ساد اللجوء إلى ما هو واقعي

أمام إشكاليات اللوحات لدى النساء رغم االنخفاض الطفيف لمعدل نسبة اإلجابات الحيوانية. رغم أنه 

على المستوى الفردي، فقد توصلنا بصعوبة إلى استبعاد مشاكل على مستوى الهوية،  لدى العديد من 

عند اللواتي كان معاش النساء؛  كما هو الحال عند أغلبية النساء اللواتي يعانين في أمومتهن؛ سواء 
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حملهن "صعبا"، أو عند النساء العقيمات. سمح الرجوع إلى عناصر االجتماعية باختبار العالقة 

  التي ظهرت سليمة.و  بالواقع لدى هته النساء؛

  سياقات التفكير

أظهرت طريقة إدراك الواقع، تفادي االنخراط الذاتي حيث لجأت أغلبية النساء إلى اإلدراك 

عند النساء اللواتي كان معاش حملهن  (℅G= 40)و عند النساء العقيمات (℅G= 31)الكلي  

كما ظهرت اإلجابات   ،(℅D= 54)ظهرت اإلجابات الجزئية عند النساء العقيمات بنسبة  صعبا.

هي نسبة متقاربة مع نسبة و   (D= 46)الجزئية  لدى النساء اللواتي كان معاش حملهن "صعبا" بنسبة 

التمسك بالواقع الخارجي على حساب المشاركة الذاتية لدى  المعطيات، تهه تبيناملة. اإلجابات الش

  هته النساء.  

من النساء العقيمات، قد لجأن إلى استجابات الفراغات البيضاء  ℅19إال أننا نشير إلى أن 

(Dbl) ال لدى هذه المجموعة من النساء إلى استعم–، مرتفعة عن المعيار، ما يشير إلى الميل

  اإلسقاط كوسيلة دفاعية. تشير هذه الحساسية للفراغ إلى النقص الذي يجب مأله للتحكم أحسن فيه. 

 =F)و عند النساء العقيمات (℅F= 58)ُدِعَم التكيف بالواقع بعدد االستجابات الشكلية 

، عند النساء الحوامل ذوات معاش حمل صعب؛ إال أنه يجب أن نشير إلى أنه كانت نسبة (℅63

 من النساء، ما يشير إلى هشاشة نفسية أمام المادة ℅24لشكل االيجابي منخفضة عن المعيار لدى ا

لدى  ℅67يبلغ نسبة  +Fٕالى فشل الرقابة مؤقتا، لدى هته النساء؛ هذا رغم أن، معدل نسب و 

  المجموعتين (النساء العقيمات والنساء اللواتي كان معاش حملهن صعبا). 

ذا التناول الكمي، بالحرف؛ فما هو مالحظ عند بعض الحاالت، هو لكن ال يجب أن نأخذ ه

غياب كلي لإلجابات الجزئية الصغيرة أو الجزئية و  طغيان اإلجابات الشاملة أو الجزئية الكبيرة

كذلك بالنسبة و  البيضاء، في حين نجد، عند حاالت أخرى، ظهور إجابات كلية معتدلة نوعا ما،

لكن ظهرت لديها حساسية كبيرة لألجزاء البيضاء كعالمة و  الجزئية الصغيرةو  لإلجابات الجزئية الكبيرة

عند و  هي حساسية ظهرت أكثر عند النساء اللواتي كان معاش حملهن "صعبا"و  –للحساسية للفراغ 

  من النساء العقيمات.  ℅19
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يتبين من خالل الجدول السابق، أن الرورشاخ لدى النساء اللواتي كان معاش حملهن 

ما تحييه من مظاهر مقلقة للواقع الداخلي حيث و  توسطا"، تميز بتجنب المواجهة مع عناصر المادة"م

كذلك االستجابات الجزئية الكبيرة التي هي في و  (G℅ = 34)ظهرت االستجابات الكلية بمعدل نسبة 

، ما يؤشر إلى موقف دفاعي ضد اإلدالء (D℅ = 52)قد ظهرت بمعدل نسبة و  الحقيقة عادية

القوية التي تحييها جزئيات اللوحات. فالشكل العام أكثر حيادية. يوحي هذا التجنب و  المعاني العميقةب

غياب الفضولية للواقع الداخلي لذا غلب محاولة تجنب و  إلى غياب الفضولية أمام موضوع االختبار،

 ران االستجابات الكليةالتعبير عن العالم الداخلي؛ يتأكد كل هذا أكثر، إذا أخذنا بعين االعتبار اقت

، مثلها مثل االستجابات الشكلية (F℅ = 54)الجزئية الكبيرة في أغلب األحيان بمحددات شكلية و 

، كان هذا وسيلة دفاعية ضد التوغل الذاتي الذي يستوجب (F+℅ = 60)االيجابية التي مثلت 

  الدخول في أعماق اللوحات. 

أجزاء و  يث تفادت الحاالت التوغل في محتوياتكانت االستجابات الجزئية الصغيرة ضئيلة ح

      )2اللوحات. (أنظر الملحق رقم: 

) إال أنه يجب أخذ هذه ℅8إذا نظرنا إلى معدل نسبة األجزاء البيضاء، فقد كانت عادية (

من النساء،  ℅25النتيجة بنسبية، ففي حين كانت نسبة هذه اإلجابات الجزئية البيضاء مرتفعة عند 

خاصة و  IIالتي ظهرت خاصة في اللوحتين و  من نساء هذه المجموعة. ℅30هائيا عند فقد غابت ن

، حيث غلبت في هذه اللوحة استجابات من نوع "هنا ما كان والو"، "هذي امرأة؟... VIIفي اللوحة 

امرأة محرومة من األمومة كرشها فارغة"، "والدة ما كان فيها والو فارغة؟"، الخ. كانت األشكال في 

ب األحيان سلبية؛ ما يظهر من جهته طابع صراعي لديهن الذي واجهته النساء باللجوء كذلك إلى أغل

  طرح أألسئلة للمختصة أمام هذه الفراغات. 

يمكن القول، على العموم، أنه ظهرت النساء متمسكات بالواقع الخارجي على حساب الواقع 

  الداخلي؛ استبعدت مشاكل على مستوى الهوية. 

النساء الحوامل ذوات معاش حمل "سهل"، فقد ظهرت عناصر االجتماعية عادية أما عند 

، (℅G= 27)أظهرت طريقة إدراك الواقع عدم الخوف أمام االختبار، باللجوء إلى اإلدراك الكلي 

ما يشير إلى القدرة على اإلبداع  (℅D= 59)كانت االستجابات الجزئية الكبيرة في المعدل العادي 
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قع كدعم لتداعي الخيال. نالحظ مثال أن االستجابات الجزئية مرتبطة بمحددات شكلية ما واستعمال الوا

يعني أن النساء يتمتعن باستدخال جيد للواقع؛ لكن ما يميز انتاج هته النساء هو أكثر الجانب النوعي 

الحظناه منه من الجانب الكمي، حيث لم يمنع هذا الواقع من المشاركة الذاتية في المادة (عكس ما 

لدى النساء العقيمات)، ظهرت االستجابات المنظمة و  عند النساء اللواتي كان معاش حملهن صعبا

، (I, IV, VII)كذلك في اللوحات و  اللوحات اللونية، ، أي في(II, VIII, IX, X)عامة في اللوحات 

كذلك و  ات النزويةالتي تختبر التقمصات. كل هذا يشير إلى أن النساء يملكن قدرة على تناول الحرك

اتخاذ مواقف تقمصية، حيث كانت العقلنة مرتبطة بالرمزية في تناول اإلحياءات التي أثارتها اللوحات؛ 

فقد بدت القدرة التكيفية سارية المفعول لدى النساء اللواتي كان معاش حملهن "سهال"؛ كما كانت 

يد؛ هذا دون أن يعيق هذا الشكل التي تشير إلى اندماج جو  المحددات الشكلية حاضرة بعدد كافي

  .(℅F+℅ 73)، مثله مثل الشكل االيجابي (F℅ = 51)المشاركة الذاتية 

اللواتي كان معاش حملهن "سهال"، كان الشكل و  من النساء الحوامل ℅15نشير إلى أنه عند 

واقع ضد طاغي في ايجابياتهن، هذا يعني أن هته النساء يحمين أنفسهن أمام المادة باللجوء إلى ال

ما تؤدي إليه و  هي مرحلة الحملو  الهوامات الشخصية، يمكن تفسير هذا بالمرحلة التي تمر بها النساء

ما يؤدي إلى طغيانها؛ فلم تجد هته النساء، إال التناول السطحي و  من إحياء للصراعات الطفولية،

  للمادة كطريقة للتحكم فيها. 

خاصة إذا أحيطت المرأة بمواضيع –ية الحمل يمكن القول أنه من الممكن تجاوزها مع نها

 ٕالىو  الحيوية المرحلة هذه في تتوجه أن شأنها من واآلخر تصورات الذات إذن أن توقع جيدة. يمكن

     بناء أحسن للذات. إعادة

في  (R = 26.85)كانت اإلنتاجية أكثر وفرة عند النساء اللواتي كان معاش حملهن "سهال" 

نا فكرة عن الفضولية أمام المادة؛ خاصة أن الرفض كان منعدما. تبين النتائج التي تعطي لو  المعدل،

، عند النساء اللواتي كان معاش حملهن "متوسطا"، تجلى الدفاع (R=23)أن اإلنتاجية كانت متوسطة 

لدى النساء العقيمات ، و (R=20.85)أكثر لدى النساء اللواتي كان معاش حملهن "صعبا" 

(R=20.33) ى الكف في زمن االستجابات الذي كان طويال في أغلب األحيان، لدى هته كما تجل

(ألكثر تفصيل، أنظر الملحق  لدى النساء العقيمات)و  النساء (النساء اللواتي كان معاش حملهن صعبا

يظهر التكيف مع الواقع كذلك، بظهور عدد كافي من اإلجابات المبتذلة  ،)25، جدول رقم: 2رقم
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(Ban = 4.2) النساء الحوامل اللواتي كان معاش حملهن سهال، في حين ظهر بمعدل أقل لدى  عند

لدى النساء  (Ban = 2.33)  بمعدل، (Ban = 3.3)النساء اللواتي كان معاش حملهن "متوسط" 

، أنظر التفاصيل. (ألكثر (Ban = 2.85)لدى النساء العقيمات و  اللواتي كان معاش حملهن "صعبا"

 ) 49ل رقم: ، جدو 2الملحق رقم 

  دينامكية الصراعات:       

النساء الحوامل اللواتي كان معش حملهن "صعبا" ندرة و  لقد أظهرت النساء العقيمات،

عند  (K= 0.95)  بمعدلو  في المعدل، عند النساء العقيمات، (K= 1.19)االستجابات الحركية 

من النساء  ℅20سانية عند النساء اللواتي كان معاش حملهن "صعبا"، مع غياب الحركات اإلن

نشير إلى - تنظيم النزوات و  ٕالى مشكل على مستوى التحكمو  العقيمات، ما يشير إلى صدمة أمام المادة

اآلخر و  ما يدل على إشكالية فيما يخص تصور الذات - ال استجابة إنسانيةو  أن هته النساء لم يقدمن

  ). 32جدول رقم: ، 2، أنظر الملحق رقمتفاصيل(ألكثر 

جهة أخرى، فاالستجابات الحركية الحيوانية نادرة كذلك عند النساء اللواتي كان معاش  من

، ما يتماشى دائما (kan= 1.19)عند النساء العقيمات و  في المعدل، (kan= 1.52)حملهن "صعبا" 

عند النساء اللواتي كان معاش  (kan= 1.28)بمعدل و  في نفس اتجاه صالبة اآلليات الدفاعية،

"متوسطا"؛ كان ممكن للحركات اإلنسانية، أن تجد تعبير انطالقا من محتويات حيوانية؛ حملهن 

تصور الغير لكن، لم يكون األمر كذلك لدى هذه المجموعة من و  سامحة بذلك تقديم تصور الذات

  النساء. 

في المعدل  (kob = 0.71)نفس المالحظة بالنسبة لحركات األشياء التي كانت تقريبا منعدمة 

عند النساء و  عند النساء اللواتي كان معاش حملهن "صعبا" (kob = 0.57) و ند النساء العقيماتع

الرقابة في النزوات كبيرا إلى درجة و  كان التحكم(kob = 0.47) اللواتي كان معاش حملهن "متوسطا" 

  عدم السماح بأدنى تفريغ. 

 ،(K= 2)كان معاش حملهن "سهال" كانت اإلجابات الحركية أكثر تكرارا عند النساء اللواتي 

(أنظر الملحق .(kan= 2)ظهرت اإلجابات الحركية الحيوانية أكثر تكرارا كذلك، حيث ظهرت بمعدل و 

  )35، 34، 33، جداول رقم: 2
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تناول الثنائية الجنسية إما  -لدى الحاالت التي ظهر لديهن الرفض-لقد ظهر بوضوح صعوبة 

 العالئقية كلية.و  ل البروتوكول، أو برفض تناول اإلجابات اإلنسانيةبالتركيز على الجنس الواحد في ك

عند النساء و  كانت هذه الصعوبة أكثر ظهورا عند النساء الحوامل اللواتي كان معاش حملهن "صعبا"و 

يمكن القول أن هناك حساسية نسبية لدى النساء للون . اإلحياءاتالعقيمات، لمواجهة طغيان هذه 

خاصة في اللوحات القاتمة "يا يمى عنيها إخوفو" (اللوحة األولى)، "وحش حاكم  األسود،و  األبيض

و لكن، ظهرت - إذا راعينا معدل ظهورها–الدنيا" (اللوحة الرابعة)، ظهرت اإلجابات التظليلية نادرة 

  "، "حاجة حنينة"، "لبسة خفيفة" إلخ.  moëreحاالت أين وجدنا إجابات تظليلية متعلقة بالملمس "

عدم التعبير على و  تكون المواقف التقمصية واضحة لدى النساء حيث غياب الرمزية، لم

األنثوية للوحات؛ لقد تفادت النساء مواقف و  الثنائية الجنسية. فلم نشاهد حساسية أمام الرمزية الذكرية

تفاعل النشاط، سمحت لنا هذه النقطة من التماس صعوبة لدى هذه النساء من الو  متنوعة بين التبعية

من  ℅65هذا لدى و  –المتنوعة و  مع ميزة اللوحات؛ حيث تفادت النساء المحتويات الجنسية الواضحة

  هذه المجموعة. 

يمكن القول أن نساء هذه المجموعة من البحث، أظهرن كف وابتذال كبيرين أمام المادة؛ 

تي عززت باختبار الو  فالحمل مرحلة مهمة في حياة المرأة، أين يتم إحياء الصراعات الماضية

كان و  التي أدركت كخطيرة؛ الرورشاخ؛ فلم تجد النساء، إال الكف كوسيلة لمواجهة هذه اإلحياءات

أحيانا هذا الكف مهم إلى درجة محاولة رفض أو رفض اللوحة. كان اإلنتاج االسقاطي فقيرا في أغلب 

تحكم واضح في الحركة  كذلك من ناحية النوعية، حيث كان هناكو  األحيان من الناحية الكمية

    .االسقاطية

 بدوره، يفرض الذيو  الصراعات الطفولية، في مرحلة الحمل يبدو أن اإلنتاج تأثر بإحياء

 بعض لدى نرجسية زعزعة إلى التغيرات،و  أدت هذه اإلحياءات الجسدية، لقد  الصورة على تغيرات

 التيو  - الذهان أحيانا إلى توحي التي- الهوية في مشاكل ذوات البعض منهن، ظهرت النساء.

   .كذلك بعد دراسة بروتوكول تفهم الموضوعو  استبعدت بعد تحليل معمق لمعطيات اإلجتماعية
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  حسب نوعية المعاش و  :  تكرار الرفض لدى النساء حسب اللوحات في الرورشاخ22  جدول رقم

 X IX VIII VII  VI V IV III II I  المجموع

  اللوحات

 التكرار

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

حمل 

 "سهل"

7 0 2 0 0 2 0 0 1 1 1 

حمل 

 "متوسط"

11 0 5 0 0 3 0 0 0 3 0 

حمل 

 "صعب"

17 2 5 0 1 3 0 3 0 3 0 

نساء 

 عقيمات

 المجموع 1 7 1 3 0 8 1 0 12 2 35

 

يشير اللجوء المكثف للكف، إلى عدم الحاجة في المشاركة الذاتية في االختبار؛ خاصة أن 

مرات عند النساء اللواتي كان معاش حملهن  7مرة عند النساء؛ حيث ظهر  35الرفض ظهر 

مرة لدى  17مرة لدى النساء اللواتي كان معاش حملهن "صعبا"، كما ظهر  11"متوسطا"، ظهر 

  النساء العقيمات؛ بينما غاب كلية لدى النساء اللواتي كان معاش حملهن "سهال".  

لدى النساء اللواتي كان معاش حملهن و  نساء العقيماتفقد كان الرفض أكثر تكرارا عند ال

هذا يدل على ارتفاع الرفض لدى هذه و  )،℅38نساء عقيمات ( 08"صعبا"؛ ظهر الرفض عند 

مرات) ثم  8(  VIاللوحة  مرة) تليها  IX )12المجموعة من النساء. كانت اللوحات األكثر رفضا هي 

، إال I ،III ،VIIمرات)؛ بينما لم نسجل رفض اللوحات  3(  IVمرات) بعدها اللوحة  II )7اللوحة 

     مرة واحدة، كما لم نسجل وال حالة رفض لدى النساء اللواتي عشن حمل "سهل".
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لدى الحاالت التي ظهر لديهن الرفض، تناول الثنائية الجنسية فكانت - لقد ظهرت صعوبة 

 ل، أو برفض تناول اإلجابات اإلنسانيةالمواجهة إما بالتركيز على الجنس الواحد في كل البروتوكو 

العالئقية كلية. كانت هذه الصعوبة أكثر ظهورا عند النساء الحوامل اللواتي كان معاش حملهن و 

  عند النساء العقيمات.و  "صعبا"

  المحددات الحسية:

اإلجابات الحسية، أن طريقة التسيير الدفاعي للصراعات الغالب و  تبين الموازنة بين الحركات

ى الحاالت، هو نمط المنبسط المختلط، ما يشير إلى إمكانيات تعبيرية لدى هته النساء، لكن رغم لد

من بين هته النساء، أظهرن صيغة ثانوية  ℅70ذلك، ظهر الجفاف النسبي للوجدانات؛ حيث نجد أن 

اولن أن لنمط الصدى الداخلي منطوية، يدل هذا مرة أخرى، على الكف السائد؛ فكما لو أن النساء يح

  يظهرن بطريقة مختلفة عن حقيقتهن أمام المختصة، كطريقة لعدم اإلدالء بواقعهن الداخلي كما هو. 

لكن يجب أخذ هدا بنسبية كذلك، إذا عرفنا أن الصيغة الموسعة لنمط الصدى الداخلي ظهر 

كذلك اإلجابات  منغلق لدى األغلبية. على العموم، ظهرت اإلجابات اللونية قليلة في المعدل كما ندرت

قد كان هذا الكف أكثر جالء لدى و  الحركية في المعدل ما يشير إلى غلبة الكف لدى مجموعة البحث

النساء اللواتي كان لديهن مشاكل في صيرورة أموتهن، سواء بظهور معاش حمل "صعب" أو بعدم 

الثامنة) كانت و  لخامسة،حدوث الحمل (العقم). ظهرت اإلجابات الحركية أكثر في اللوحتين (الثالثة، ا

اإلجابات حركية إنسانية في اللوحة الثالثة (وهي مبتذلة) من نوع مثال: "زوج عباد اتداوسو على 

 و حركية حيوانية في اللوحتين الثالثةج سنغاليات يدقوا فالطحين" إلخ. "زوج عباد اتعاونو"، "زو  ،حاجة"

جابات من نوع: "خفاش اطير"، فراشة تطير"، "خفاش في اللوحة الخامسة مثال إ :الثامنة (مبتذلة كذلك)

زوج نموره طالعين فوق شجرة وال جبل"، "، ة الثامنة: "زوج حيوانات طالعين"في اللوحو  في السما" إلخ

قد ظهرت الحركات بتكرار أقل في اللوحات األخرى، نذكر مثال في اللوحة و  "حيوانات طالعين" إلخ.

ه تشطح"، "هذي إنسان متقي يدعي مواله كاش ما يستحب لو"، أما في الثانية: "مراه إعذبوها"، مرا

هي في الغالب إجابات تعبر عن وضعية: "زوج عباد و  اللوحة السابعة فقد ظهرت الحركة أقل

متعاطيين بالظهر"، "زوج بناة إتخازرو" إلخ. ظهرت حركية األشياء مرتكزة خاصة في اللوحة العاشرة 

  يطفو كما فاألعراس" الخ. و  اشعلو (lampe)"صاروخ طالع"، "المبات من نوع "محارق اترتقو"، 
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 ،النساء اللواتي كان معاش حملهن "صعبا"و  عند النساء العقيمات كانت االستجابات اللونية

كما –ذلك بالحد من عدد اإلجابات اللونية و  ظهر هناك ميل عام لدى النساء للتحكم في النزوات نادرة

 قد ندرت الحاالت أين كان ظهور اإلجابات اللونية الخالصة أكثر من مرتينو  -أشرنا إلى ذلك سابقا

 + C+ C’= 0.23 ; CF+ CF’= 1.23 ; FC)كان معدل اإلجابات اللونية عند النساء العقيمات 

FC’=1.91) نفس الشيء عند النساء اللواتي كان معاش حملهن صعبا (C+ C’= 0.08 ; CF+ 

CF’= 0.28 ; FC + FC’=2.07)   كل هذا يشير إلى الكف 2(ألكثر تفاصيل أنظر الملحق رقم .(

لدى النساء العقيمات كان تناول و  الذي طغى لدى أغلبية النساء اللواتي كان معاش حملهن "صعبا"

الرورشاخ، عند النساء اللواتي كان معاش حملهن متوسطا، سطحيا كذلك لكن، الحظنا ظهور أكثر 

كانت  و  ظهرت حساسية النساء للوحات اللونية ℅34نسبة   ℅RCل لالستجابات الحسية، حيث مث

     (C+ C’= 1.28 ; CF+ CF’= 2.46 ; FC+  FC’=2.18)االستجابات الحسية، بمعدل 

من النساء العقيمات؛ فقد  ℅33نشير أن استبعاد مشكلة على مستوى الهوية كان صعبا لدى 

الغ للحدود أحيانا؛ إال أن هذه الهشاشة كانت كان الفقر الوجداني شديدا، إلى جانب استثمار مب

قد كانت اإلستجابات الحسية أكثر وفرة لدى و  مستبعدة في أغلب األحيان في اختبار تفهم الموضوع؛

 +C)النساء اللواتي كان معاش حملهن "سهال" حيث حظور اإلستجابات اللونية التي ظهرت بمعدل 

C’= 1.45 ; CF+ CF’= 2.45 ; FC + FC’= 2.1)    كما ظهر نمط الصدى الداخلي بمعدل

  . ℅40نسبة 

تشير كل المعطيات السابقة، إلى مشاركة ذاتية في االختبار لدى النساء اللواتي ال يعانين في 

لدى النساء اللواتي كان معاش و  أمومتهن (كما هو الحال عند النساء اللواتي كان معاش حملهن "سهال

اللواتي يعانين في أمومتهن؛ حيث توصلت هته النساء إلى التعبير  حملهن "متوسطا") منه لدى النساء

عن عالمهن الداخلي، مع األخذ بعين االعتبار عناصر الواقع؛ ما يظهر عدم طغيان هذا العالم 

امتالك هته النساء المكانيات نفسية تظهر تماسك نرجسي بالتوازي مع غنى المواضيع و  الداخلي

  عناصر للتعبير عن المجالين دون أن يعيق أحدهما اآلخر.   الداخلية. فقد جندت هذه ال
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  المحتويات:

إلى انخفاض معدل نسبة ظهور اإلجابات  - رغم ذلك- لكن نشير و  ظهرت المحتويات متنوعة

هي نسب منخفضة مقارنة و  )؛℅15)، سجلنا كذلك انخفاض اإلجابات اإلنسانية (℅41الحيوانية (

٪ بالنسبة لإلجابات اإلنسانية)؛ 16و ٪ بالنسبة لإلجابات الحيوانية،45بالمعيار عند الشخص الراشد (

هنا نشير كذلك إلى نسبية هذه النتائج حيث إذا قارنا المعطيات بين المجموعات، فإننا نالحظ أن هذه 

 النسب تظهر مثال االستجابات اإلنسانية عادية لدى النساء اللواتي كان معاش حملهن "سهال"

أحيانا أخرى مفرطة، لدى النساء اللواتي كان معاش حملهن و  ر نادرة أو منعدمةتظهو  "متوسطا"و

قد و  . أما االستجابات الحيوانية، فقد كانت حاضرة لدى كل المجموعاتلدى النساء العقيماتو   "صعبا"

لدى النساء اللواتي كان و  ظهرت بنفس معدل النسب لدى النساء اللواتي كان معاش حملهن "سهال"

ملهن "صعبا"؛ إال أن توظيف هذه المعطيات، يختلف حيث كانت هذه المعطيات وسيلة معاش ح

ذلك باللجوء إلى التمسك بالعالم الخارجي، بينما نجد لدى النساء و  للتحكم في التصورات الشخصية

اللواتي كان معاش حملهن "سهال"، استعمال هذا الواقع كقاعدة لإلدالء فيما بعد، بالتصورات الخاصة، 

دون أن تطغى هذه األخيرة. ظهرت عناصر االجتماعية أكثر توازن لدى النساء الحوامل اللواتي كان 

 من النساء العقيمات عدد مرتفع من االستجابات التشريحية، ℅29معاش حملهن "سهال" أعطت 

 من بينهن.  (للنتائج أكثر تفصيال، أنظر الملحق ℅19أظهرت صيغة القلق وجود مؤشر القلق لدى و 

  )     45، جدول رقم: 2رقم 

الحظنا عند النساء الحوامل اللواتي كان معاش حملهن "سهال"، تصور جسدي مبني بشكل 

وجود و  التي أظهرت فعالية صيرورة التفردو  الموضوعيةو  جيد حيث التوازن بين االستثمارات النرجسية

نمو ليبيدي جيد؛ حيث صورة ذات مدمجة بشكل جيد. ظهر بوضوح أن هته النساء يملكن مستوى 

  العالقات الموضوعية قائمة بشكل جيد.

  أهم النتائج في اختبار تفهم الموضوع: 

سنحاول فيما يلي تقديم أهم العناصر التي ميزت اإلنتاج االسقاطي، انطالقا من تفهم 

لنساء الموضوع، عند نساء مجموعة البحث. سنبدأ أوال بتقديم جدول يمثل العناصر األكثر ظهورا لدى ا
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بالنسبة للقراءة الخاصة بكل مجموعة حسب نوعية معاش صيرورة األمومة، سنذكر في كل مرة و  ككل؛

  فيه النتائج.   برقم الملحق الذي ظهرت

  )82 ن=لدى نساء مجتمع البحث ( وسطاتهاتوميبين تكرار السياقات  : 23جدول رقم 

Procédés A, B, CP 
Statistiques descriptives

82 ,00 2,00 14,00 ,1707 ,4099

82 ,00 4,00 56,00 ,6829 ,9671

82 ,00 4,00 33,00 ,4024 ,8869

82 ,00 22,00 364,00 4,4390 4,1428

82 ,00 10,00 284,00 3,4634 2,2727

82 ,00 40,00 1090,00 13,2927 7,7881

82 ,00 8,00 132,00 1,6098 1,8775

82 ,00 10,00 69,00 ,8415 2,0576

82 ,00 11,00 385,00 4,6951 4,0846

82 ,00 13,00 57,00 ,6951 1,6606

82 ,00 26,00 995,00 12,1341 7,0251

82 ,00 4,00 36,00 ,4390 ,8180

82 ,00 15,00 245,00 2,9878 2,4267

82 ,00 8,00 190,00 2,3171 1,9744

82 ,00 8,00 140,00 1,7073 2,3386

82 ,00 15,00 388,00 4,7317 3,5138

82 ,00 5,00 21,00 ,2561 ,8287

82 ,00 7,00 143,00 1,7439 1,6910

82 ,00 3,00 38,00 ,4634 ,7061

82 ,00 17,00 306,00 3,7317 2,6202

82 ,00 6,00 32,00 ,3902 ,8279

82 ,00 2,00 15,00 ,1829 ,4195

82 ,00 6,00 205,00 2,5000 1,5255

82 ,00 5,00 44,00 ,5366 1,1021

82 ,00 4,00 24,00 ,2927 ,6937

82 ,00 6,00 84,00 1,0244 1,7706

82 ,00 4,00 16,00 ,1951 ,5542

82 ,00 14,00 361,00 4,4024 3,1578

82 ,00 8,00 190,00 2,3171 2,0481

82 ,00 11,00 87,00 1,0610 2,4411

82 ,00 13,00 144,00 1,7561 3,4768

82 ,00 12,00 117,00 1,4268 3,1271

82 ,00 15,00 230,00 2,8049 3,3900

82 ,00 11,00 178,00 2,1707 3,2196

82 ,00 13,00 108,00 1,3171 3,2806

82 ,00 6,00 156,00 1,9024 2,0764

82 ,00 9,00 153,00 1,8659 1,9737

82 ,00 4,00 47,00 ,5732 ,8611

82 9,00 88,00 2891,00 35,2561 14,5999

82 ,00 29,00 407,00 4,9634 4,2614

82 ,00 16,00 502,00 6,1220 3,7495

82 1,00 15,00 464,00 5,6585 3,5771

82 ,00 13,00 210,00 2,5610 2,9359

82 ,00 5,00 78,00 ,9512 ,9674

82

A1.1

A1.2

A1.3

A2.1

A2.2

A2.3

A2.4

A2.5

A2.6

A2.7

A2.8

A2.9

A2.10

A2.11

A2.12

A2.13

A2.14

A2.15

A2.16

A2.17

A2.18

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B2.1

B2.2

B2.3

B2.4

B2.5

B2.6

B2.7

B2.8

B2.9

B2.10

B2.11

B2.12

B2.13

CP1

CP2

CP3

CP4

CP5

CP6

N valide (listwise)

N Minimum Maximum Somme Moyenne Ecart type
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Procédés CN CM CC CF 
Statistiques descriptives

82 ,00 12,00 531,00 6,4756 3,2782

82 ,00 8,00 148,00 1,8049 2,1108

82 ,00 6,00 69,00 ,8415 1,2519

82 ,00 9,00 207,00 2,5244 2,4049

82 ,00 5,00 135,00 1,6463 1,4772

82 ,00 28,00 235,00 2,8659 5,8050

82 ,00 10,00 68,00 ,8293 1,9614

82 ,00 7,00 61,00 ,7439 1,5300

82 ,00 4,00 65,00 ,7927 1,0029

82 ,00 25,00 360,00 4,3902 4,7055

82 ,00 23,00 659,00 8,0366 5,8509

82 ,00 12,00 316,00 3,8537 2,8464

82 ,00 4,00 20,00 ,2439 ,7464

82 ,00 9,00 152,00 1,8537 1,7786

82 ,00 9,00 156,00 1,9024 1,7958

82 ,00 6,00 86,00 1,0488 1,2853

82 ,00 2,00 20,00 ,2439 ,4598

82 ,00 1,00 3,00 3,659E-02 ,1889

82 ,00 33,00 776,00 9,4634 6,6094

82 ,00 15,00 336,00 4,0976 3,5853

82 ,00 9,00 180,00 2,1951 2,2632

82 ,00 1,00 8,00 9,756E-02 ,2985

82 ,00 11,00 35,00 ,4268 1,8259

82 ,00 3,00 42,00 ,5122 ,7070

82 ,00 3,00 18,00 ,2195 ,5885

82 ,00 2,00 6,00 7,317E-02 ,3436

82 ,00 5,00 49,00 ,5976 ,9540

82 ,00 1,00 6,00 7,317E-02 ,2620

82 ,00 3,00 81,00 ,9878 ,9229

82 ,00 3,00 9,00 ,1098 ,4446

82 ,00 6,00 85,00 1,0366 1,3000

82 ,00 10,00 244,00 2,9756 2,2442

82 ,00 6,00 72,00 ,8780 1,2899

82 ,00 8,00 33,00 ,4024 1,1316

82 ,00 2,00 25,00 ,3049 ,5597

82 ,00 4,00 5,00 6,098E-02 ,4540

82 ,00 16,00 231,00 2,8171 2,8852

82 ,00 2,00 14,00 ,1707 ,4663

82 ,00 3,00 7,00 8,537E-02 ,4500

82 ,00 5,00 161,00 1,9634 1,5591

82 ,00 1,00 1,00 1,220E-02 ,1104

82 ,00 3,00 14,00 ,1707 ,5399

82 ,00 6,00 52,00 ,6341 1,1387

82

CN1

CN2

CN3

CN4

CN5

CN6

CN7

CN8

CN9

CN10

CM1

CM2

CM3

CC1

CC2

CC3

CC4

CC5

CF1

CF2

CF3

CF4

CF5

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

E18

E19

E20

N valide (listwise)

N Minimum Maximum Somme Moyenne Ecart type

  
بينت دفاعات مكثفة أمام المادة. كانت األساليب األكثر و  غلبية البروتوكوالت فقيرةظهرت أ

تأتي أساليب المرونة في المرتبة و  ،(A)، تتبعها أساليب الرقابة (C)استعماال هي أساليب الكف 

  (E)، أخيرا األساليب األولية في المرتبة الرابعة (B)الثالثة 

عدم ، (CP1)، سكوت (CP2)تقليص في اإلنتاج ظهر الكف الفكري خاصة تحت شكل ال

مبني للمجهول. كان هناك و  . ظهر الخطاب في أغلب األحيان مبتذل(CP3)التعريف باألشخاص 

فوبي  ظهور للتصورات التي تحمل داللة وجدانية؛ لكن سرعان ما تدخل الكف لتوقيفها على شكل كف
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ى اضطراب الخطاب في أغلب األحيان؛ ، لقد أدى تدخل الصيرورات األولية إل(CC2)حركي  أو

  إلى اضطرابه. ،فبدل ما يسمح بإعادة دفع التعبير، أدى عكس ذلك

، هذا االبتذال كان على حساب ظهور (CP4)كان الخطاب مبتذل في أغلب األحيان 

  نفس الشيء بالنسبة للتصورات الجنسية.و  تصورات عدوانية

البحث الحتواء الهوامات التي تحييها  فالكف كان أحسن وسيلة لجأت إليه نساء مجتمع

  اللوحات، مع الكف كذلك، لقلق الفقدان للموضوع. أدت قوة الكف أحيانا إلى رفض اللوحات.

المكاني و  ، االبتعاد الزماني(A2-3)كانت أساليب التحكم حاضرة على شكل تحفظات كالمية 

(A2-4)الدفاع و  اإلياب بين التعبير النزويو  ، الذهاب(A2-7)،  التأكيد على الصراعات الداخلية

( A2- 17).  

، عدم االستقرار في (B2-4)مبالغة  و  كانت أساليب المرونة حاضرة على شكل وجدانات قوية

، التأكيد على إشكالية من نوع (B2-11) التردد فيما يخص سن و/أو جنس األشخاص  و  التقمصات

  .(B2-12)الجري الهروب، القول الخ. 

، إدراك مواضيع (E1)ألولية حاضرة على شكل عدم إدراك مواضيع ظاهرة كانت األساليب ا

، التعبير عن وجدانات و/أو تصورات مكثفة مرتبطة بأي إشكالية (حيث عدم القدرة، (E6)مفككة 

  .(E19)عدم وضوح الخطاب  و  ، إبهام(E9)الفقر النجاح ألتعاظمي، الخوف، الموت، الهدم الخ.) 

هذا ما و  ة أكثر مرونة، عند النساء اللواتي كان معاش حملهن "سهال"ظهرت االعدادات الدفاعي

، (A)أساليب الرقابة و  (B)نلتمسه بوضوح في أن األساليب األكثر استعماال هي أساليب المرونة 

  )2(أنظر الملحق رقم  (℅C)ثم أساليب الكف 

، (B1-2)ظهرت األساليب المرنة على شكل إدخال أشخاص غير موجودين في الصورة 

، التعبير اللفظي عن (B2-3)، التأكيد على العالقات البينية (B2-1)دخول مباشر في القصة 

/أو عمر و ، عدم استقرار في التقمصات، التردد حول جنس(B2-4)مبالغة  و  وجدانات قوية

-B2)، التأكيد على مواضيع من نوع الذهاب، الجري، القول، الهروب، الخ. (B2-11)األشخاص 

12)  
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، التردد بين تفسيرات مختلفة (A2-3)رت أساليب التحكم على شكل تحفظات كالمية ظه

(A2-6) تحفظات كالمية ،(A2-3) عقلنة (تجريد، رمزية، عنوان معطى للقصة، بعالقة مع ،

  . (A2-8)، اجترار (A2-13)المحتوى الظاهري 

العام إلى التقليص ، الميل (CP1)أما أساليب الكف فقد ظهرت على شكل أزمنة كمون طويلة 

(CP2=) التمسك بالمحتوى الظاهري ،(CF1).  

كانت األساليب األولية حاضرة على شكل إدراك مواضيع مفككة و/أو مواضيع محطمة أو 

، (E8)العدوانية و  ، تعبير فج عن مواضيع مرتبطة بموضوع الجنس(E6)أشخاص مرضى، مشوهين  

، (E17)تداعيات قصيرة (اضطراب تركيبة الكالم)  ،(E14)إدراك مواضيع سيئة، مواضيع االضطهاد 

  .  (E20)عدم وضوح الكالم و  إبهام

حسب نوعية اإلعدادات الدفاعية تم تصنيف النساء إلى أربع سجالت من التوظيف النفس 

  الذهانات.و  نرجسية)و  مرضي: العصاب الكالسيكي، العصاب الخطير، الحاالت الحدية (اكتئابية

(الخانات) مع مستوياته في الرورشاخ (السطور)  TATع مستويات التوظيف في تقاط :24رقم   جدول

  82ن= 
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Tableau croisé NIVRRCH * NIVTAT N= 82

13 1 14

92,9% 7,1% 100,0%

81,3% 12,5% 17,1%

15,9% 1,2% 17,1%

2 3 1 1 7

28,6% 42,9% 14,3% 14,3% 100,0%

12,5% 60,0% 11,1% 3,6% 8,5%

2,4% 3,7% 1,2% 1,2% 8,5%

3 2 5

60,0% 40,0% 100,0%

33,3% 25,0% 6,1%

3,7% 2,4% 6,1%

2 1 3 6

33,3% 16,7% 50,0% 100,0%

40,0% 100,0% 10,7% 7,3%

2,4% 1,2% 3,7% 7,3%

1 1 2 2 6

16,7% 16,7% 33,3% 33,3% 100,0%

6,3% 11,1% 25,0% 7,1% 7,3%

1,2% 1,2% 2,4% 2,4% 7,3%

3 2 2 1 8

37,5% 25,0% 25,0% 12,5% 100,0%

33,3% 25,0% 66,7% 3,6% 9,8%

3,7% 2,4% 2,4% 1,2% 9,8%

12 1 13

92,3% 7,7% 100,0%

42,9% 12,5% 15,9%

14,6% 1,2% 15,9%

1 1 1 9 7 19

5,3% 5,3% 5,3% 47,4% 36,8% 100,0%

11,1% 12,5% 33,3% 32,1% 87,5% 23,2%

1,2% 1,2% 1,2% 11,0% 8,5% 23,2%

2 2

100,0% 100,0%

100,0% 2,4%

2,4% 2,4%

2 2

100,0% 100,0%

100,0% 2,4%

2,4% 2,4%

16 5 9 1 8 3 28 8 2 2 82

19,5% 6,1% 11,0% 1,2% 9,8% 3,7% 34,1% 9,8% 2,4% 2,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

19,5% 6,1% 11,0% 1,2% 9,8% 3,7% 34,1% 9,8% 2,4% 2,4% 100,0%

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

hyst a

hyst b

obss a

obss b

phob a

phob b

lim depr

lim narc

parano

schizo

NIVRRCH

Total

hyst a hyst b obss a obss b phob a phob b lim depr lim narc parano schizo

NIVTAT

Total

  

  لقد تم ترتيب مستويات التوظيف انطالقا من الرورشاخ كما يلي:

  في الرورشاخ:

  ]19[ن=  (.Lim. Nar)الحدي النرجسي  -1

  ]  14[ن= (Hyst.a)الهستيري الكالسيكي  -4

 ]13= [ن  (.Lim. Dpr)   الحدي االكتآبي -3

 ]8[ن=  (Phob. b)الرهاب الخطير  -4

 ] 7[ن=  (Hyst. b)الهستيري الخطير  -5

  ]6[ن=  (Obs. b)الوسواس الخطير  -6

 ]6[ن=  (Phob. a) الفوبيا الكالسكية -6

 ]5[ن= (Obs. a) الوسواسي -8
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 ] 2[ن=  (.Parano) العظام -9

  ] 2[ن=  (.schizo)الفصامي  -9

  في اختبار تفهم الموضوع:

 ] 28[ن=   (.Lim. Dpr)   الكتآبيالحدي ا -1

 ] 16[ن= (Hyst.a)الهستيري الكالسيكي  -2

  ]  9[ن= (Obs. a) الوسواسي -3

  ]8[ن=  (Phob. a) الفوبيا الكالسكية -4

  ] 5[ن=  (Hyst. b)الهستيري الخطير  -5

 ]3[ن=  (Phob. b)الرهاب الخطير  -6

 ] 2[ن=  (.Parano) العظام -7

  ]2[ن=  (.schizo)الفصامي  -7

  ]  1[ن=  (Obs. b)الوسواس الخطير  -9

لقد الحظنا عند نساء مجموعة التنظيم العصابي الكالسيكي، تقمصات ثانوية أوديبية فعالة. 

عكس ذلك، عند نساء مجموعة العصاب الخطير الحظنا تصورات اكتئابية أمام الفقدان (مع الصورة 

  األمومية) ما لم يسمح بعمل تقمصي ناجح.   

مكن القول أنه لدى هذين الفوجين من العصاب كانت التقمصات الهستيرية سارية المفعول ي

فرض قمع و  كان الصراع األوديبي حاضر بقوةو  لكن بدى الصراع مع الوجه األمومي غير متجاوز.

دفاعي للعدوانية، تحت تأثير الشعور بالذنب. بقيت التقمصات األوديبية صراعية ألن هناك فشل في 

نازل عن المواضيع األولية. رغم أن التقمصات األنثوية كانت سارية لدى بعض النساء، إال أنها التت

كانت مرتبطة أحيانا بالنقص، ما أعطى صبغة اكتئابية للتقمصات؛ عند سهيلة مثال، نالحظ صراع 

 قد اصطحبت التصورات األنثوية، فيو  شديد في الرورشاخ، الذي أعطى صبغة عصابية لإلشكالية.

قد أظهر االختبارين صعوبة في اتخاذ قرار تقمصي أمام الثنائية الجنسية و  كل مرة، بمزايا قضيبية.
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الذكرية في نفس الوقت دون إمكانية اتخاذ قرار واضح)، ما هو إشكالي و  (أعطيت التصورات األنثوية

  عند الهستيري. 

اء الحوامل اللواتي كان إال أن التوظيف العصابي لم يكون دائما "مرضيا" فقد أظهرت النس

بدا الصراع مع الوجه األمومي متجاوز، و  معاش حملهن "سهال"، تقمصات هستيرية سارية المفعول

التخرج من الوضعيات التي يفرضها االختبار؛ كان و  سمح هذا التجاوز، من تناول الصراع األوديبي

ة سارية المفعول، سمح ذلك ذلك ممكنا باللجوء إلى سجل دفاعي متنوع. ظهرت التقمصات األنثوي

  بإجالء تقمصات أوديبية ال صراعية.       

 تميز التي الصراعية اإلحياءات لدى النساء، كان تحت وطأة النفسي التوظيف أن تبين لقد

لدى هته  أحيانا، األخيرة هذه غنى رغمو  مختلفتين، بطرقو  بدرجة الهوامات تجنيد كان. مرحلة الحمل

 لدى نرجسية زعزعة إلى أدى الجسدية، الصورة على تغيرات من يفرضه وما لالحم أن النساء، إال

 بعض ظهرت حيث-  االسقاطيين لالختبارين المعطيات مقارنة أهمية إلى نشير هنا و( النساء بعض

 )الموضوع تفهم تحليل بعد استبعدت التيو  - الذهان إلى توحي التي الهوية في مشاكل ذوات النساء

نساء اللواتي كان معاش حملهن "صعبا" منه لدى النساء اللواتي كان معاش حملهن هذا أكثر لدى الو 

 استحالة أمام النساء، تجعل كامنة، معاناة تختبئ صارخة، أحيانا كانت التي الشكاوي، فوراء "سهال"؛

      .النرجسية للهشاشة نظرا الحمل؛ يفرضها التي التغيرات تقبل

 عدم أم امرأة كل قدرة من انطالقا فرضياتنا، بإجالء لنا تسمح معطيات النتائج، يبين تحليل

    الخاصة. و  المختلفة الصراعات على تناول قدرتها

 النشاط كان الحمل؛ لقد معاش نوعية حسب أإلسقاطي، توازن اإلنتاج تنوع انتباهنا ألفت

 أو مختلفة، جسدية أعراض بظهور سواء– بالصعوبة الحمل معاش تميز كلما بالكف متميزا العقلي

 لتزول قصيرةو  مؤقتة مشاركة أنها إال أحيانا، الوجدانية المشاركة رغم مثال، فنجد نفسية؛ باضطرابات

                                                                                .التداعيات فقر وطأة تحت

هشاشة نفسية واضحة لديهن في اختبار تفهم بالنسبة للنساء العقيمات، يمكن القول أننا التمسنا 

للمرونة، ما جعل تناول الصراعات التي يحييها االختبارين،  االموضوع كان التوظيف النفسي مفتقد

  مرضيا. 
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ظهرت الهشاشة لدى النساء أكثر، في اختبار الرورشاخ، هذا نظرا لبنائه الذي يضع التكامل 

النرجسية، فإن النساء الحوامل اللواتي كان معاش حملهن  للهشاشة نظراو  الجسدي في اختبار حقيقي

النساء العقيمات، أظهرن إنتاج مضطرب من ناحية البناء جعلنا نشك في التكامل الجسدي و  "صعبا"

 لدى هته النساء.

–الذي يقترب و  الحظنا عند نساء المجموعة الثالثة (التنظيم الحدي)، عالقة مضطربة بالواقع،

من التوظيف الذهاني، لكن تبقى التقمصات الهستيرية في متناول الحاالت؛  -في بعض الحاالت

 نالحظ مثال عند داليا: 

  في الرورشاخ: 

 : IIاللوحة 

 « Deux personnes identiques pareilles collées je ne sais pas c’est quoi » 

 :IIIاللوحة 

« Deux silhouettes la je… voix qu’elles … elles sont collées par le bas …elles 
sont identiques »  

  :VIIاللوحة 

 « Deux têtes de petites…des filles ? (P.: comme vous voyez), deux  fillettes 
entrain de jouer …  à chaque partie une autre qui lui ressemble bizarre»  

  اختبار تفهم الموضوع 

 : 2اللوحة 

« C’est la même ? C’est la même femme non ? (P. comme vous voyez) on 
dirait que c’est … disant que cette jeune femme re… c’est on dirait une jeune 
femme qui regarde cette homme … ça se voit qu’elle le regarde … je crois 
que c’est son … je ne sais pas lui entrain de travailler il n’est pas au courant 
qu’elle est là. Elle avec ces livres peut être une intello belle jeune intelligente 
et lui je ne sais pas ce qu’il ressent envers elle car on voix pas son visage, 
alors…normalement ça dégage une scène quotidienne tout le monde à sa 

tache la vie est dure à la compagne. »  
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التي تختبر الطبيعة البنائية للتنظيم األوديبي و  ترمي اللوحة إلى الثالثية األوديبية أب/أم/بنت

(أن نختبر الطبيعة الهستيرية و/أو النرجسية للتقمصات). لقد بدا واضحا أن داليا تفادت بوضوح 
باشر للمختصة أمام الصدمة التي أثارتها اللوحة؛ بواسطة  اللجوء إلى اإلشكالية األوديبية أوال بسؤال م

بذلك استبعاد و  شخص واحد،و  األساليب النرجسية خاصة: بادراك الشخصين األنثويين كمتشابهين بل
تردد و  المنافسة، ألن الشخصين في الحقيقة هما واحد (محو الطرف المنافس) كل هذا بعد سكوت

 lui je ne sais »)الدفاعات النرجسية لتفادي التصورات التي أحيتها اللوحة  طويلين. تنتهي بتكثيف
pas ce qu’il ressent envers elle car on voix pas son visage, alors… »)  

قد بدت و  الليبدية.و  تنهي خطابها باللجوء إلى ما هو يومي، كطريقة لكف كل التصورات النزوية
أعطت صبغة نرجسية و  سمحت بتفادي اتخاذ المواقف التقمصية بوضوح قدو  الدفاعات النرجسية سائدة

 للتقمصات. 
 

 
Planche 9GF (TAT): 06’’ 
« C’est les mêmes aussi ? Elles se ressemblent tellement qu’on aurait dit 
qu’elle se regarde dans un…c’est son reflet craché, c’est pour ça qu’on peut 
difficilement imaginer ce que ça représente… On aurait dit que l’une d’elles 
tr… enfin que le mari trompe sa femme avec celle là mais elles se ressemblent 
tellement que c’est difficile d’envisager cette piste…même que la posture de 
l’une ne ressemble pas à la posture de l’autre pour que ça soit un reflet Je ne   

 sais pas. » (ترجع اللوحة)  
قد تخلصت منها داليا مباشرة باللجوء إلى الدفاعات و  لقد أدركت المنافسة األنثوية مباشرة

النرجسية: أوال بتعيين الشخصين األنثويين كواحد، ثم تصل إلى تناول المنافسة؛ نالحظ  ذلك في هذه 
  العبارة:

« l’une d’elle tr… »  
 و بعد سكوت طويل:

 « … enfin que le mari trompe sa femme … »     
  ، باللجوء دائما إلى تبريرات نرجسية: ةبمحاولتها إللغاء العالقة المرآتي

… « même que la posture de l’une ne ressemble pas à la posture de l’’autre 
pour que ça soit un reflet…») 

   (« je ne sais pas »)لكن يظهر الكف بكثافة تحت شكل رفض هذه المرة 
اإلخصاء المولد من طرف المنافسة، لجأت داليا إلى التقمص النرجسي و  فأمام فقدان الطرف الثالث

 كوسيلة وحيدة لتفادي مواجهة التقمصات هذه اإلشكاليات.  
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Planche 4  

«  C’est comme un couple… je crois que c’est un couple qui parait parait pas 
…bien elle …est amoureuse de lui … il n’est pas comme s’ils ne sont pas 
d’après sa tenue et son regard lui aussi d’après les regards, ils ne sont pas sur 
la même longueur d’ondes. Ils n’ont pas les même a…on dirait sont pas 
compatibles forcément il elle il l’aime elle a un visage (sourire) … oui comme 
ya j’ai perdu mon français … bon je résume il a un visage d’un donjuan si.. il 
l’aime pas elle   c’est une femme celle qui est derrière? (P.: comme vous 
voyez) une histoire classique une femme qui…enfin amoureuse lui pa…part 
pour une autre femme celle qui regarde derrière ça se vois qu’elle le regarde 
avec amour et c’est réciproque… celle là la première comme si son cœur est 
crasé (elle prononce crasé au lieu d’écrasé) par cette nouvelle..Mauvaise 

d’ailleurs. Voila t للوحة)(ترجع ا 

  تدور هذه القصة حول السجل األوديبي، لكن مع الكثير من التحكم تحت شكل التردد:
 (« je crois, c’est comme si, on dirait… »)  

لكن و  قلب الضمائر)و  شكل اضطراب الكالم (غموض الخطاب علىو كذلك تدخل األساليب األولية 
ت الهستيرية؛ فقد ركزت في البداية على إدراك كذلك الدفاعات النرجسية التي أعاقت نوعية التقمصا

األنثوي. لكن بعد اضطراب كبير و  وضعية األشخاص لكي تعبر عن العالقة بين الشخص الذكري
ٕابهام في الكالم مع خلط مؤقت في التقمصات الجنسية: و  على مستوى التعبير من خلط

(« forcément il elle il l’aime elle a un... »)                                                          
بعد هذا يظهر مرة أخرى الخلط  (رغم  أن داليا تتقن اللغة الفرنسية). تصل إلى ختام خطابها 

   غير متطورة. و  بمرونة أحسن. فقد تجلت التقمصات الهستيرية فعالة في هذه اللوحة إال أنها بدائية
ٕان كان بعد صعوبات و  حتى–م ثالثي مع االعتراف يمكن القول أن التقمص مسجل في نظا

قد كان ذلك غائب في اللوحة التي تطرح هذه و  الفروق (و  بالدينامية الجنسية، بالغيرية -كبيرة
  االشكاليات مباشرة (اللوحة الثانية مثال).
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  الفصل:خالصة 

أقل و  ن "سهال"يبدو واضحا أن اإلنتاج كان أكثر توازنا عند النساء اللواتي كان معاش حمله

قد كان اإلنتاج أإلسقاطي غير متوازن لدى و  منه عند النساء اللواتي كان معاش حملهن "متوسطا"؛

  كذلك عند النساء العقيمات. و  النساء اللواتي كان معاش حملهن "صعبا"

ظهرت دفاعات متنوعة؛ ما سمح للنساء الحوامل اللواتي كان معاش حملهن "سهال" من تناول 

كذلك اإلشكالية األوديبية؛ ظهرت أساليب الكف و  ات الباطنية للوحات؛ تناولن الثنائية الجنسيةاإلشكالي

لكن مؤقتا لتصل في نهاية المطاف إلى التعبير عن إشكالية اللوحات. لم يكون تدخل األساليب األولية 

مات من الدفاع معيقا للخطاب بل، سمح بتعبير أحسن لإلشكاليات؛ عكس ذلك، فقد كثفت النساء العقي

  خاصة من نوع الكف.    

 أكدنا خالل هذا الفصل، على المعطيات الكمية المنتقاة من خالل بحثنا، نشير إلى أنه حتى

ٕان كانت هذه المعطيات مهمة، إال أن التماس المعاني يكون أحسن بتقديم حاالت نموذجية، التي و 

ا فقد أدرجنا حاالت نموذجية في فصول بواسطتها فقط، يمكن توضيح البعد الفردي للحاالت؛ لهذ

   .كذلك العاشر)و  التاسعو  الثامنو  خاصة (السابع

لقد ظهرت الدفاعات العصابية نادرة في هذه المجموعة، لصالح التوظيف الحدي؛ ظهر 

 ؛ "في نظام التناوب بين التكيف المبالغريبا من "المرضي". ظهرت الدفاعاتالتوظيف النفسي ق

معلنة عن انشطار األنا عند أغلبية النساء في  (CHABERT C., 1998, P.28)"  اإلسقاط المبالغو 

  هذه المجموعة. 

 من ذلك يقتضي ما ضرورة مع األمومية، الصورة مع مواجهة في المرأة يضع الحملإن 

، الوالدية التصورات هشاشة أمامو  كافية الذات صورة تكوينو  )كبتها بنجاح( الطفولية الصراعات تجاوز

  . متحمل غير أحياناو  صعب حمل معاش ابلهايق

 للتجارب بعديا، صدمي معنى أعطت كصدمة معاش النساء، بعض لدى الحمل، كان

ظهرت  الصراعات، لتلك النفسية الترجمة استحالة أمامو  الساعة، تلك لحد كامنة، بقيت التي الطفولية

كانيات المرأة التي بنتها عن ذاتها ثناء مرحلة الحمل، مهما تكون إمفأ الجسدية كحل وسط؛ األعراض

حققت من بناء في هويتها، فإن الحمل بالتغيرات التي يحدثها على الجسم،  عن طفلها، مهماو  كأم
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سيضع الهوية في اختبار؛ باإلضافة لهذه التغيرات، نجد تدفق اإلحياءات الماضية التي يفرضها الحمل 

غيرات الجسمية مهمة واإلحياءات الطفولية طاغية؛ هنا فإن الت - كما هو الحال لمرحلة المراهقة–كذلك 

 ليس الواقع، في كان أم ال، أوال كذلك تجاوز الصراعات الطفولية؛ فالحملو  هوية متكاملة أهمية بناء

 الذي وللطفل كأم،و  كامرأة الذات لصورة معقد إدماج تحمل أيضا فقط ولكن جسدية لتغيرات مسرح

  . سيأتي

  



 

 

  النموذجي العصابي وظيفالت: السابع الفصل

   النموذجية الهستيرية -1 

  حبيبـة حــالة 1-1

  المقابلة 1- 1-1

  .سنة 25:العمر

  .أخوين قبل أولىو  وحيدة طفلة :اإلخوة بين الرتبة

  .أشهر 07 :الحمل مدة

  .سنة 21 :الزواج سن

  ).شهر 18( طفل والدة بعد الثاني الحمل :الحمل عدد

   سامي تقني تكوين+  علوم عبةش باكالوريا :الدراسي المستوى

  .  العمومية الشركات بإحدى سامية تقنية: المهنة

  .جامعي :للزوج الدراسي المستوى

  .أجنبية شركة في موظف :المهنة

  .مشكل هناك ليس عادي شيء كل :الحمل

  .سهلة الوالدة عادي كان :األول الحمل

  .طفل أيضا الثاني الحمل االيكوغرافي الفحص حسب

  .يةح  :األم

 . حي  :األب 

 كان قدو  الثاني الحمل في اآلن هي نشطة؛و  حيوية تبدو بمظهرها، معتنية جد سيدة حبيبة

 هيو  تزوجت قدو  اآللي اإلعالم في سامية تقنية هيو  شهر، 18 العمر من يبلغ قبل من ابن لديها
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 الدراسة مواصلةو  الزواج فضلت لذلك، لها المناسب الزوج وجدت أنها تقول. سنة 21 عمر في طالبة

  . الوقت نفس في

 دون بتلقائية تتكلم كانت حيث الحصة أثناء حضورهاو  حبيبة حيوية هو االنتباه يلفت ما أهم

 تتكلم أن منها الطلب بمجرد بتلقائية المقابلة محاور تناولت ؛ حيثالمحاور كل في تقريبا نتدخل أن

 لكنهما معنوياو  ماديا حاضران كانا اللذان أهلها بين عاشت سعيدة كانت حياتها أن تقول نفسها، عن

 كان"  كإيجابي تدركه ال الذي الشيء النتائج، على حريصين جد كانا فقد الدراسة ناحية من صارمين

 فيها زادوا القرايا بصح احبونا كانوا نحبو واش لنا يشرو بنا احوسوا كانو تعنا القراية عقاب ماماو  بابا

 ماشي الدنيا بصح العلمي، التقدم سر هي مليحة القراية نشوف ذرك أنا بصح، مليحة حاجة. شوية

 واش: المختصة" (القراية غير مازالهم بصح كبرنا حتان هما مالح، أخرين واحد حوايج كاين قراية غير

 ما يعني العامة الحياة في النجاحو  الفهامة هي شيء أهم يعني" تجيب) رايك؟ في القراية غير من كاين

 بزاف قراو ناس كاين. ذكاء مشي عندي أنا هذي والو الشخصية الحياة فيو  الدراسة في حالنجا ينفعش

 ما surtoutو معاهم تهدري حتى تقدريش ما الفهامة قلة زيدو  شينة طبيعة صامطين غير اهللاو  بصح

 شيما وسيلة normalement القراية بزاف حوايج فيها الدنيا والوا داروا ماو  الدراري جابو ماو  تزوجو

  "غاية

 زوجو  أنا نحبو واش لنا تديرو  تحبنا حنينة ماما" مةار كذلك بالص لكن بالحنان تصف األم

 ما ال تقول نهار بصح  حنينة كانت  نقولك تاحها الكبيرة أناو  دراري زوج جابت واش هذا خاوتي

 ثاني بصح الصوالح هذوكو  العفن تحبش ما مليح بنا تقوم هي. للور ماترجعش الال يعني هدرة كانش

 ذرك أنا. معانا تلعب كي نحبو كناو  صغيرة الطفلة كي معانا تلعب كانت صغار كنا كي معانا تلعب

 مني صح نلعب راني مرات روحي نحس حتى نضحكو  المتعة بواحد نحسو  بزاف وليدي مع نلعب

 وم اسحق الطفل بلي قريت خاتش خير إجيه خوه لو نجيب كي. الحال يعجبوو  فرحان نحسو وليدي

  "روحو اصيب باش هو كما دراري ثاني لو الزم بصح

 فوت بلي نقول نقدر يعني أدوار تمثلو  الحركات هذوك تدير كي ،عليها يضحك باباكان "

 كان كيفاش لنا يحكي احب هو بصح مليح ثاني بابا. هي كما أم عندي الزهر عنديو  هايلة طفولة

 حوايج صغرو على لنا يحكي كي نحب كنت أنا حوايج بزاف لنا يحكي يلعب كان واش صغير

  " يحكي كان كما نتخيلوو  اليامات هذوك نتصور نعود للماضي بالحنين تحسسك
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 جدا ثرية المقابلة معطيات بينما ؛المقاطع بعض اخترنا قدو  ؛إنقطاع بدون ةحبيب تكلمت لقد

  .طويلةو 

 زوجها ألن خاصة عيادة إلى لجأت فقد سهلة كانت الوالدة أن تقول األول لطفلها بالنسبة

 la دانيو  عليا خاف حبش ما) زوجها. (ص بصح فالسبيطار نزيد حابة كنت أنا" ذلك، على أصر

clinique privée   حبيتش ما األول مع دخلت la péridurale اسخنو الوجاع بداو كي بصح 

 مبعد روحي على ضحكت القوة بهذك الوجاع هذوك بلي متوقعة شتكن ما نديرها باش لطبيبة عيط

 زاد وليدي عادية كانت الوالدةو  االخرين كما عيطش ماو  صابرة كنت  dans l’ensemble بصح،

normal  يحبش ما صدري غير يحب ما كان برك غير عادي كلش غرام 300و كيلو 3 ب زاد le 

biberon ماما عند نخليه للخدمة نروح كيو  الدار في نكون كي صدري لو نعطي. والفو حتان بشوية 

 11 في مشى حوايج بزاف في  l’avance عندو و عادي يكبر وليدي أنا. le biberon لو طيتع

 نحسوو  اتبع فالكتاب قصة لو نقرى كي. حوايج لبزاف افيق نحسواو  كلمات بزاف اقول راه ذرك شهر

  " normalement il sera un enfant intelligent يفهم

 تريد أنها تقول حبيبة أن حتى– االختبارين طياتبمع قارناها إذا بكثير أغنى المقابلة كانت 

 الحمل أن يبدو. الكالم تفضل أنها إال لإلختبارات، االستجابة في مانع ترى ال أنهاو  أكثر الكالم

 هذا كان - فقطو  تستمع- كثيرا تحكم ال صاغية ألذن بحاجة حبيبة جعل يفرضها التي باإلحياءات

  .الحالة هذه مع لقائنا في انطباعنا
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   الروشـاخ بروتوكـول تحليل 2- 1-1

  سنة 25 حبيبة

  . سا 11.13: التطبيق نهاية.    سا10.55: التطبيق بداية

 بمظهرها معتنية جد كانت اللقاء بهذا مهتمة جد بدت وقد فرح بكل لالختبار حبيبة حضرت

جد و  ا مبتسمايد، الزوج كذلك بدج وبمظهر مرح االبن كان لتقدمهما وزوجها ابنها مع حضرت وقد

 - تردد بعد-  الطفل ينصرف  "نجيك ذرك بابا مع روح باباي" له وتقول إبنها تقبلمعتني بشكله. 

  .أبيه مع ويذهب

 تردد بدون تكلمت ألنها بالراحة وشعورها األولى الحصة عن الجيد انطباعها عن الكالم تبدأ

 - الحوامل للنساء يستمع الذي المختص أي-  المنطقة في ناقص هذا أن وتقول بالثقة شعرت ألنها

 دون مقلقة أشياء ذكر ،العكس أو" عادي شيء كل" بعبارات ويكتفي الوقت له ليس الطبيب حيث

 تشعر أنها تقول حال كل وعلى المرأة مع وقته ويأخذ يستمع ، فهوالنفساني المختص أما مرأة،لل الشرح

  .صهتخص كان مهما ذكر مختص منه نفسانية مختصة مع راحة بأكثر

  اإلجابات  التحقيق  اللتنقيط
زمن 

الكمون 
  األولي

  اللوحات

G F- A →Kan 

 

 

  

 

D K H/scène  

  

 متالصقين شغل ابانو حيوانات زوج- 1
  والو؟ وال وذنيهم هذما

 فهمتها هكا أنا )تشوفي كما: المخ(
  .فرحانينو  ياسر الصقين

 مراه فالوسط هذي) بالشفتين ال(توتوتو- 2
 تقلب( لفوق مرفوعين يديهاو  عذبوها
 ترجع  االتجاهات كل في البطاقة
  30)"اللوحة

3’’  

  

I    
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Ban  D Kan A  

  

  

 

 حيوانات زوج هذي األحمر فيها- 3
  25" اتداوسو

  

6’’  

  

II     

  

  

 

  

G K H Ban  

D F+ Obj Ban  

  

D FC Hd/Obj  

  

 

   ؟ عباد نشوف نقدر

  ) تشوفي كما(

  متقابلين ءنسا زوج- 4

 إلى تشير( هنا تع شغل يبان هذا- 5
  papillon) العنق

 شغل الوسطاني الكحل هذ في هنا- 6
  26" نواظر عندو شغل عبد وجه

  

  

4’’  

  

III    

D/G F+ H  

  

G FE Bot 

  

  

 فالتحت كشغل راجل تبان بالعكس هنا- 7
   سباط عندو

  < > < ^ شجرة جذع شغل- 8

  الكثيفة األوراقو  الجذور

  

  
IV  

  

G F+ A Ban 

D/G F+ Ad   

 

C’est tout  

  ^ < > ^ اشخف- 9

  > عصفور ثاني تكون تقدر -10

 الفم إلى تشير( محلولين هذو عندو
  ) المنقار تقصدو 

  20" كان ما هذا...تكون تقدر

2’’  V      

G F- Hd   

  

G F+ Ad Ban  

   

  

 ماو  زعفانين رجال وجوه زوج-11
  ...نعرف

  35تقدر تكون جلد حيوان " -12

   

  

  

10’’  

  

  

VI    

  

  
  

 مع ما نوعا بعيدةو  للوحة جانبيا نظرت(
  ) االبتسامة

25’’  VII     
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D F+ Ad →Kan  

  

G K H  

 زوج شغل mignonne هذي -13
   عمري يا اتخازرو أرانب ريسان

 اشطحو راهم وقيلة النساء زوج -14
 منا المصريات تع الشطيح هذك... وال

 راهم.. التحت هذك عندهمو  عريانات
 بهم اشطحو قاع راهم ذرك اجيبوهم
 عندهم يالل الفوالرات هذوك فالعراس
  ''44 العقوش

 

D F+ A Ban 

  

D F- A  

  

D FE vétement 

 

 

D F+ Ad  

  

  

  

  

Peut être le 

calmar ici (vert 

int)  

   شابين ألوان عنهم شابين ألوان هذو

 حيوانات زوج كاين عالجنب منا -15
  ...و

   حوتات زوج منا -16

 تع كما مريشة لباس تاع حاجة -17
  )v الكل( البرجوازيات

  

   35جاموسين بالك " -18

  

3’’  

  

VIII    

  

D F+ Ad   

D F+ A  

  

v  ^ < >  

19- deux ours gentils   ابانو مالح  

20- en haut un grand hibou   

  

  

20’’    

  

IX    

  

D F+ A  

  

D Kan- A  

D F+ A  

  

  

  

  

21- deux hyppocompes    

  زوج جرانات انقزو  -22

23- deux crabes  

  

  

25’’    

  

X      

  

  "خالصو  عجبوني" بعبارة تكتفي تعليق أي تقديم تريد ال: IV V :ياإليجاب ختياراال
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  " خالصو  عجبونيش ما" بعبارة تكتفي تعليق أي تقديم تريد ال :VI IXاالختيار السلبي: 

 سنة 25المخطط النفسي حبيبة 

  الخ'صة  أنماط إدراك  المحددات  المحتويات

A=12 

Ad=2 

H=4 

Hd=2 

Obj=1 

Bot=1 

Vet=1 

 

F= 13 

F+= 10 

F-= 3 

F±= 0 

K= 3 

Kp=1 

Kan= 2 (�1) 

C = 0 

CF = 0 

FC= 1 

FE = 01 

EF= 01 

E =  00 

F clob = 03 

Clob F = 00  

Clob = 00  

G=8      35% 

D=15    65% 

Dd= 00 

Dbl= 00 

Do= 00 

G élab=3    37.5 

D elab= 4    27 

R=23 

Refus:0 

Tts totale:    17'30" 

Tps/téponse:14"         
 Tps late moyen 10" 

T.Appr 

GD 

TRI 

3K/0.5ΣC 

 )منطوي(

F compl  

3K / 1.5ΣE  

  )مختلط منطوي(

RC%=39% 

F%=56 

F+%=77% 

A%=61% 

H%=26% 

Ban=6 

       

 مشاركة حبيبة فنجد الذاتية المشاركة ناحية منو  الكمية ناحية من عادية اإلنتاجية تبدو   

 كل في اللوحات ينامع في الجدي وبحثها كالمها طريقة وكذلك اتيةالذ المعاني حيث وشكال مضموناً 

 مرة كل في اللوحات تحريك هو انتباهنا يلفت ما إجاباتها، في بالواقع متمسكة جد أنها، إال مرة؛

  . تردد دون ذاتية إجابات إعطاء مع المادة في للتحكم نشطة كطريقة

 الحركية اإلجابات كانت. ذاتية صبغة إعطاء مع لكن الواقع، مع تكيف الكمية المعطيات تبين

  .بالتظليل خاصة إجابات تخللنها التيو  الحيوانية الحركية وكذلك كثيرة
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  :التفكير سياقات

 فرد بالتمايز الظاهر واالعتراف الواقع مع تكيف البروتوكول، بهذا الخاصة المعطيات لنا تبين

 : 77 ℅  وكذلك  D:65 % ل نسبي ارتفاع يف المادة ضد دفاع نلتمس ذلك، رغم أننا إال موضوع/

F+61 % كذلك و: A، الدفاعات صالبة تبين مؤشرات وهي.  

 اإلجابات كانت حيث تنوع هناك ليس أنه كما ،(R= 23) العادي المعدل في اإلجابات عدد

 عن للتعبير المكثف الدفاع استثمرت حبيبة، أن القول يمكن ذلك، رغم) A: 61%( مرتفعة الحيوانية

  . العدوانية عن للتعبير  الفكرنة صيرورات جندت لقد الداخلي؛ عالمها

  "للفوق مرفوعين ويديها إعذبوها شغل تبان مرأة الوسط في هذي توتوتو" :1 اللوحة

 العدوانية الحركة هذه لكبح التفكيرية الصيرورات تدخلت ما وسرعان "إتداوسوا حيوانات زوج" :2 اللوحة

 تبان بالعكس هنا(" الرابعة اللوحة وفي ،")[...]  متقابلين نساء زوج[...]  "( بةإجا نجد :3 اللوحة ففي

 الثالثة اللوحة وفي العدوانية أكبحت التالية اللوحات كل وفي[...]")  سباط عندو مالتحت كشغل رجل

 اليمكن إجابة أعطت فقد الشيء نفس السابعة اللوحة وفي النزوي السجل اكتشاف علينا يصعب مثال

 تعطي اللوحة نفس في ولكن" إاتخازرو أرانب ريسان زوج شغل"[...]  في التفاعل نوعية فيها إجالء

 التحتة هذيك وعندهم عريانات منا المصريات تع شطيح هذيك اشطحو راهم وقيلة نساء زوج" إجابة

) "قوشالع عندهم اللي الفوالرات هذوك العراس، في بهم اشطحو قاع راهم ذرك ذرك، إجيبوهم راهم

  .اللبيدية الحركات عن صريح تعبير إلى تشير والتي

 النزوية الحركة في االزدواجية هذه لنا أظهر الحركية اإلجابات تحليل فإن أخرى جهة من

 والتي "متالصقين حيوانات زوج" مجمدة وضعية في لحيوان تصور نالحظ األولى اللوحة في فمباشرة

 امرأة("[...]  اللوحة بنفس الخاصة الثانية باإلجابة الخاصة حركةلل اعتبارا ولكن للحركة ميل إلى تشير

 بالموضوع عالقة إلى يشير أن يمكن ما ناجحة بطريقة الوجداني للتناقص تناول تظهر) "[...] إعذبوها

 نساء زوج(" والعدوانية الليبدية المعاني ضد دفاع تعبر عن الحركة نجد الثالثة اللوحة وفي مرصنة

  .المحظة اللبيدية للحركة استثمار نجد أين السابعة اللوحة في تظهر بينما) "متقابلين

 مع التعامل في ناجعة كانت التي التفكيرية صيرورتها ونوعية حبيبة إمكانية إلى يشير هذا كل

  .باللوحات الخاصة الوضعيات
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  :الصراعات دينامكية

 تقمصاتو  ومؤكدة، اضحةو  هوية يعكس نفسي توظيف أظهر حبيبة بروتوكول أن القول يمكن

 اإلجابات نسبة أن كما متكاملة واإلنسانية الحيوانية اإلجابات كانت حيث ما، نوعا جيدة نوعية ذات

 أنها نجد حضورها، جانب إلى حيث الكلية لإلجابات بالنسبة الشيء نفس مرتفعة االيجابية الشكلية

  .للحركات جيدة نوعية نجد أخرى جهة من بسيطة؛

 فقد: ومستثمرة متمايزة جنسية تصورات على يرتكز للذات النرجسي االستثمار أن القول يمكن

  . واضحة وأنثوية ذكرية تصورات الجنسية باللوحات الخاصة اإلجابات في الحظنا

 .التقمصي السجل كان مهما وذلك السلبية استثمار يخص فيما صعوبات نالحظ ذلك، رغم

 ثنائي الحيوانية اإلجابات ظهور كان فقد العدوانية، كاليةاإلش أهمية الحظنا الموضوعي السجل ففي

 بمعنى النشاط كبح فقد لذلك عالئقية انشغاالت إلى يشير أن يمكن ما اإلنسانية اإلجابات مع دائما

  .النشطو  الفعال

 الثامنة اللوحة من انطالقا العالقات زوالهو  انتباهنا يثير فما اللونية، اللوحات يخص فيما أما

   .")حوتات زوج[...]  حيوانات زوج..] ("[.

 تعبر لم ولكنها الباطنية بالمحتويات عالقة لها تصورات إعطاء استطاعت حبيبة أن نالحظ

 التمسنا كما لها، حساسيتها وأظهرت األلوان على علقت أنها رغم بها، المرتبطة الوجدانات عن

 للفقدان حساسية إلى يشير ما يان؛األح اغلب في بالشكل، مرتبطة هيو  الرمادي للون حساسيتها

  . الجسم على أحدثها التي بالتغيرات الحمل أحياها التي ربما نرجسية بانشغاالت المرتبطة
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  : الموضوع تفهم بروتوكول تحليل 1-1-3

  سنة 25 حبيبة

  5"  :1 اللوحة

 يتخيل اهر  صغير طفل وحد كاين آ آ)  التعليمة إعادة :المختصة( جات؟ اللي لك نحكي واش"

 معروف موسيقى أستاذ مع تاعو بالسنترة الموسيقى لعب الطفل هذ .الموسيقى أستاذ قالو واش ويتفكر

 l'enfant est déçu  bien هكذا من كثر أخدم لو قال، يخدم  (le pousser) إبوسيه باش إمال

sure  لدار ارجع إمال entrain de ruminer وراه قلبو في خبى زعف هو يفكر؟ راه واش يادرا 

 ." l'avenir va le prouver إيدير راح واش يتفكر

  :التفكير سياقات

 تبدأ ،(B2.8)) آآ( تعجب يظهر ثم (CC2) للفاحصة لسؤا بطرح الكالم مباشرة الحالة تبدأ

-A2) الداخلية الصراعات على التركيز ثم ،(CF1) الظاهر المحتوىب التمسكو  ذلك، من انطالقا

 الصورة في موجود غير شخص إدخال من انطالقا ،(B2-12) القول موضوع على التأكيدو  ،(17

 ،(CM2) الموضوع مثلنه إلى الرجوعو  ،(CF3) الفعل على التأكيد ثم(B1-2) ) الموسيقى أستاذ(

 الرجوعو  ،(B2-4) قوي وجدان عن تعبير يتبعه ،(B2-12) القول إشكالية على التأكيد إلى الرجوعو 

 قوي وجدان على التأكيد يرجع ،(A2-17) (Ruminer) الداخلية النفسية عاتالصرا على التأكيد إلى

  ترجعو  ،(A2-12)) يتفكر راه( خيالي هو ما على التأكيد من انطالقا يعطى الذيو  ،(B2-4)) زعف(

  .(A2-13) العقلنة إلى النهاية في

  :اإلشكالية

 حيث للوحة الباطني حتوىالم  تناولت وقد  اإلشكالية، على التعرف ، ظهرأولي تساؤل بعد

 الدفاع تكثيف يظهر ،االعتراف فبمجرد لذا، حيا اإلخصاء لقق ويبدو الوظيفي النضج عدم تناولت

قدرة الطفل على ( منه ينجر الذي النرجسي والجرح القلق هذا لمواجهة كطريقة الموضوع مثلنة فتظهر

 الحركة هذه ولكن) الموسيقى أستاذ نةمثل إلى مباشرة أدى النقص هذا مواجهة أن كما، أحسن يلعب أن

 خالله التمسنا داخلي، صراع من انطالقا القدرة عدم إشكالية بتكثيف مباشرة تتبع إذ ،فقط مؤقتة
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 زعف هو") entrain de ruminer( في نلتمسه ما وهذا ممكنا اإلشباع تأجيل أن إلى توحي تقمصات

 .بالتساؤل خطابها تنهي لذلك واضح غير الوضعية من التخرج يبدوو  "قلبو في خبى

  : 2 اللوحة

 واحد الزمان هذك في كاين إمال ...بالعيدان احرثو الناس كانو كي.. .زمان وقت في هنا"

 alors بزاف تعي  enceinte راهي بصح الخدمة في تعاونو مرتو وكانت تاعو األرض يحرث الراجل

 حال، كل على Jeune fille  الطفلة حدوا كاين ،Alors. بالجنب المرة هذ على راني شوية، تقعد 

 تخمم بالك راهي كتب حاكمة راهي وال تقري بالك سرحانة حاجة في تخزر كشغل بعيد تخزر راهي

 يديها تدخل الزم enceinte  وحدة حتى يعني  difficile تاحهم والمعيشة يشقاو الي العباد هذ على

  ".c'est difficile يقولو كما  la pâte في

  :التفكير سياقات

 الذيو  ،(A2-4) المكانيو  الزماني اإلبتعاد إلى تلجأ ،(B2-1) القصة في المباشر الدخول بعد

 ،(CP3) للمجهول مبني الفعل هذاو  ،(CF3) الفعل على تؤكد ذلك بعدو  ،(CP1) بسكوت يتبع

 التأكيدو  ،(A2-8) االجترار من انطالقا الزماني اإلبتعاد إلى وتلجأ ،(CP1) سكوت أخرى مرة يظهرو 

 على التأكيد ثم ،(A2-10)) تعاونو( العكسي التكوين من عنصر ظهور مع ،(CF3) الفعل على

 من انطالقاو  ،(E4)) قاعدة( خاطئة إدراكات ظهور إلى الرجوعو  ،(E6)) بزاف تعي( مفككة مواضيع

 اتتحفظ مع ذلكو  ،(CP3) باألشخاص التعريف عدم إلى تلجأ ،(A2-3) (alors) كالمية تحفظات

 الذيو  ،(A1-1) بالتفاصيل التعلق مع الوصف يظهر ذلك بعدو  ،(A2-3)) حال كل على( كالمية

) سرحانة الخيال على التأكيد يظهر األخير هذا خالل ومن ،(A2-3) كالمي بتحفظ مباشرة يتبع

(A2-12)،  كالمي تحفظ بعدو (A2-3)، تقري( الفعل إلى اللجوء يظهر ((CF3)،  إلى الميل بعدو 

) بالك( كالمي تحفظ يظهر ،(A2-6)) كتب حاكمة راهي الو  تقري(  مختلفة تفسيرات بين رددالت

(A2-3)،  تخمم( الداخلية الصراعات على التأكيدو ((A2-17)،  التجريد إلى كذلك اللجوءو (A2-

 بإدراج  ،(B2-8) شخصي تعليق اعطاءو  ،(CP3)) عباد( باألشخاص التعريف عدم مع ،(13

  .(CF3) خارجية معايير
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  :اإلشكالية

 تصوراتها تحديد مستوى على صعوبة بوضوح وظهر اللوحة بإشكالية حبيبة اصطدمت لقد

 بين بالعالقة االعتراف القصة، ساد حيث واضحة تقمصات التماس نستطيع فلم الغموض سادها التي

 قلق إلى أدت لتيوا -الحمل تأثير تحت ربما-  حية مازالت األوديبية الرغبات أن يبدو لكن الوالدين،

 إلى أدى الذي  األوديبي الصراع تناول في صعوبة وجدت حبيبة أن نالحظ لذلك الوضعية؛ أمام

 التقارب تصور ضد الدفاع في ساهمت وقد) العكسي التكوينو  التحفظ، التردد، العزل( صلبة دفاعات

 .البنت طرد مع األبوي

  :3BM اللوحة

 من وقيلة مرة آآ) تتساءل(راجل؟  وال مرأة إال ارفةع ماني واهللا) تشوفي كما( مرأة؟ هذي"

 الحبس دخلت مسكينة MBC one على البارح تاع الفيلم كما صرالها هذي مرأة تبان تاحها المشطة

 تدير ما بال للحبس دخلوها هي هذي األمل فقدت امال حسابها في غلطو) ضحك( والو ومادارت

  "حاجة.

  : الفكرية السياقات

 األشخاص جنس عن التردد بعدو  ،(CC2) للمختصة سؤال بطرح مباشرة طابهاخ الحالة تبدأ

(A2-6)، آآ( التعجب يظهر ((B2-8)، تفصيل من انطالقا تبرير يظهر ثم )تاحها المشطة من (

(A2-2)، فلم( ثقافية مصادر إلى اللجوء ذلك بعد ليظهر ((A1-2)، عناصر عن منه انطالقا تعبر 

 الموضوع ادراك مع ،(CC2)) ضحك( بتعبيرحركي يتبع الذي ،(A2-10) العكسي التكوين من

 إلى النهاية في تعودو  ،(CF5) ظرفي بوجدان يتبع الذيو  ،(E14)) حسابها في غلطو( الشرير

  .(A2-8) االجترار

  :اإلشكالية

 فهذه. لحبيبة بالنسبة صراعية كانت والتي االكتئابية الوضعية (3BM) اللوحة أثارت لقد

 بالذنب الشعور تناول منو  األوديبية اإلشكالية تحي كانت التي الثانية اللوحة مع بصدى وتبد اللوحة
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 يبدو. واالضطرابات فظهرالخلل) الثانية اللوحة في اإلشكال هذا تفادي الحظنا وقد( باإلشكالية المتعلق

  .مخرجه نعرف الو  الصراع ينتهي إليه التطرق مجرد لذلك به معترف غير الخطأ

  :4 اللوحة

 بالرجال تتالعب شغل هذي المرأة األفالم تاع كما  louche المرة هذ)  ابتسامة! (إالهي يا"

 elle a كشغل يعني الراجل هذ عرفت إمال الزمان تع األفالم كما) ابتسامة( بالي على ما واهللا

essayer  باش elle va le séduire  تع ماشي هي بصح sérieux  هذ معاها يقعد حابة بصح 

   ".إروح حب وهو تشدو هي، إروح حب،  intéressé هوش ما  Jeuneال هذ بصح لراجل،ا

  : الفكرية السياقات

 بإماء يتبع الذيو  ،(B2-8) التعجب إلى باللجوء ،(B2-1) مباشرة التعبير حبيبة تبدأ

(CC1)،  هذي المرأة( السيئ الموضوع ٕادراكو louche ((E14)،  ثقافية مصادر إلى اللجوءو (A1-

) بالرجال تتالعب( العالقات تغليم يظهر منه، انطالقاو  ،(A2-3)) شغل(  كالمي تحفظ يظهر ،(2

(B2-9)،  بالي على ما واهللا( التصريح هذا بعد مباشرة التحفظ إلى الميلو ((A2-3)،  إلى الرجوعو 

 انطالقا تتناول ،(A2-4)) الزمان تع( زماني ابتعاد ظل تحت (A1-2) الثقافية المصادر على التأكيد

 لتنتهي ،(elle va le séduire) العالقات تغليم إلى ترجعو  ،(B2-3) األشخاص بين العالقات منه

  .(A2-8) االجترار ظهور نالحظ النهاية فيو  ،(B2-6) متناقضة رغبات بين اإليابو  بالذهاب

  :اإلشكالية 

 رغم باألشخاص، ريفالتع يتم لم، الصراع لشدة نظرا ولكن اللوحة؛ إشكالية حبيبة أدركت لقد

 ذلك أن يبدو. الثقافية المصادرو  الواقع إلى باللجوء الصراع عن التعبيرو  العالقات شبقنية نلتمس ذلك،

  .ناجحا فيها التحكم كان فجة التصورات ظهرت فقد. الحمل بمرحلة المرتبط اإلحياء هذه لحيوية نتيجة

  :5 اللوحة

 راحو الطفل واحد)  ضحك( على تحكي هذي إمال) اهللا إال إاله ال أن تشهدو  تتنهد( اهللا يا"

 خوه، هذك بصح الدار، في يقعد حب عاله لخوه وحكى الدار في يقعد حب هو إمال إحوسو مواليه

 le في  des gâteaux خالت خاتش صح وصابت  vérifierت جات إمال  ليماه شكم راح
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placard  هذوك خبات هي) ضحك( بصح يكلهم حب وهو les gâteaux يصيبوش ما مضرب في 

  ".يسرقش وما يحاذر الجاية المرة هكذا بقالوة وال تحويسة لو صحت ما هي هذي

  :الفكرية السياقات

 تلجأ الحكاية في البدء محاولة بعدو  ،(CC1) الشهادةو  التنهد إلى باللجوء مباشرة حبيبة تبدأ

) لخوه حكى( القول على تأكيدالو  يومي هو ما على التأكيدو  ،(CC1)) ضحك( أخرى مرة الحركة إلى

(B2-12)،  ليماه شكم راح( السيء الموضوع ٕادراكو ((E14)، مرة  االضطهاد موضوع ظهور مع 

 مباشرة تتبع التيو  ،(CM2) سلبية بقيمة الموضوع مثلنة مع ،vérifier ((E14) ت جات( أخرى

 التكوين من صرعنا تظهر النهاية فيو  ،(CF3) الفعل على ذلك بعد لتؤكد ،(CC1) بالضحك

  . (A2-10) العكسي

  :اإلشكالية

 هو ما إلى للجوء الباطنية اإلحياءات مواجهة تفادي حبيبة حاولت السابقة، اللوحات غرار على

 قدو  تحييها التي األوديبية للرغبات مقلقة نزوية شحنة كل إطفاء إلى يشير الذي صراعي وال يومي

 إلى كذلكو  الصورة، في موجودين غير أشخاص إدخال ىإل باللجوء للوضعية الحالة تناول التمسنا

  .كمعاقبة األم تصور ٕاظهارو  التهكم

  :6GF اللوحة

 كما لألفالم، هذا ثاني تشبه شغل كبيرة حاجة هذي.. .) تعجب( هذا واش يا اهللا استغفر"

 وقيلة المرة هذ) تتساءل( صرا واش بصح مالخلعة مصفارة effrayée تبان !شفتي الرعب تاع األفالم

 فمو في  la pipe حاكم وتصيبو تدور حتان إمال خالها اللي وال مات اللي راجلها تتخيل قاعدة

 عندك  كلش تكتبي راكي لها وقف حتان الشياطين استعملت باهللا اعوذ السحور مليح ماشي تخلعت،

  ").تضحك( تنساي؟

  :الدفاعية السياقات

 يتبع الذي ،(B2-8) التعجب يظهر ،(CC1)  باإلستغفار (B2-1) مباشرة الخطاب تبدأ

 إلى اللجوء مع ،(A2-3) كالمي تحفظ بعدهاو  ،(B2-8) التعليق إلى الرجوع مع ،(CP1) بسكوت
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 على التأكيد ثم ،(CC5)) !شفتي( الوضعية في المختصة إشراك محاولةو  ،(A1-2) ثقافية مصادر

 الخيال على منه، انطالقا يدالتأكو  ،(A2-3) كالمي تحفظ بعدو  ،(CN4) وجدان عن تعبر وضعية

(A2-12)، الموت باشكالية خاصة تصورات عن التعبير (E9)، اللي وال( مختلفة تفسيرات بين التردد 

 الظرفي الوجدان على التأكيد تكرار إلى اللجوءو  ،(CF2) يومي هو ما إلى الرجوع ،(A2-8)) خالها

-A1) المشترك الحسو  أخالقية مصادر ىإل بالرجوع ،(B2-8) التعليق إلى تلجأ ،(A2-8)) تخلعت(

  . (CC1)  الضحكو  ،(CC2) للفاحصة موجه بسؤال خطابها تنهيو  ،(3

  :اإلشكالية

  حبيبة أن نجد ذلك، رغم اإلغراء هوام بتجميد ولكن الصراع عن التعبير  حبيبة استطاعت لقد

 الكف، رغم التي يبية،األود الرغبة حركات والتمسنا للوحة الباطني المحتوى مع بصدى خطاب قدمت

 باالحياءات الخاصة العالقات فشبقية الحركة؛ هذه تجمد ما سرعانو  الخيال إلى باللجوء لها تتعرض

  . للصدمة المثيرو  الممنوع الثنائي الغيري الجنسي التقارب أمام الحالة يضع  للمادة، النزوية

  7GF: "5 اللوحة

 لها تقرى موراها قعدت يماها مال قصة يماها لها تحكي حابة ترقد ما قبل طفلة) تبتسم( آ هنا"

 بصح الحكاية تع سبايب برك تصيب هي خالص ترقد حابة ماهيش شغل خزرة تخزر.. .شابة حكاية

  ".الال وال ترقد رايحة إال مانعرف خالص الرقاد ماحبتش هي

  : الفكرية السياقات

 يومي هو ما على لتأكيدا بعدها ،(CC1) اإلماءة إلى تلجأ قصير، أولي كمون زمن بعد

(CF2)،  مال( كالمي تحفظ بعدو ((A2-3)، بالتفاصيل التعلق مع وصف يظهر (A2-1)،  الذيو 

 كالمي تحفظ من انطالقا ذلكو  ،(CN4) العواطف عن دالة هيأة إلى الرجوعو  ،(CP1) بسكوت يتبع

  . (CP4) االبتذال إلى الميلو  الصراع أسباب توضيح عدم مع ،(A2-3)) شغل(

  :إلشكاليةا

 التراجع ،أخرى مرة ،أثارت التي األمومية الهوامية صورةال اللوحة، هذه في حبيبة واجهةت

  .الوضعية من التخرج من التمكن دون للوحة الباطني بالمحتوى ،مباشر اصطدامو  الدفاعي
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  8BM: "18 اللوحة

 باش جماعة مع راح وقيلة.. .الراجل هذا شغل.. .الحكايات لي خالصو ياربي حكاية هي"

 حبيبو قاسو الراجل هذا مال ماعادتش؛ ذرك بصح إديروها كانو بكري العرس في البارود إديرو

 بزاف كاين بكري العراس في منها وكاينه صح صرات غير واهللا اضربو، قصدش ما بالغلطة

l'accident زعف باين ليدوو   بصح سلك الراجل هذ.. .وكلش اإلسعافات إجيب لوليدو عيطو وكي 

  ".سالمات اهللا حمد باباه في غلط اللي الراجل هذك على

  : الفكرية السياقات

 سكوت بعدو  ،(CP5) الرفض محاولة إلى تلجأ ،(CP1) طويل أولي كمون زمن بعد

(CP1)،  الفاحصة تدخلو (CP5)، كالمي بتحفظ تبدأو  الكالم يتحرر (A2-3)،  التعريف عدمو 

 التأكيد إلى تلجأ ،(A2-3) آخر كالمي تحفظ بعدو  ،(CP1) بسكوت يتبع الذيو  ،(CP3) باأشخاص

 على التأكيدو  ،(CP3)) جماعة( باألشخاص التعريف عدم مع ،(B2-12) الذهاب موضوع على

 الكالمي التحفظ إلى الرجوعو  ،(A2-4)) إديروها كانو بكري( الزماني اإلبتعاد بعدهاو  ،(CF3) الفعل

 ثم ،(A2-11)) بالغلطة( عنها التراجع مع ،(E8) دوانيةالع عن التعبير إلى بعدهاو  ،(A2-3)) مال(

 موضوع إلى بعدها الرجوعو  ،(A2-4) الزماني االبتعاد ظل تحت ،(B2-8) شخصي تعليق يظهر

 ،(A2-10)) االسعافات إجيب( العكسي التكوين بعناصر المرتبطو  ،(B2-12)) لوليدو عيطو( القول

 كالمي تحفظ بعدو  ،(A2-14) القصة منحى في تغيير بعده يظهر ،(CP1) بسكوت يتبع الذيو 

(A2-3)، وجدان عن تعبر وضعية إلى الحالة تلجأ (CN4)،  البينية العالقات على التشديدو (B2-

  .(B2-8) الشخصي بالتعليق مباشرة ينتهي ما ،(3

  : اإلشكالية

 إلى لجوءبال خطابها باشرت لذلك التهرب بمحاولة مباشرة اللوحة إشكالية حبيبة تناولت لقد

 المكثفة اإلحياءات  تناول إلى الكالمية التحفظات إلى اللجوء سمح قدو  الرفض محاولةو  الحركة

 بحبيبة أدى اإلشكال اهذ حيوية أن يبدوو  ،الخيال استثمار بعد ممكنا ذلك كان قدو  ،بالعدوانية المتعلقة

 اللي الراجل، هذ على زعف بلي باين، وليدو بصح سلك الراجل هذ. "الوضعية من التخرج صعوبة إلى

  ".باباه في غلط
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  : 9GF اللوحة

 وحدة وال واحد كاش  Sûre !توقب راهي كيفاش شفتي الغرامية المغامرات على تعبر هذي"

 عشيقة تجري راهي اللي المرأة هذه  حقيقة الشك أصبحو  فيه تراقب هنا قعدت راجلها على لها حكات

  "!للدار يدخل كي اسلكو واش ياربي زوجها

  : الفكرية السياقات

 بتعجب التعليق ثم ،(A2-13) للقصة عنوان تقدم ،(B2-1) القصة في مباشر دخول بعد

(B2-8)،  زوجها وحدة، وال واحد كاش( الصورة في موجودين غير أشخاص بادخال يتبع الذيو (

(B1-2)،  حكات( القول على التأكيدو ((B2-12)، االضطهاد موضوع ذلك بعد يظهر (E14)، تلجأ 

 عشيقة( العالقات تغليم مع ،(B2-12) الجري موضوع يظهر ذلك بعد ،(A2-13) التجريد إلى

  . (B2-8) بتعليق ينتهي الذيو  ،(B2-9)) زوجها

  : اإلشكالية  

 بعد االضطهاد معاش أن إال األنثويين الشخصين عن والتعبير المنافسة صراع ظهور رغم

 مع الصراع إظهار تكثيف إلى أدى ما فجة تصورات هوربظ الخطاب أثقل مباشرة، العالقة تثليث

   .منه التخرج صعوبة

   11": 10 اللوحة

.. .شايفة ماني واهللا) تشوفي كيما: المختصة( رجال؟ زوج وراجل؟ مرآة هذي.. .عييت أوف"

  moment de réconciliation entre le fils et le père... باباه مع طفل رجال؟ زوج نقولو

  )ضحك( ".مجاريها إلى ياهالم وعادت

  : الفكرية السياقات

 للفاحصة سؤال توجه بعده ،(CP1) سكوت يأتي بعدهاو  (CC1) بحركة خطابها الحالة تبدأ

(CC2)، اإلنكار محاولة بعده يأتي (A2-11)، بسكوت يتبع الذي (CP1)،  نقولو( تحفظ بعدو (
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(A2-3)، العالقات على بعده تؤكد (B2-3)،  سكوت بعدو (CP1)، التجريد إلى اللجوء يتم (A2-

      .(CP1)) ضحك( الحركة تظهر النهاية، في ،(13

 :اإلشكالية

 عن مباشرة حبيبة تساؤل إلى أدى وقد الزوجين مستوى على الليبيدي التعبير إلى اللوحة تبعث

 يغذي جو في االبنو  األب بين العالقة على بالتعبير الخاص المحتوى تتناول النهاية، في الشخصين

 الوضعية إرصان من التمكن مع واضحة تقمصات التماس يمكن. بالتصالح تنتهي التي المنافسة

 اللوحة عكس .اللوحة هذه في النزوات دمج إعادة نالحظ. جيد موضوع على باالعتماد االكتئابية

  .العالقات عن قوي تعبير هنا نلتمس، الثانية

   :11 اللوحة

 طيور هنا كاين الغابة، هذ من خرج هنايا حنش كاين ارثيك منظر.. .شغل هنا !هذا وشنوا"

 شغل إبان،  la carte هذ  claire ماشي وتطفي تشعل حاجة كاين شغل قنترة هنا كاين غراب شغل

explosion  االرض هذ على يقعد شكن ياربي ليها رايحين رانا."  

  :الفكرية السياقات

 بعده يظهر ،(CP1) بسكوت يتبع لذياو  ،(B2-8) بالتعجب مباشرة خطابها حبيبة تبدأ

-A2) كالمي تحفظ يتخلله الذيو  ،(CF1) الظاهري المحتوى بوصف يتبع الذيو  ،(A2-13) التجريد

 ماشي( المادة نقد مع ،(CN5)) تطفيو  تشعل حاجة( الحسية الخصائص على التأكيد مع ،(3

claire هذ la carte ((CC3)،  كالمي تحفظ بعدو (A2-3)،  الكارثية المواضيع لىع التأكيدو (B2-

  .(B2-8) التعليقو  ،(13

  :اإلشكالية

 في مباشرة أدرك الذي الخطيرة، األمومية الهوامية بالصورة متعلق بدائي قلق اللوحة أحيت

  باللوحة المتعلقة البدائية باإلحياءات متأثر يبدو والذي" كارثي منظر" رمزي تصور من انطالقا البداية

  .منها خرجالت تتمكن لم والتي
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  :12BG اللوحة

 عندنا كان هايل الحال كان  dans une ferme عشت أنا .الطبيعة تاع شابة تصويرة هذي"

  ).اللوحة ترجع( "شابين شحال الزمان تع يامات.. .كلش فيه جنان

  : الدفاعية األساليب

 صةق نسج الوضعية عن التعليق إلى الحالة تلجأ، (B2-1)القصة في المباشر الدخول بعد

 الشخصي التاريخو  شخصية مصادر إلى بالرجوع مباشرة يتبع الذي ،(CN-8) فنية لوحة شكل على

(CN2)، بسكوت يتبع الذيو (CP1) ،شخصي تعليق بعده ليظهر (B2-8).  

  :اإلشكالية

 استجاباته في التنويع إلى بالفرد وتبعث الفارطة للوحة بالنسبة ارتياح كفترة اللوحة هذه تعتبر

 كبناء الشخصي بمعاشها خاصة ارتياح عالقات استحضار حبيبة استطاعت وقد الوجدانيةو  الحسية

  ".شابين شحال الزمان يامات" المفضلة لمواضعها

  :13B اللوحة

 la crise �كاين كي �les années quarante  �ماريكان في شغل هنا"

économique للخدمة راحو والديه تشخا وحدو قاعد الطفل إمال ماكنش والماكلة كاينة الخدمة� 

 إخلو ايديروها القور. اشوف الناس في يخزر الباب تاع  l'entré مع قاعد راه الماكلة لو إجيبو باش

  ".باينه هذي) تشوفي كيما( الال؟ وال كاينة ويخرجوا وحدهم دراري

  :التفكير سياقات

 ،(A2-4) لمكانيا الزماني اإلبتعاد يظهر ثم ،(A2-3) كالمي بتحفظ مباشرة الحالة تدخل

 ،(CM1) االستناد لوظيفة إستثمار ليظهر ،(A2-10) العكسي التكوين من مواضع على التأكيدو 

 ،(CN6) الدار تاع l’entrée عل قاعد( الحدود رصد مع ،(B2-13) الذهاب موضوع على التأكيدو 

 ،(A2-4)) يروهااد القور( المكاني اإلبتعاد ىإل تلجأو  ،(CF2) يومي هو ما إلى ذلك بعد اللجوءو 

 . (CC2) للفاحصة سؤال شكل على يعطى الذيو 
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  :اإلشكالية

 اعترفت قدو  وحيدا، البقاء إشكالية تناول حبيبة، تستطيع والتحكم، المرونة أساليب إلى باللجوء

 ذلك كانو  "الناس في يخزر" بإيجابية مدرك بل لحبيبة، بالنسبة مقلق غير ذلك أن يبدوو  بالوحدة

  .مرونة بأكثر الفقدان تناول فكان الزمانيو  المكاني ادباإلبتع ممكنا

  : 13MF اللوحة  

 توصل ...ما الغلطة ! طفرت خالص بصح !تاعو الغلطة إصحح يقدر واحد برك لوكان إه"

 ويدير يتعمى الغيور حالة هي هذي يقتل ما قبل روحو يثبت � �Normalement هو! بعد للقتيلة

  ".يندم مبعد الزبلة

  : الفكرية السياقات

 مبني بمضمون لكنو  ،(B2-8) ذاتي تقديرو  بتعليق ،(B2-1) مباشرة قصتها الحالة تبدأ

) القتيلة( العدوانية موضوع إلى الرجوعو  ،(CP1) التعاليق لهذه السكوت تخلل مع ،(CP3) للمجهول

(E8)،  الخارجية المعايير إلى باللجوء يتبع الذيو (normalement) (CF4)، جتراراال يظهر بعده 

 العكسي التكوين من عنصر النهاية فيو  ،(A1-3) المشترك الحس إلى الرجوع ثم ،(A2-8)) يقتلها(

  (A2-10)) يندم مبعد(

  :اإلشكالية

 على مباشرة مرنة بأساليب  حبيبة واجهته وقد اللوحة هذه في كثيف اإلحياء أن القول يمكن

 من التهرب إلى باللجوء مباشرة مقاومتها حاولت والتي األولى الوهلة منذ مرنة وأساليب تعاليق شكل

  .الخارجية المعاييرو  األولية األساليب بظهور تتجاوزه الذيو  مؤقتا كان الذي الكف بظهور الوضعية

  :19اللوحة 

« Un monde bizarre des formes qui se ressemble, c'est ça un monde bizarre le 
moderne qui double le traditionnel un monde double et bizarre. »  
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  : الفكرية السياقات

 اجترار يليه الذيو  ،(A2-13) للقصة عنوان بعدهو  ،(B2-1) التعبير في مباشرة حبيبة تدخل

(A2-8)،  أخرى مرة التجريدو (le moderne et le traditionnel un monde double et 

bizzarre) (A2-13).  

  :اإلشكالية 

 المرتبط التهديد الستبعاد والكف التحكم أساليب إلى باللجوء اللوحة اليةإشك حبيبة واجهت

 حساسية أظهرت حبيبة أن القول يمكن) un monde bizarre( األمومية الهوامية الصورة مع بالعالقة

 للدعم بافتقارها تتميز التي المادة أمام حبيبة لدى واضحة صعوبة ظهرت فقد المواضيع لغياب

 المحتوى لتناول محاولتها الحظنا فقد الشخصية؛ مصادرها إلى الرجوع منها فرضي أين الصوري،

 صعوبة وجدت حبيبة فان الصوري، الدعم غياب في انه القول يمكن لكن العقلنةو  التجريد إلى باللجوء

  . األم لغة غير اللغة استعمال إلى لجوئها رغم هذا. المادة تناول في

  :16 اللوحة

 إعادة :المختصة( ثاني؟ عليها ) ضحك(  نحكي � C'est une carte blanche � هذي"

 هو أبيض األبيض شيء هناك ليس للفراغ يرمز كان ما هذا األبيض) 16 باللوحة الخاصة التعليمة

 فيه ليس العالم هذا لكن كثيرة أشياء فيه كعالمنا ليس فارغ العالم هذا شيئاً  فيه ليس كذلك غريب عالم

  .)ضحك( "ً شيئا

  : التفكير قاتسيا

 في سؤالو  ،(CC1) بضحك يتبع الذيو  ،(CF1) الظاهري المحتوى بادراك مباشرة الحالة تبدأ

 ،(A2-13) التجريد إلى اللجوءو  ،(A2-8) االجترار ذلك بعد يظهر (CC2) للمختصة الوقت نفس

 الخطاب تختم النهاية فيو  ،(B2-8) الشخصي التعليق بعد النهاية فيو  ،(CC3) الوضعية نقد مع

  .(CC1) بالضحك
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  :اإلشكالية

 في استحضرتها التي المفضلة مواضيعها بناء إلى حبيبة لجأت الصورية، الركيزة غياب أمام

 فقد ذلك، رغم لكن التجريد إلى باللجوء الفقدان تصور  بإعطائها إشكاليتها عن عبرت وقد غيابها

 الرجوع منها يفرض أين الصوري، للدعم افتقارها بقدر المادة أمام حبيبة لدى واضحة صعوبة ظهرت

 إلى باللجوء المادة، لتناول محاولتها الحظنا فقد ؛19 للوحة الحال هو كما الشخصية مصادرها إلى

 وجدت حبيبة فان الصوري، الدعم غياب في انه القول يمكن ذلك رغم لكن بالعقلنة خاصة دفاعات

عربية  لغة المرة هذه األم لغة غير اللغة عمالاست إلى لجوئها رغم هذا المادة؛ تناول في صعوبة

 .أكاديمية

  السياقات العامة:

  Dسياقات    C  سياقات  B     سياقات  Aسياقات 

A1-1 = 01 

A1-2=03 

A1-3=02  
A1=06   

B1 -2 =01 

  

C P 1 =09 

C P 3 =01 

C P 4 =01 

C P 5 =02 

         C P =20  

 

E6=01 

E8=02 

E9=01 

E14=04 

E=08  

A2 – 1=01 

A2 – 3=17 

A2 – 4=06 

A2 – 6=01 

A2 – 8=07 

A2 – 10=05 

A2 – 11 =01 

A2 – 12=02 

A2-13=01 

A2-14=01 

A2 – 17=04 

A2=18  

B2 – 1 =06 

B2 -  3=02 

B2 -  4=02 

B2 -6=01 

B2 -8 =15 

B2-9=02 

B2 -12=07 

B2 -13=02 

B2= 37  

     

C N 4 = 03 

C N 5=01  

CN6=01 

CN= 05         
C M 1 = 01 

C M 2 =02 

CM=03             
C C 1 = 09 

C C 2 =04 

C C 3 =02 

CC4=01 

           CC=16 

C F 1 =04 

C F 2 =03 

C F 3 =07 

CF4= 1 

         C F =18  
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 :تحليل السياقات العامة

 الصراعات تناولت فقد :الحمل بمرحلة تأثرها مع بحرية الموضوع تفهم حبيبة تناولت لقد

  .الكف كثيرا يسيطر لم إذ)  الروشاخ في الحال هو مما أكثر ذلك وكان( االختبار طرف من المقترحة

جدا،  قصيرة كانت الكمون فأزمنة للوحات الباطنية اإلشكاليات حسب المادة مع التفاعل كان

 من تتمكن ،)والتعاليق التعجب( المرنة الحركات من وانطالقا) 10 اللوحةو  8BM اللوحة في إال(

  . الوضعيات من أحيانا التخرجو  القصص لتناو 

 الخطاب كان للخيال لجوئها وفي الموضوع لتفهم مواجهتها في حبيبة لدى نسبية سهولة نجد

 تطرح كانت .العالقات بتناول تحييها التي الصراعات تناول تم حيث للمادة، الباطني بالمحتوى مرتبط

 الوضعية في وجودنا إعاقة نلتمس لم حيث وضعيةال في إلشراكها كمحاولة وتعاليق للمختصة األسئلة

 فقد أحيانا؛ المسرحية من نوع مع للعالقات واضح استثمار الحظنا لقد لنا الخطاب توجيه بالعكس بل

 على تلعب التي داخلية نفسية صراعات إلى تشير والتي B2و B1 هي السائدة األساليب كانت

 شبقية ظهرت متناقضة رغبات بين واإلياب ذهابوال متناقصة تصورات خالل من البينية الساحة

  .التصورات كبت لصالح الوجدانات وٕاجالء مرنة أساليب على تشهد التي التصورات

 أن رغم للخطاب، الواقعية الصبغة بإعطاء سمح ما التحكم بأساليب المرنة األساليب ارتبطت

 مؤقتا، عظامية،و  نرجسية أساليب ىعل باالعتماد الكف أساليب ظهرت كما. نادرة كانت التحكم أساليب

  .األولية لألساليب بالنسبة الشيء نفس القول يمكن الصراعات عن التعبير بعده سمح

  :العامة االشكالية

 حسب لكن السهولة من بنوع األوديب حول تدور عنها المعبر الصراعات أن القول يمكن

) 2( الثانية اللوحة في األوديبي اعالصر  تناول في صعوبة وجدت حبيبة أن مثال نالحظ. الوضعيات

 ضد الدفاع في ساهمت وقد) العكسي التحفظ، والتردد، التكوين العزل،( صلبة دفاعات إلى أدت حيث

  .البنت طرد مع األبوي التقارب تصور

 بتناول العالقات المبالغة، شبقية) التقمصات بفضل( لحبيبة المرونة أساليب إلى اللجوء سمح

 مثال نجد. الثنائي الغيري الجنسي التقارب أمام الحالة يضع والذي بالمادة المتعلقة يةالنزو  االحياءات
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 - واللبيدو العدوانية بين الربط االعتبار بعين األخذ مع -للعالقة حبيبة تناول ،13MF اللوحة في

 وقاسية صارمة غير لكن عليا، أنا هيئة وجود إلى يشير ما بالذنب، والشعور الوجداني التناقض فظهر

 قلق أحيت التي األولى، اللوحة في كذلك نجد كما ،)الفعل من تحقق إذا فقط يقتل أن ممكن كان(

 عدم إجالء إلى أدى ما سرعان لكن الموضوع، مثلنه مع العالقات تصور إلى أدت التيو  اإلخصاء

 في مسجلة داناتالوج كانت كلية) القدرة عدم تكون لم (حيث تعديله النهاية في استطاعت الذي القدرة

  .ممكنا تحمله كان داخلي، نفسي صراع إطار وفي عالئقية دينامية

 متفادية كانت األم، مع المنافسة أن إال نسبية، بمرونة األوديبي للصراع التناول هذا رغم لكن

 - الحمل مرحلة وهي-  حبيبة بها تمر التي للمرحلة راجع ذلك أن القول طفل؛ يمكن–والدين فراق كذلك

 كوسيلة ببعد، للمادة التناول فيصبح نرجسية زعزعة إلى يؤدي ما الطفولية اإلشكاليات إحياء يعاد أين

  .الوضعية من للتخرج

 دائما مرتبط الفقدان يكون لم لكن اللوحات حسب، الموضوع فقدان تناول حبيبة استطاعت

  .13Bاللوحة في مرونة بأكثر الفقدان، كان تناول ان إال بالموضوع،

الصوري،  للدعم افتقارها بقدر المادة أمام حبيبة لدى واضحة صعوبة ظهرت فقد ك،ذل رغم

 الحظنا فقد ،19و 16اللوحتين في الحال هو كما الشخصية، مصادرها إلى الرجوع منها يفرض أين

 رغم لكن والعقلنة؛ وعظامية نرجسية دفاعات إلى باللجوء األشخاص بين العالقات لتناول محاولتها

 خاصة المادة تناول في صعوبة وجدت حبيبة فإن الصوري، الدعم غياب أمام انه القول يمكن ذلك

 اللغة استعمال إلى لجوئها رغم هذا االختبار، وضعية في" مجتهدة"تكون أن منها محاولة التمسنا وأننا

  األم. لغة غير
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  :خالصة المعطيات العامة

 التي المرحلة أن إال. اإلشكاليات بتناول سمحت توظيفية أنماط البروتوكولين دراسة أظهرت لقد

 اإلبداع إلى باللجوء التفكير استثمار جعل جسدية، تغيرات إلى يؤدي ماو  الحمل، مرحلة وهي بها، تمر

  . صعبا الرورشاخ في

 إلرصان كف الحظنا فإننا الحمل، بمرحلة والخاصة الشديدة، النزوية لإلحياءات إذن نظرا

 الموضوع تفهم اختبار في لجأت وقد حبيبة؛ لدى حادة اإلشكالية تظهر أن وند لكن الموضوع فقدان

  .أحيانا بكثافة مستعملة ولكنها متنوعة أساليب إلى

 لكن الحمل؛ مرحلة أثناء الصراعات بإحياء متأثر حبيبة لدى النفسي التوظيف أن القول يمكن

 توظيف إلى المعطيات هذه كل يرتش. للتداعيات أكثر حرية نحو ايجابي تطور إمكانية التمسنا

   .هستيري
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  :فوبي الهستيري التوظيف -2

  سنة  37حالة سلمى  2-1

  :المقابلة العيادية  2-1-1

  سنة  25 :إخوة ) سن الزواج 3أخوات و 3سلمى أخيرة في الترتيب بين اإلخوة (

  المستوى الدراسي: سنة أولى جامعية بعدها توقفت عن الدراسة.

  إحدى الشركات األجنبية.إطار في  :الزوج

 السؤال بمقدار وتتكلم هادئة وتبدو المظهر متوسطة وهي سنة، 37 العمر من تبلغ سيدة سلمى

  .النهاية في وفرة أكثر وكالم المقابلة مرور مع تدريجي، تحرر حظنا ال. لها الموجه

 وتقول ا،أبيه طرف من المفضلة كانت وأنها عادي شيء كل أن تقول الطفولة، في حياتها عن

 دون تعيشها، كانت التي اآلالم وتتذكر المستشفي مرة كل في تدخل وكانت كثيرا تمرض كانت أمها أن

 احتمال عن برعب وتصاب أمها استشفاء كل عند كثيرا تتألم كانت حيث ألحد، بها البوح تستطيع أن

 وٕانها الحوار على قائمة تكون لم معهم عالقتها أن إال والديها،  طرف من التدليل رغم أنه تقول .وفاتها

 المادية الناحية من ميسوران الوالدين، كان فقد منها؛ المادية وخاصة الطلبات تلبية على فقط تقتصر

  ).حرة مهنة واألب تقليدية صناعة بمهمة تقوم األم حيث(

 من( الجدة إصرار وعند لألكل إال تخرج وال غرفتها في تبقى األم، استشفاء فترة في أنها تقول

  .األكل حتى تنسى فأحيانا وٕاال ذلك؛ على) األم

 المعلمين تحب كانت لماذا تعرف ال أنها وتقول المدرسة تحب وكانت ناجحة، تلميذة كانت لقد

  .معلمين إال لديها يكن لم السادسة السنة غاية إلى حظها ولحسن المعلمات؛ من أكثر

 أن على وتأكيدها الحاضر عن كالملل مباشرة وترجع عادي، شيء كل أن تقول عالقتها عن

 رجل مع تزوجت حيث يرام ما على شيء فكل هذا، عدا. عقمها هو يزعجها الذي الوحيد الشيء

 زوجي: "تقول رائع إنسان ألنه ذلك على تندم ال هيو  معه لتتزوج الدراسة عن توقفت أنها حتى يحبها؛
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 إنسان هو ندمتش ما بصح لجامعةا في وكنت القراية وحبست صح بغيني كان طلبني وكي يحبني

  " راهي كما لي ويعطيها إهزها تاعو La paye وحتى رائع

إال أنها تقول أنها خائفة على العقم الذي تعيشه وأن جوهر حياة المرأة هو األمومة: "بصح أنا 

 خايفة على الذرية، يعني (سكوت) واش الفايدة تاع المرأة اللي ما تجبش الذراري، حتى زوجي نخاف

نصيب روحي مقلقة حتى وين  Dés foisيتبدل، ماكانش راجل وما يحبش واحد اخلفوا على هذيك أنا 

هو ما يبين والو ونحوسوا ونروحو لكل بالصه زرنا شحال من باليص رحنا لتونس للمغرب ولتركيا 

  بصح الدراري هما الصح"

ادي لذلك فهي ال أن زوجها كذلك عو  عن تفسيرها لعقمها تقول أنه ليس هناك سبب عضوي

أنها أصيبت بمس من الجن عند و  تفهم شيء، عدا بعض األقارب الذين يحاولون إقناعها بالرقية

زواجها وقد نصحوها بعرض حالتها على إمام متقي، ولكن تقول أن اهللا قادر على كل شيء لهذا فهي 

  ال تتأثر كثيرا بهذه األقاويل.

ا عادية ولكن: "كل واحدة في دارها" وتتفادى الكالم عن عالقتها بحماتها (أم زوجها) تقول أنه

 surكثيرا عن الموضوع وعن استجابة حماتها للعقم تقول: "شكون اللي ما تحبش يكون لوليدها الدراري 

  راهي مقلقة بصح زوجي ما يخلي حتى واحد يهدر لو في الموضوع"

 نفس وكذلك متفائلة نهافإ عضوي، سبب هناك ليس دام ما أنها، فتقول هي، استجابتها أما

  .لزوجها بالنسبة الشيء

 موعد عن النصائح وبعض فقط الهرمونات بعض وٕانما، أدوية لها يعطي لم الطبيب أن تقول

 أن وتقول بإحباط تصاب أحيانا فهي لهذا،. الحمل يحدث لم لكن -بالحرف يحترمانها التي- و الجماع

 ولم عقمها يفسر عضوي مشكل هناك أكيد أنه إلى تشير كأنها( حالتها من متمكن غير ربما الطبيب

  .حالتها يفسر نفسي سبب وجود احتمال لنفي كطريقة) فقط الطبيب يكتشفه

 في ولكن، يواسيها - مثلها العقم من يعانين وهن -االنتظار قاعة في بالنساء لقائها أن تقول

 حالتها تكون أن وتخاف ثرأك أو سنة 18 عقمهن دام حاالت تجد أحيانا ألنها يقلقها الوقت، نفس

 في ويربيانه) وطفيلة طفل( أطفال على الحصول تتمنى أنها تقول، المستقبل في آمالها عن. كذلك

  .قولها حد على) « choix du roi »( :ب تتمتع سعيدة عائلة الوالدين وحب حنان
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 إلى تطرقت اعندم عنها، تتكلم وكانت أمها عن ونادرا أبيها عن كثيرا تتكلم سلمى أن الحظنا

 الحقيقة ففي. مواساة مجرد أنه تعرف أنها إال لها، مواساتها رغم األم أن قالت حيث للعقم األم استجابة

 جابت هي برك فيا تصبر هي بصح ماتتقلقيش صغيرة لكي مازا لي تقول ماما: "صعبة الوضعية

 صغيرة جبتهم غير كان لو نقول ذرك بصح دارتها كيفاش فيها نحير كنت. سنة 15 في الدراري

  ".معليش

 ؛"معليش" عكسي بتكوين تربطها والتي األم مكانة إلستيالب سلمى رغبة من نوع نالحظ

 العبارة؛ بهذه اإلدالء بعد مباشرة الكالم انقطاع كذلكو  صغيرة، هيو  أطفال بوالدة مرتبط أنه خاصة

 خالل من خاصة أنثى،ك نفسها تصور من سلمى صعوبة بوضوح بالتماسنا كله هذا ربط يمكن كما

 يحول. مرة ألول جاءتها عندما الشهرية للعادة تقبلها وعدم مراهقتها في ذكر طفل تكون ألن اشتهائها

 أي فعل تستطيع ال قاصرة المرأة حيث" الرجال تاع بالد: "اجتماعية مصادر إلى االشتهاء هذا رمزيا

 les règles بـ تصدمت مراهقة كنت كي: "األنثوي بالجنس المرتبط والنقص للعجز كرمز شيء

 الدراري كنشوف حتى الدنيا في يحب كما إعيش الطفل خطرش طفل نكون حابة وكنت نتاوعي

 la في نقعد نقدر كان لو نخمم نقعد ساعات،). الشهرية العادة أي(  هذوك على نقول اضحكوا

terrasse تع le café خطرش مستحيل بصح اعلي يحكموا ما بال الناس في ونشوف بعقلي ونستقهوى 

  "برك للرجال الحوايج هذ

 نجد لهذا األم؛ تقمص بصعوبةو  األنثوي للجنس سلبي بتقدير العبارات هذه كل ربط لنا يمكن

 لمحاولة كطريقة) لذلك الزوج طلب عدم رغم( الدراسة عن كاالنقطاع األم تقمص في فاشلة محاوالت

  . األب عن أكثر الكالم وكان الزوج عن الكالم ندرة نجد أين الزوجية عالقتها في األم مكانة تخاذا

كانت تتكلم عن األب بنوع من األسلوب الطفولي في حركاتها وفي كالمها: "بابا هو كلش، 

على بالي األم مهما كان أم بصح أنا بابا وحدوا ماكانش كما هو في الرجال حتى زوجي إغير منو" 

لكن خاصة من و  حيث تقول أن الوالدين معتنيين -الذي يمكن اعتباره تعبير عن رغبة شخصية 

  لم يكون هناك حوار بينهما.و  الناحية المادية
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  : الرورشاخ  بروتوكول تحليل 2-1-2

  سنة 37 سلمى

   دقيقة 20: الكلي التطبيق دقائق                   زمن10 : التلقائي التطبيق زمن

 اللوحة

زمن 
الكمون 

 األولي

 نقيطالت التحقيق ااالجابات

I "10 1- Masque كما تاع دراري 
هام إبانو عينيه وذنيه الشكل تاع 

masque  وما نعرف 
Gbl F+ obj 

II "9 
 فراشة عندها دم ما نعرف كيفاه -2
v  

تقولي كاش حاجة قاستها ما 
نعرف إال فراشة تتجرح هكا 
عمري ال شفت فراشة مجروحة 
زعمة كاين منها ؟ (كما تشوفي) 

 هللا أعلم.هكا بانت لي وا

G FC+A/sg 

 

III 

 

 

 

"19 

(تحرك الشفتين كعالمة  -3
للتساؤل) زوج عباد يتعاونوا ما هي 

  باينة الخدمة تاحهم (ابتسامة)

  حيوان  -4

بالك شغل إلعبوا يتعاونو على 
حوايج ما نعرف واشن هي بالك 
مسابقة شكون يغلب هاهم رجليه، 

  هراسو،عينيه، صدر 

G K+H ban 

 

  

G F- A  

 IV 

 
 وحش هذا ما كان  -5 40"

وحش إخوف بالهئية تاعو شغل 
 حاكم الدنيا أكل 

  صدمة

G F +Clob (H) 

K 

V "5 6-  خفاشv  كل اللوحةsurtout  شكل نتاحها G F+A Ban 

VI "20 

هذوك الحجارة اللي اعبدوهم  -7
داخل الصالة  طوطإاله الكفار مح

)salle( 

عصر  –أعوذ باهللا  –هذا إاله 
تى وين كاين اللي الجاهلية ح

بهم ديارهم (تستنفز اللوحة  يزوقو
 ( 

G F+Obj /abs 

VII 15 8- ما .زوج عباد متقابلين إهدرو .. بالك نسا بصح خيالية شغل  D K + H 
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 عندهم عصي سحرية  نعرف (إبتسامة)

VIII "18 

زوج حيوانات طالعين فوق  -9
 جبل 

 وال فوق شجرة 10- 

ة إعبر على الشجر  اللون األخضر
 والحيوان إبانو في الشكل نتاحهم 

D/G kan A 

   

D FC – pays 

IX "23 

(قلب اللوحة في كل اإلتجاهات 
  بسرعة) 

 ألوان غابة كاين  -11

بحيرة في الوسط الربيع ألوان  -12
زاهية السما صافية بصح ما كان 

  حتى واحد

أنا قلت هكذا بصح الغابة تع 
  .الصح ماشي هكذا

  

   

G F C +- pays   
G C Pays  

  

X      

 

 

 

 

   

"10 

  واهللا ما نعرف هنا شغل 

ألوان شابين تعبر على حاجة  -13
مليحة شغل بالصة شابة تع راحة 
(تبتسم) كاين حيوانات فرحانين 
رايحين جايين ما يبانوش واش 

 إكونوا بصح فرحانين   

 

 

G  Kan A 

 

   

 

                  :                                 االختيار اإليجابي

  : كف كف VIIIتمثل الطبيعة وفيها ألوان شابين         اللوحة  :Xاللوحة 

  .: إتداوسواII: تخوف               اللوحة IVاللوحة  :اإلختيار السلبي
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 سنة  37سلمى                       المخطط النفسي             

 اتالمحتوي المحددات أنماط اإلدراك الخالصة

R=13 

R.compl. 

Refus=0 

TPS Total=21’ 

Tps/R=1’ 

T.D’Appr: 

GD  

TRI=1K/2ΣC 

RC%=36% 

Ban=3 

F% = 28% 

F+% = 75 

F% Elar = 75 

F+% Elar = 73 

A% = 38% 

H% = 8%  

Chocs = 1(VI) 

Comment.  

 ٕايماءاتو  تردد

G=10 

G% = 79% 

Gbl = 1 

GbL = 2% 

D/G = 1 

D = 2 

D% = 21% 

Dbl = 0 

Dd = 0 

F + = 3 

F- = 1 

F+- = 0 

S.de F = 4 

K = 1 

Kan = 2 

FC = 4 

S.de C = 2 

FClob = 1 

 

A = 3 

AD = 0 

H = 1 

Hd = 0 

(H) = 2 

Obj = 3 

A/Sang = 1 

A/Anat = 1 

Paysage = 2 

Elem = 1 

 

 

   :سياقات التفكير

اجتماعي  نالحظ تكيف جيد نوعا ما مع الواقع الخارجي ونجاعة اإلدراك مما يؤشر إلى تكيف

  .) إال أن الكف بدا غير كافي لمواجهة طغيان التصورات لدى سلمىF+% = 75%جيد (
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دقيقة)  20إجابة في  14يتميز إنتاج البروتوكول بإنتاجية متوسطة مقارنة بالوقت المستغرق (

فاعية وقد كان الوقت المستغرق في كل إجابة طويل نوعا ما، إال أنه من ناحية النوعية، نجد أساليب د

متنوعة موجهة الحتواء الصراعات الداخلية حيث نجد تناوب الرغبة والدفاع، التداعي والمراقبة، 

ونلتمس من خالل البروتوكول ترجمة رمزية للمصادر الجنسية وكان هناك كف للتصورات الجنسية 

هرت نوع من رغم المظهر المحدود لإلجابات والكف لدى المفحوصة أمام مادة االختبار، إال أنها أظ

  اإلبداع الشخصي مع احترام متطلبات الواقع.

 للصبغة نتيجة االضطراب لظهور مناسبة اللوحات، لبعض بالنسبة اإلحياءات بعض كانت

 من محترمة بالواقع العالقة أن القول، يمكن. للمادة الباطني بالمحتوى والمتعلقة لإلجابات اإلسقاطية

 لثقل نتيجة للحدود الزعزعة من نوع نالحظ) IV اللوحة( اتاللوح بعض في أنه رغم المفحوصة طرف

  .النزوية االحياءات

  :  الصراعات

 -  المبتذلة باإلجابة مقترنة وهيIII)   اللوحة في ظهرت التي( للحركة جيد إرصان عدم نجد

 عالقةال إسقاط تم وٕان حتى-  والواقع الخيال بين التناوب اللوحة، هذه في التماس، يمكن الكف رغم لكن

 زوال نالحظ ولكن معرفين، غير األشخاص نجد أين -إتكالية صبغة تحمل التي) يتعاونوا عباد زوج(

  ". يغلب شكن مسابقة بالك هي واش نعرف ما"[...]  المنافسة وتظهر التحقيق في الكف

موضوع  معما يدل على صعوبة سلمى في تناول المنافسة -رغم أن التعبير مبهم غير واضح 

خاصة إذا أخذنا بعين اعتبار اللوحة التالية أين نجد طغيان اإلدراك للنزوات) وقد كان محتواها ثالث (

يوحي إلى هشاشة التصورات وهشاشة الحدود فمحاولة تحرير الشحنة النزوية العدوانية المدركة لم 

في تكون ناجحة؛ رغم أن سلمى نجحت في إعطاء إجابات رمزية عديدة في سجل جنسي أو عدواني 

  لوحات أخرى:

 هذه في : نلتمس"هذوك الحجارة اللي يعبدوهم إاله الكفار محطوط داخل الصالة" VIمثال في اللوحة 

 "الصالة داخل"ة أنثوي ةوالثاني" الكفار إاله" ذكرية األولى الرمزية، الجنسية بالثنائية احتفاظ اإلجابة،

 في المقاومة رفع بعد( يحصل والذي" نسى زوج" األنثوية الصور تفضل VII التالية اللوحة فيو 

 في نجد حيث كف، تحمل اإلجابة هذه أن جليا يبدو". سحرية عصى" قضيبي رمز على) التحقيق
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 تفادي مع-  ما نوعا حيادية كانت العالقة أن كما اإلنسانية، باإلجابات التعريف عدم التلقائية اإلجابة

  .الخيال إلى بالرجوع األشخاص بهوية يفوالتعر  الكف برفع يسمح التحقيق، ولكن - الصراعات

 التلقائية اإلجابة في التقمصية بالحركة اإلدالء حيث واضحة، تقمصية صعوبة هكذا، نلتمس

 %H اإلنسانية اإلجابات ضعف في نلتمسها كما التحقيق؛ في األنثوي للشخص القضيبي والدعم

  . سلمى لدى) 8%(

حيوانية كاملة، وظهور إجابات موحدة في و  نيةإال أنه يمكن القول، أن وجود إجابات إنسا

(لوحة تصور الذات)، يجعلنا نفكر أن الموضوع  Vاللوحات المكثفة وكذلك المبتذلة في اللوحة 

متصور في كليته وأن تهديد انحالل الهوية بعيد لدى الحالة؛ في نفس االتجاه، نجد أن تمثيل الثنائية 

) يوحي إلى إشكالية تقمصية وصعوبة في التقمصات األنثوية الجنسية (صور أنثوية حاملة لرمز ذكري

  فأمام قلق اإلخصاء، تلجأ سلمى إلى استثمار مضاد للنقص، باللجوء إلى إعطائها صفة قضيبية.  –

 العدوانية للصراعات تناول هناك كان كلما تكون سهلة، لم التقمصية، المواقف أن نستخلص

  .اإلخصاء قلق لحدة نتيجة وهذا ئقي،العال السجل في الليبيدية والحركات

 كحل الدفاع، تكثيف كان فقد واضحا؛ النزوية الحركة الحتواء سلمى محاولة أن القول، يمكن

  .النزوات شدة الحتواء

نالحظ عموما، أن الحركات غير عالئقية رغم ظهور هذه التصورات في اللوحة الثنائية 

)VIIجابة التلقائية لتتحول إلى عالقة عدوانية في التحقيق.) والتي كانت مرتبطة باإلتكالية في اإل  

 الحركات إلى وأدت الذاتية للحدود مهددة نزوية ثارآل األحمر، اللون إحياء كذلك نالحظ

 ما- ومباشرة فجة عامة كانت واأللوان، باألحمر الخاصة اإلجابات محتوى أن نالحظ لذا العدوانية

  . كبحها إلى اللجوءو  اللوحات إحياءات أمام النزوات ظهور إلى يشير

تجلى الدفاع المكثف كذلك في اللوحات اللونية، وذلك (من أجل تفادي ظهور التصورات 

الجنسية) حيث كانت اإلشكاليات التي توحي إليها هذه اللوحات، غير متحملة؛ فلجأت إلى إعداد 

فس المشكل في اللوحات التي قد التمسنا نو  –العدوانيةو  تجلى خالله كبت التصورات الجنسية-دفاعي 

  الثالثة).و  تحمل اللون األحمر (الثانية
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في  - انطالقا من الرورشاخ-يمكن لنا استخالص أهم مميزات التوظيف النفسي لدى سلمى 

 النقاط التالية: 

ـ كان هناك احتفاظ  بالعالقة بالواقع وكان هناك تناول داخلي للضغوطات النزوية ما يشير إلى 

  صابي.التوظيف الع

  ).والعدوانية الجنسية( المقلقة الوجدانات أو التصورات ضد للدفاع نتيجة صلب، النفسي التوظيف ـ كان

 ألحد فالتقمص صراعيا، كان تقمصيه مواقف اتخاذ أن إال واضحا، والموضوع الفرد بين التمييز ـ كان

 يشير، أن يمكن ما يبياألود الموضوع عن التنازل بصعوبة يرتبط الذيو  سلمى لدى صعب، الجنسين

  .لديها" مرضي" فوبي هستيري توظيف إلى
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   الموضوع تفهم بروتوكول تحليل 2-1-3

  سنة 37سلمى 

  دقيقة 25 :زمن التطبيق

أيام من تطبق الرورشاخ وبدت جد مهتمة  5عادت سلمى لتطبيق اختبار تفهم الموضوع بعد 

 ،حثنا (خاصة بالنسبة لالختبار األول الرورشاخ)وتقول أنها رغم عدم فهمها لما نريد الوصول إليه في ب

إال أنها جد فضولية لالختبار الثاني؛ على كل حال بدت سلمى جد مرتاحة وكانت االبتسامة متكررة 

  طيلة اللقاء معها. 

    5" :1اللوحة

 l’écoleطفل يتعلم الموسيقى وذرك راح اراجع الدروس ديالو بالك بش اغني في فرقة تاع "

(ترجع  "ماهوش فرحان ابان اخمم بزاف بالك كاين حوايج وحد آخرين ادوروا في راسوبصح شغل 

  اللوحة).

 :دينامكية السياقات

بعد زمن كمون أولي قصير، تلجأ المفحوصة مباشرة إلى الوصف مع التعلق بالتفاصيل 

ر عن يليه التعبي ،)4CNتلجأ إلى وضعية تعبر عن وجدان ( ،)A2ـ3) وبعد تحفظ كالمي (A2ـ1(

) وفي النهاية، ال نعرف سبب A2ـ3ثم تحفظ كالمي ( ،)2Aـ17الصراعات الشخصية الداخلية (

  .CP4الصراع 

   اإلشكالية:

 المرتبط الكف أدى وقد القصة؛ خالل بوضوح ظاهرا الوظيفي، النضج بعدم االعتراف كان لقد

 في الرغبة عن يكشف والذي يةداخل صيغة في الصراع تناول كان. الدفاعات تجنيد إلى اإلشكالية بهذه

 لم أننا إال ؛)فرحان ماهوش بصح اغني بش ديالو الدروس اراجع( ضده والدفاع الموضوع استعمال

  .ضدها الدفاعو  الرغبة تواجد يفسر، ما النرجسي البعد تستهدف فاللوحة. واضحة تقمصات نالحظ،
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    7" :2اللوحة

لطبيعة وتشوف في هذا الراجل اللي راه راهي تتمشى في ا  l’écoleطفلة قارية جات من"

مرة بالك تع هذ الراجل، تبان  ...يحرث بطريقة تقليدية يعني طريقة تاع الزمان بالعيدان كاينة حذاه

  "بالكرش، كاين طبيعة هذا مكان.

   :دينامكية األساليب الدفاعية 

) مع CF2( بعد زمن كمون أولي قصير، تدخل الحالة في القصة باللجوء إلى ماهو يومي

دائما بعدم التعريف  (A2-1)) ثم الوصف والتمسك بالتفاصيل 3CPعدم التعريف باألشخاص (

تذكر بعده و  المكانيو  ) ثم محاولة االبتعاد الزماني3CF) والتأكيد على الفعل (CP3باألشخاص (

ين ، وبعد أن كانت القصة مبنية للمجهول وكل األشخاص منعزل(CP6)عنصر مقلق متبوع بسكوت 

ولكن تحت ظل تحفظات كالمية  (B2-3)عن بعض،  تلجأ إلى التعريف بالعالقة بين المرأة والرجل 

(A2-3).  

 :اإلشكالية

بالفروق بين و  إن الكف بدا واضحا في هذه اللوحة لذا، فرغم االعتراف بالفروق الجنسية

 من نالحظه ما وهذاصراع؛ األجيال، إال أن العالقة األوديبية متفادية نظرا للكف الذي يطغى على ال

 والذي) الراجل هذ في تشوف( خافت بشكل ولكن الثاني، المستوى في الفتاة رغبة عن التعبير خالل

 الزوجين بين عزل نجد االتجاه نفس وفي الطفلة برغبة االعتراف على يدل ما بالكف مباشرة يتبع

  ).الوالدين(

 : 3BMاللوحة 

كي، مغبونة، فقدت األمل باينه مقلقة حزينة، وراهي تبكي .. مخلوقة تب.(ال بالشفتين) توتو"

أهاه؟) ذرك راهي ما تضويش غير الحوايج الشينة اللي راهي تدور :(ف. ...فالشمبرة ديالها تبان حزينة

في راسها بصح تتمنى ربي يفرج عليها وذرك راهي راقدة تستنى. اللي يستنى خير من اللي يقطع ليأس 

   .)(ترجع اللوحة "ال ال؟
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  دينامكية األساليب الدفاعية:

) ثم تلجأ إلى CP1) ثم يظهر سكوت (CC1تبدأ المفحوصة مباشرة بحركة (توتو بالشفتين) (

)، ثم تظهر وجدانات قوية CP3) لكن بعدم التعريف بالشخص (CN4وضعية تعبر عن وجدان (

) وال يتم CP1ي تتبع بسكوت () والتA2ـ8) وهذه الوجدانات القوية تتكرر على طريقة اجترارية (B2ـ4(

) وترجع لتؤكد على الصراع الداخلي  (ذرك CP5التعبير عن مخرج الصراع إال بعد تدخل الفاحصة (

تلجأ إلى مصادر ثقافية   ،)A2ـ17راهي ماتضويش غير الحوايج الشينة اللي راهي تدور في راسها) (

خطابها بسؤال موجه للفاحصة  كما تختم الحالة (B2-7) لتخرج سحريا من الوضعية ،)A1ـ2(

)CC2.(  

  :اإلشكالية

والبعد االكتآبي   "ربي افرج" لقد تم تناول اإلشكالية االكتئابية باالعتماد على تدخل طرف ثالث

  كان ذلك ممكنا باللجوء إلى االتكال. ! لم يكن مخل بالتوازن وقد تم تجاوزه

 نجد) 3BM( التالية اللوحة وفي بشدة دسا الكف أن نجد فإننا الثانية، اللوحة إلى رجعنا إذا

 بصدى األخيرة هذه أن نفكر، يجعلنا ما...) حيرانة، قلقة، األمل، فقدت حزن، بكاء،( الوجدانات شدة

 إلى يشير ما. الوالدين بين بالعالقة باالعتراف مرتبطا يكون قد باالنعزال، فالشعور. السابقة اللوحة مع

  .           األوديبية شكاليةاإل تجاوز عدم وبذلك الكف أهمية

  :4اللوحة 

 تفهم تبغي راهي والمرأة عليها وجهو درق الراجل مبعد حاجة؛ في يهدروا راهم وراجل، آآمراة"

  ".التي ماهوشو  مشغول باين هو بصح ليها تجبدو وحابه فيه تسايس راهي سرحان، هكا هو وعاله

 :دينامكية األساليب الدفاعية

 )CP3مع عدم التعريف باألشخاص ( (B2-8)ة بعبارة تعجب(آآ)  تدخل المفحوصة مباشر 

) والعالقة CP3) لكن دائما بعدم التعريف باألشخاص (B2ـ3التأكيد على العالقة بين الشخصين (و 

)؛ على العموم هنالك ميل عام CP4وفي النهاية ال نعرف مخرج الصراع ( ،)B2ـ6كلها متضادة (

  .(CP2)للتقصير
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 :اإلشكالية

المحتوى الكامن للوحة، إلى عالقة زوجية وقد تناولت المفحوصة العالقة، بالتأكيد على  يبعث

إال أن الحالة لم تستطيع الخروج من الصراع  ؛العدوانية (من طرف الرجل) والحنان ( من طرف المرأة)

كون حيث مباشرة بعد إدراك المضمون، تلجأ إلى الكف كحل لمواجهة طغيان الشحنة النزوية؛ فلم ي

معروفين ونوعية العالقة بينهما، متفادية كل هذا يدل  - رغم اإلشارة إلى العالقة بينهما- الشخصين 

  على أن الحالة تحاول تفادي مواجهة المحتوى الباطني للوحة. 

 :5اللوحة 

مرأة جات، رجعت من كاش بالصه، فتحت باب الشمبرة حاجة دهشتها مانعرف كاش ما "

نعرف هذا ما كان بالك  .. ما... بالك الزوج ديالها وال... (ف: اهه؟).شافت حاجة عندها عالقة

  (ترجع اللوحة).  ."حاجة أخالقية

 :دينامكية السياقات

) مع عدم CF2) بالتأكيد على ماهو يومي (B2ـ1تدخل المفحوصة مباشرة في القصة (

قة متبوعة بتوقف ) نذكر عناصر مقلA2ـ3) وانطالقا من تحفظ كالمي (CP3التعريف باألشخاص (

) مع CP1) متبوع بتوقف في الكالم (A2ـ3وانطالقا من تحفظ كالمي آخر ( CP6)في الكالم (

) لتظهر فيما بعد CP1( ال يحرر التعبير، إال بعد توقف طويل ،)CP5ضرورة تدخل الفاحصة (

خص غير ) وٕادخال شA2ـ3) انطالقا من تحفظ كالمي (A2ـ13( التجريد (حاجة أخالقية)و  العقلنة

  ).B1ـ2((الزوج ديالها) موجود في الصورة 

  :اإلشكالية

رغم حضور األساليب المرنة التي سمحت و  لقد كانت االحياءات الخاصة بهذه اللوحة شديدة

بتناول الصراع، إال أن القمع أتى مباشرة بعد االعتراف بالفضولية الجنسية؛ إذ كان الشعور بالذنب 

  لتصورات الجنسية.ظاهر مباشرة فكان الحل كبت ا
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  :6GFاللوحة 

مرة تدنى ليها راجل اقول لها حاجة وال هي دهشت مبعد خالص بيناتهم عالقة مليحة "   

  "أصبحت عالقة غرامية... هذي هي اعودو مع بعض وخالص.

 :دينامكية السياقات الدفاعية

يف دون التعر  ،)A2ـ1، تبدأ في وصف المحتوى ((B2-1)بعد دخول مباشر في القصة 

ق السحري ي) واالنتهاء بالتحقB2ـ4) ثم التأكيد على العالقة ما بين األشخاص (CP3( باألشخاص

  .(CP2)) وعلى العموم هنالك ميل عام للتقصير CP1( والذي يتبع مباشرة بسكوت ،)B2ـ7للرغبة (

  :اإلشكالية

وفي سياق الرغبة هناك شبقية كبيرة للعالقات، تم تناول هوام اإلغراء في عالقة جنسية غيرية 

الليبيدية والدفاع ضد الرغبة؛ يمكن أن نقول أن هذا اإلغراء هستيري، حيث كانت المرأة في البداية 

  عكس ذلك فيما بعد.و  سلبية

 :76Fاللوحة

هي مراهقة، مع يماها هي صغيرة بصح جابت طفل كشغل يماها توريلها كيفاش تحكمو "

رة بصح ذرك قليل اللي اسيفو على بناتهم الزواج في وتهزو بكري الطفلة عندنا تتزوج هكذا صغي

  "الصغر.

 :                                             دينامكية األساليب الدفاعية

) (مراهقة)، ثم تظهر مثلنة E4) تلجأ إلى إدراك خاطئ (B2ـ1بعد دخول مباشر في القصة (

قا من اللجوء إلى المعايير الخارجية انطال  B2)ـ8) مع إظهارتعاليق شخصية (CM2( الموضوع

(CF4).  
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  :اإلشكالية

إال أن التقمص لألم تعرض للكف ومعه كل صراع مع  ؛طفلة/  لقد ظهر استثمار العالقة أم

باللجوء إلى  العالقة األنثوية تم تناولوذلك نتيجة لكبت الصراع مع الصورة األنثوية. ،الوجه األنثوي

التخرج منها و  فالعالقة األوديبية قوية ء الصراعات ومنع صيرورة التقمص.احتواباإلتكالية، سمح ذلك 

  صعب.

  8BM: "9اللوحة 

راهم إديروا لو العملية وال يفتحولو كر...  ..... شغل كاين راجل طايح في األرض.يا إالهي:"

 54""  .. شغل راهم إعالجوه مور الستار وهنا القدام كاين طفل.وال راهم يعالجوه

  ية األساليب الدفاعية:ديناميك

) A2-3) وتحفظات كالمية (CP1) والذي يتبع بسكوت (B2-8تبدأ الحالة قصتها بتعجب (

تردد بين  ،وقد تخلل الخطاب بعد ذلك )CP1( بسكوت يتبع الذي(E6)  منهارة عمواضي إدراك مع

فون األشخاص في القصة غير معرو  (E8) العدوانية مضمونها كان) A2-6تفسيرات مختلفة (

)CP3( (البندقية) مع عدم إدراك مواضيع ظاهرة )E1(.  

  اإلشكالية:

لقد تفادت المفحوصة الصراع األوديبي وقلق اإلخصاء المتعلقين باللوحة، باللجوء إلى عدم 

التعريف باألشخاص، إال أن النزوات العدوانية، ذات صبغة هدامة، كانت حاضرة والتي أحيت هوامات 

إال أن التردد بين التفسيرات المختلفة والتراجع عن الوضعية في النهاية، يجعلنا  ؛الهجوم ضد المواضيع

  ندرك أن هذه النزوات تعرضت للنفي.

  9GF:اللوحة

وحدة راهي متخبية   dangerهما اتشابهو بالك توام، تبان لي وحدة تجري، كاش ما كان"

  17" ."مورالشجرة هذا ماكان
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 :دينامكية السياقات الدفاعية

 (اتشابهو بالك توام) ، تلجأ إلى ذكر عالقات مرآتيه)B2ـ1د دخول مباشر في الخطاب (بع

)CN7) والتأكيد على مواضيع الجري ،(ـ12B2) ـ3)، وانطالقا من تحفظ كالميA2 تؤكد على (

) دون إظهار CF1وفي النهاية ترجع إلى وصف المحتوى الظاهري ( (B2-13)موضوع الخوف 

) هذا حتى CP3أن الحالة تفادت التعريف باألشخاص ( ،عموم يمكن القولوعلى ال (CP4)الصراع 

  ).CP2فلم نشاهد بعد ذلك عالقة واضحة في النهاية، القصة قصيرة ( ،وٕان انطلقت من عالقة توأم

  اإلشكالية:

على غرار اللوحة السابقة، نجد لدى سلمى صعوبة في التقمصات األنثوية وقد تم كف كل 

األنثوية الكامنة: باللجوء إلى التشابه بين المرأتين فإمكانية تقمص إيجابي محدود،  الصراع بين الصور

  مع عدم إمكانية إرصان الصراع.

  : 10اللوحة 

  .(تبتسم وترجع اللوحة) "(...) متعانقين سعداء هنا كاين راجل مع مرة إبانو"

  ديناميكية السياقات الدفاعية:

دون التعريف  )CF1( تصف المحتوى الظاهر )B2-1بعد الدخول المباشر في القصة (

) وفي النهاية تختم خطابها بإثارة CN4تعبر عن وجدان ( ووصف وضعية) CP3( باألشخاص

 .)CP2والقصة كلها قصيرة ( (CC2)إيمائية (ابتسامة) 

  اإلشكالية: 

ي تحي اللوحة التعبير الليبيدي على مستوى الزوجين وقد لجأت الحالة إلى استعمال الكف ف

أغلب األحيان كطريقة لتفادي المحتوى؛ كان ذلك بعدم التعريف باألشخاص واللجوء إلى وصف 

  العالقة بالسعادة ما يمكن قراءته كطريقة الستبعاد أية عالقة جنسية محتملة.
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   5" :11اللوحة

كاين حنش خرج من الغار صاب روحوا وحدو الدنيا زاهية وكل واحد  ...شغل كاين طبيعة"

هم كي العباد ثاني ما يحبوش يقعدوا وحدهم ح، نحكوا على الحيوانات بصح راه وهو قعد وحدوامع من 

ماذابيهم يزهاوا مع بعض. إيه جاهل الشيء عدوه هذي هي كي ما نعرفوش حاجة وال واحد نخافو منو 

تقدري تحكي واش إجيك في راسك) هذي هي الزم واحد إدير  :مخنعادوه، عندي خيال بعيد يك؟ (

   "لخطوة األولى أمبعد خالص.ا

  ديناميكية األساليب الدفاعية:

الذي يتبع  (CF1)ووصف المحتوى الظاهر  (A2-3)تبدأ الحالة القصة بتحفظ كالمي 

مع التأكيد على االستناد على  (CF1)الرجوع إلى المحتوى الظاهر و   (CP1)مباشرة بسكوت 

الذي يتبع بالرجوع و  (B2-8)ق شخصي (صاب روحو وحدو) وانطالقا من تعلي (CM1)الموضوع 

الذي يتبع بسؤال  ،(A2-8)الميل إلى االجترار و   (A1-2)إلى مصادر أدبية (جاهل الشيء عدوه) 

  .(B2-8)تنتهي بالتعليق الشخصي  ؛ (CC2) - كمحاولة الشراكها في الوضعية- للفاحصة 

  اإلشكالية

قد واجهت الحالة هذه التصورات و  ،ترمي اللوحة إلى إعادة إحياء االشكالية القبل تناسلية

باللجوء إلى الرمزية (كاين حنش خرج من الغار). تم إدراك  -الخاصة بالعالقة البدائية باألم- المقلقة 

  متنوعة. و  بعد اللجوء إلى أساليب مختلفة ،تجاوز التصورات المقلقةو  اإلشكالية

  "12BG 9اللوحة 

بيع كما يقولو بالصة وين أي واحد ماذا بيه إكون. آآ هي طبيعة فيها بحيرة، كاين الورد، الر "

نفكر في أحالم المراهقة وحدة كي تحب واحد مذا بها يديها تحوس في باليص رومانسية كما هذي 

  "هذا هو.
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  : دينامكية األساليب الدفاعية

انطالقا من تحفظ و  ،(CF1)تلجأ الحالة إلى وصف المحتوى الظاهر  (B2-8)بعد تعجب 

مع ادخال أشخاص  (CP3)  والمبني للمجهول ،(CN1)عما هو محسوس  تعبر ،(A2-3)كالمي 

يمكن القول أن هناك ميل إلى  .(B2-3)الذين تربطهم عالقة  ،(B1-2)غير موجودين في الصورة 

   (B1-1)انطالقا من الرغبة الشخصية  ،نسج قصة

  االشكالية:

وات وقد وجدت الحالة مخرجا لقد نجحت الحالة في تناول قصة تجاوزت فيه طغيان النز 

بإستثمار عالقة لكن تبدو نوعا ما إتكالية ("يديها") ولكن الحالة تقدم هذه المواضيع بنوع من السلبية 

  تتعلق بالمراهقة.و  على كل حال فالعالقة رومانسية فقطو  من طرف المرأة

   13B:  "5اللوحة 

مسكين رجلين بال سباط، الدار قديمة ماكان  مغبون(الال بالشفتين كطريقة الستنكار الوضعية) توتو "

  (ترجع اللوحة). "ال والي وال حنين وحدو يستنى

  ديناميكية األساليب الدفاعية:

) وتظهر عناصر من CC1( (تو تو بالشفتين) يتم مباشرة الخطاب باللجوء إلى الحركة

يد بعد ذلك على رصد ) والتأكCP3) إنطالقا من عدم التعريف باألشخاص (A2-10التكوين العكسي (

  .)CP2القصة كلها قصيرة (. CM1)) وكذلك التأكيد على موضوع السند (CN6الحدود (

 اإلشكالية: 

فقد كانت إشكالية البقاء وحدها  ،يظهر جليا أن المفحوصة اصطدمت مباشرة باللوحة لذلك

التخرج من اإلشكالية  والقدرة على استحضار الموضوع الغائب، مناسبة لتكثيف الدفاعات وبالتالي كان

  صعب.
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  :13MF اللوحة

 alorsراجل تفاجئ كي دخل من الخدمة، صاب المرأة تاعو طاحت مريضة وفقدت الوعي "

جاو داوها لسبيطار... صبحت الباس ورجعو لحياتهم  les pompiersبدا يبكي، بدا يبكي بعد عيط 

 "السعيدة بصح بقات لو الخلعة حتى بعد ما برات.

 :األساليب الدفاعية دينامكية

) تم A1ـ1)، يتم نسج قصة قريبة من المحتوى الظاهري (B2ـ1بعد دخول مباشر في التعبير (

) وظهور A2ـ8) الذي يتعرض لالجترار(CF5) يليه وجدان ظرفي (E6إدراك خالله شخص مريض (

) الذي CF2( ) والتأكيد على ماهو يوميles pompiers) (عيط A2ـ10عناصر التكوين العكسي (

) B2ـ7( ) وبعد الذهاب واإلياب بين تصورات متناقصة والتحقيق السحري للرغبةCP1يتبع بسكوت (

  ).E6القصة بادراك مواضيع مريضة ( تنتهي

  :اإلشكالية

يبعث المحتوى الباطني للوحة إلى التعبير عن الجنس والعدوانية وقد كانت اإلشكالية متفادية 

ويبقى الشعور  ،عكسي والتأكيد في نهاية المطاف على عالقة سعيدةباللجوء إلى عناصر التكوين ال

  بالذنب معبر عنه بشكل غير مباشر(بقات لو الخلعة حتى بعد ما برات).

 "15 :19اللوحة

كاين الدراري اشوفوا هكذا يديروا الدراري كي  .. دار فوقها ثلج، كما الدار تاع الهيك واهللا..هنا"

  "يطيح الثلج يلعبوا.

 :كية األساليب الدفاعيةدينام

) CP1تبدأ بمحاولة التعبير ولكن بتدخل الكف ثانية ( ،)CP1( بعد زمن كمون أولي طويل

) ليتم انطالقا منه ادخال A2ـ4واالبتعاد المكاني ( (CF1)وتعود إلى وصف المحتوى الظاهري 

تقديم تعليق  ) معCF2) ولكن في وضعية يومية مبتذلة (B1ـ2( أشخاص غير موجودين في الصورة

  .(CP2)). والقصة كلها قصيرةB2ـ8شخصي (
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  :اإلشكالية

تبين هذه اللوحة قدرة المفحوصة على تحديد الداخل والخارج وانطالقا من إدخال أشخاص 

غير موجودين في الصورة، نالحظ استدخال المفحوصة للموضوع الجيد وكان ذلك انطالقا من تأكيد 

  ت الخاصة باللوحة.على ماهو يومي الحتواء االحياءا

  16" :16اللوحة 

قصة امرأة تحب الحياة عندها أحالم ياسر وتحب تحققهم "(ضحك والنظر إلينا باستفهام) 

  (تبتسم وترجع اللوحة). "اكون عندها بزاف حوايج، وتحقق طموحاتها إن شاء اهللا ربي اوفقها

  :دينامكية األساليب الدفاعية

) والتأكيد على ماهو خيالي CP1بع بسكوت طويل () الذي تتCC1تبدأ مباشرة بالضحك (

) وتنهي القصة بتعليق A2ـ8) والميل إلى االجترار (CP3) مع عدم التعريف باألشخاص (A2ـ12(

  ).CP4) وقد كانت القصة مبتذلة وال صراعية (CC1( ) وبالحركةB2ـ8شخصي (

  :اإلشكالية

وقد أدخلت أشخاص غير موجودين  ،ضمحاوله الرفمع  ؛التردد منذ البداية تإن اللوحة أثار 

تناولت و  على ما هو خيالي ،ركزت في الخطاب. ولكن دون إظهار عالقة بينهما ،في الصورة

  .لكن دون إعطاء تفاصيل توضحها ،إشكاليتها الخاصة

  

  

  

  

  

  



  الفصل السابع: التوظيف العصابي النموذجي
  

 221 
  

 

 

  ةسن 37 خالصة السياقات                      سلمى

  Eسياقات        Cات سياق         Bسياقات           Aسياقات        

  

 B1ـ1= 1

  B1ـ2= 3

4 =B1  

12 =CP1 

4 =CP2  

13 =CP3  

4 =CP4  

2 =CP5  

3 =CP6  

37 =CP  

  

 A2ـ1= 3

  A2ـ3= 9

  A2ـ4= 1

  A2ـ6= 1

  A2ـ8= 4

  A2ـ10= 2

  A2ـ12= 1

  A2ـ13= 1

  A2ـ17= 1

 15 =A2  

 B2ـ1= 6

  B2ـ3= 3

  B2ـ4= 2

  B2ـ6= 1

  B2ـ7= 2

  B2ـ8= 7

  B2ـ12= 1

  B2ـ13= 1

23 =B2  

1 =1CN 

3 =4CN  

1 =6CN  

1 =7CN  

6 =CN  

2 =CM1 

2 =CM2  

4 =CM  

4 =CC1 

2 =CC2  

6 =CF1 

4 =CF2  

1 =CF3  

CF4=1 

1          =CF5  

  

 نجد أن السياقات المستعملة كثيرة نوعا ما ومتنوعة، ،إذا تفحصنا لشبكة التحليل لحالة سلمى

رغم أن هناك  الكف الذي أدى إلى  ،دسمحت هذه األساليب من إعطاء قصص واضحة إلى حد بعي

  ذلك على شكل الكف الفوبي.و  ؛تقطعات تقريبا في كل القصص
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  السياقات العامة:

يتبين لنا أن السياقات متوزعة بصفة عامة على كل السجالت ولكن كان تكرارها مختلف. كان 

ياقات التحكم ) وبعدها سB2=23تليه سياقات المرونة ( CP)= 37(الكف الرهابي أكثر تكرارا 

)15=A2) 5) وقد كانت السياقات األولية نادرة=E .(  

التي جندت دفاعات مكثفة في و  سمحت هذه األساليب، من تناول قلق اإلخصاء بوضوح؛

أغلبها عصابية. إال أن هذا التكثيف من الدفاعات أظهر عدم إرصان جيد لعقدة أوديب. يبدو أن هذه 

  أنها عصابية. رغم - الدفاعات تكلف طاقة كبيرة  

 يمكن القول أن التوظيف النفسي لدى  سلمى مفتقدا للمرونة، حيث كانت الدفاعات صلبة

التي جندت بكثافة كلما ظهرت التصورات أو الوجدانات المحرجة (سواءا الجنسية أو العدوانية). نجد و 

سائدة على شكل مثال في اللوحة األولى الخاصة بعدم النضج الوظيفي كانت أساليب التحكم هي ال

التعبير عن الصراعات الشخصية و  )A2ـ3) تحفظات كالمية (A2ـ1وصف مع التعلق بالتفاصيل (

. مع ظهور الكف (CP4)مع أساليب الكف الفوبي بعدم توضيح أسباب الصراع ) 2Aـ17الداخلية (

  النرجسي على شكل ذكر وضعية تعبر عن وجدان. 

بتناول الصراع في صيغة داخلية و  النضج الوظيفي لقد سمحت هذه األساليب باالعتراف بعدم

والذي يكشف عن الرغبة في استعمال الموضوع والدفاع ضده (اراجع الدروس ديالو بش اغني بصح 

إال أننا لم نالحظ تقمصات واضحة؛ فاللوحة تستهدف البعد النرجسي ما يفسر تواجد  ؛ماهوش فرحان)

العملي و  التي تعتببر لوحة أوديبية، فقد كان الكف الفوبيو  انيةالدفاع ضدها. أما في اللوحة الثو  الرغبة

التمسك و  هما السائدين في البروتوكول، مع ظهور أساليب التحكم على شكل تحفظات كالمية

) B2ـ3في النهاية، على شكل التعريف بالعالقة بين المرأة والرجل ( أسلوب المرونةيحظر بالتفاصيل. 

بالفروق بين األجيال، إال أن العالقة االوديبية متفادية نظرا و  ق الجنسيةولكن رغم االعتراف بالفرو 

  للكف الذي يطغى على الصراع. 

كف و  كانت اإلشكالية االكتئابية متناولة، رغم أن الكف كان أكثر ظهورا على شكل كف فوبي

تخرج سحريا الو  )B2ـ4حركي، إال أن األساليب المرنة كانت كذلك حاضرة على شكل وجدانات قوية (

خاصة منها التأكيد على الصراعات - ارتبطت هذه األخيرة، بأساليب التحكم  (B2-7) من الوضعية
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 .سمح بتناول اإلشكالية االكتئابية؛ البعد االكتئابي لم يكن مخل بالتوازن وقد تم تجاوزه ما - الداخلية

    كان ذلك ممكنا باللجوء إلى االتكال.

قوية التي ظهرت في اللوحة الثالثة، تتناقض مع الكف الشديد يمكن القول أن الوجدانات ال

ما يجعلنا نفكر أنها بصدى مع هذه األخيرة؛ فالشعور باالنعزال  ،الذي ساد اللوحة الثانية (السابقة لها)

ما يشير إلى أهمية الكف وبذلك عدم تجاوز  ،قد يكون مرتبطا باالعتراف بالعالقة بين الوالدين

  يبية. اإلشكالية األود

 مقلقةتصورات  لية،التي ترمي إلى إعادة إحياء االشكالية القبل تناس ،اللوحةاجهت الحالة في و 

 أساليب متنوعة، خاصة منها المرونةو  الخاصة بالعالقة البدائية مع األم، باللجوء إلى الرمزية و 

الشيء عدوه)  التحكم بمصادر أدبية ( جاهلو   (B2-8)تمثلت المرنة في تعليق شخصي  :التحكمو 

(A1-2)   الميل إلى االجترار و (A2-8)  كذلك التحفظات الكالمية  و(A2-3)  التي تخللها كف و

و الكف العظامي (االستناد على (CF3) و كذلك الكف العملي (CP1) فوبي على شكل سكوت 

نا قدرة الحظفقد أما في اللوحة التاسعة عشر،  ؛كان هذا في اللوحة الحادية عشر(CM1) الموضوع) 

   .انطالقا من إدخال أشخاص غير موجودين في الصورة- المفحوصة على تحديد الداخل والخارج 

 ،وكان ذلك انطالقا من تأكيد على ما هو يومي ،نالحظ استدخال المفحوصة للموضوع الجيد

نوعة رغم أن القصة قصيرة، إال أن األساليب الدفاعية كانت مت؛ الحتواء االحياءات الخاصة باللوحة

الشيء الذي سمح بالتخرج جزئيا من اإلشكالية الباطنية. كما كان دور األساليب النرجسية  - نوعا ما

)CN (الخاصة بعالقة مرآتية وبمثلثة الموضوع) مساهما في محاولة تجنب الصراع النزوي أو (

  وضعها كدفاعات نرجسية ضد اإلشكاليات التي أعيد إحياءها.

  اإلشكالية العامة:

جلى من خالل البروتوكول، تمايز واضح عن الموضوع وكان سجل الصراعات جنسيا. لقد ت

سمح هذا التمايز بين األنا والموضوع، بظهور  ؛كما اتضح المرور إلى التقمصات الثانوية األوديبية

تقمصات هستيريا لكنها كانت صراعية، فقد تجلى بوضوح صعوبة التنازل عن المواضيع األوديبية ما 

ى صبغة اكتئابية. فقد كانت أغلب اللوحات موعد لتناول الصراعات بإيجاد حلول وسطى بين أدى إل

الرغبة والدفاع مع األخذ بعين االعتبار الواقع، رغم صعوبة اإلرصان حيث نالحظ مثال في اللوحة 
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 منع صيرورة التداعياتو  حيث كان الكف مكثف- الثانية، صعوبة سلمى من إرصان الصراع األوديبي 

رغم كذلك االعتراف و  كذلك بالفروق بين األجيال واضحاو  رغم أن االعتراف بالفروق بين الجنسين- 

لكن كان ذلك ممكنا بعزل الفتاة الموجودة في  ،برغبة بين الشخصين في المستوى الثاني (الوالدين)

مل الذات لكن يمكن لنا القول، أننا لم تلتمس في البروتوكول هشاشة على مستوى تكا -المستوى األول

   .فاتخاذ المواقف التقمصية كان صراعي وقد الحظنا ذلك في الرورشاخ وفي تفهم الموضوع ،رغم ذلك

 .ع القيام به سلمىيما لم تستط ،التقمص ألحد الجنسين ،فالتقمصات يعني اتخاذ موقف جنسي

ئل الدفاعية المستعملة وقد كانت الوسا ؛من شأنه أن يثير حركة اكتئابية ،فاالعتراف بالفروق الجنسية

  غير ناجعة دائما، للتعبير عن العدوانية المرتبطة بقلق اإلخصاء وقلق فقدان الموضوع. 

، صبغة نها تأثرت بقلق الفقدان الذي حملرغم أن قلق اإلخصاء هو السائد لدى سلمى، إال أ

قول، أن االحتفاظ ؛ لذلك يمكن ال)ربما، بالتنازل عن الموضوع األوديبي ،المرتبطة (و اكتئابية

   .أحدهمابالتقمصات الثنائية  يسمح بالحماية ضد فقدان 
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  :العامة المعطيات خالصة

 مؤشرات لنا قدمت المفحوصة أن اإلسقاطيين، االختبارين معطيات قراءة خالل من نالحظ

 التحكم) +F  %= % 75  مثال الرورشاخ في نجد حيث( الخارجي الواقع مع جيد تكييف عن واضحة

 ما هذاو  ،فعال غير التحكم هذا جعل أحيانا النزوات طغيان أن إال ؛البروتوكولين كال في حاضرا انك

 .  الشكلية االستجابات عدد انخفاض في ،مثال نلتمسه

 مع للصراعات الجنسي السجل ظهر، حيث الحالة لدى متنوعة ،النفسي التوظيف أنماط كانت

 اختبار في الذاتية الحدود وضعت حيث-  نرجسي لسجل ىأخر  أحيانا ظهورو  اإلخصاء، قلقل ،طغيان

 طغيان لنا وضحت فجة تصورات كذلك أحيانا ولكن، رمزية إجابات ظهرت ذلك، رغم - صعب

  .اإلدراكية اآلليات على اإلسقاطية الحركات

 صيرورة أن القول يمكننا ذلك، رغم لكن الموضوع تفهم في وكذلك الرورشاخ في كف التمسنا

 اللوحة في مثال اإلجابات بعض في اإلسقاط يمنع لم ما-  الواقع لمستلزمات لالستجابة ندةمج التفكير

 وفي") يغلب شكون مسابقة" :التحقيق في يصبحان التلقائية اإلجابة في " يتعاونوا عباد زوج: ("الثالثة

 كانت قدو  - ")سحرية عصا عندهم نسا زوج" :التحقيق في يصبحان" متقابلين عباد زوج: (VII اللوحة

 أن إال). التكيفية القدرة إلى يشير ما( المبتذلة باإلجابة مرتبطة الثالثة اللوحة في الحركية اإلجابة

 إلى أدى ما الثنائية، لتفادي محاولة هناك كان" الدنيا حاكم:"تقول التحقيق وفي"وحش" التالية اإلجابة

 تحرير عند الحدود وضعف التصورات هشاشة إلى ذلك يشير اإلدراكي، المجال على النزوات طغيان

 سجل في رمزية إجابات تقديم على القدرة ظهرت فقد أخرى، جهة من لكن العدوانية، النزوية الشحنة

 ذلك لنا توضح كما( المحرجة التصورات بعض نقل على القدرة على تشهد والتي عدواني أو جنسي

  ). VI اللوحة

 الوجدانات عن للمفحوصة التعبيرية، ياتاإلمكان في للصراعات العصابي السجل يتجلى

 اإلجابات في مهم، اكتئابي بعد أخذت والتي الرورشاخ في النرجسية الهشاشة تجلت .الناجح والكبت

 الحظنا أين) IIIو II( النزوية اللوحات في الحال هو كما ،الحدود في هشاشة وضحت التي

   .النرجسي لالستثمار متكرر رجوع الحظنا كما واالضطراب، األحمر باللون االصطدام
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 الصراع تجنب محاولة في ساهمت التي ،)CN( األساليب دور الموضوع تفهم في الحظنا

 المثلثة أساليب ظهرت وقد. إحياءها أعيد التي اإلشكاليات ضد نرجسية كدفاعات وضعها أو النزوي

 إطار في المقلقة صوراتالت ضد للدفاع مجندة وهي) 19و 11اللوحة( البدائية النكوصية اللوحات في

  .الحدود دعم إلى تهدف والتي االكتئابية، خاصة تثيره الذي وبالقلق البدائية األمومية بالصورة العالقة

 االرتياح وعدم التقمصية للصراعات إكتئابي صدى هناك أن الحظنا فقد للتقمصات، بالنسبة

 إلى يشير ما) %8( ما نوعا منخفض اإلنسانية اإلجابات نسبة وجدنا حيث األنثوية؛ التقمصات في

 لوال ،الذات تصور تكامل عن نتساءل يجعلنا أن ممكن كان الذي للجسد، كاملة صورة إسقاط صعوبة

 ظهور كذلك الكثيفة؛ اللوحات في الموحدة اإلجابات وكذلك الحيوانية كاملة، إنسانية تصورات وجود

  ").فاشخ" V اللوحة( الذات تصور لوحة في المبتذلة اإلجابة

 انحالل خطر استبعاد، لنا يمكن وبالتالي موجود الكامل بالموضوع االعتراف أن القول يمكن

  .العدوانية النزوية الصراعات لتناول كصدى النرجسية الهشاشة هذه ظهرت وقد. الهوية

 أو ")عباد(" جنسيا معرفة غير اإلنسانية فالتصورات واضحة، التقمصية الصعوبات ظهرت

 عدم ويترجم التقمصات إشكالية شدة يوضح ما الوقت نفس في وذكرية أنثوية صبغة لتحم إجابات

الخاص  التحقيق في األنثوية للصور إيجابي تقييم الحظنا وقد. األنثوية التقمصات يخص فيما ارتياح

 بالثنائية االحتفاظ لهدف وذلك" سحرية عصا" قضيبية بصفة يقترن والذي )VII( األمومية اللوحةب

 يكون ولم حيادية اإلجابة كانتف ،التلقائية اإلجابة في الصراع عن التعبير تفادي شاهدنا فقد ؛نسيةالج

  .التحقيق في الكف رفع بعد إال ممكننا، ذلك

 مجال في الليبيدية والحركات العدوانية الصراعات تناول أن سلمى، لحالة بالنسبة إذن نفكر

 اإلشكالية أن القول يمكننا ذلك، رغم التقمصية، اقفالمو  اتخاذ على قادرة غير جعلها عالئقي،

 قلق لحدة نتيجة كان الذيو  صعبا، بات التقمصية المواقف اتخاذ أن رغم السائدة؛ هي التقمصية

 غير الحركات الرورشاخ ففي. البروتوكولين  كال في نادرة العالقات تصورات رأينا قدف اإلخصاء،

  .إسقاطيا استثمارها رغم مالئمة

 تحمل في صعوباتها على ركزت حيث ،المقابلة في اهانالتمس الذكر، السابقة الصعوبات كل

  les règlesب تصدمت مراهقة كنت كي: "تقول رجال مجتمع المجتمع هذا ألن ،األنثوي جنسها
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 يشير هذا كل[...]"  الدنيا هذا في يحب كما أعيش الطفل خطر طفل نكون حابه كنت[...]  نتاوعي

 األمنية هذه وفي: أم تصبح أن تتمنى أنها تؤكد أنها رغم األنوثة، وٕادماج تحمل على ىسلم لصعوبة

 فيها، وما الدنيا ماما، لي إعيط طفل عندي أكون أم، نكون أمنيتي: "األم مكانة استالب في رغبة نقرأ

 سنة 15 في الدراراي جابت هي برك في تصبر هي بصح تقلقيش ما صغيرة مازالكي لي تقول ماما

 من نوع نالحظ "معليش صغيرة جبتهم برك كان لو نقول ذرك بصح ،دارتها كيفاش فيها نحير كنت

  . األم مكان أخذ في مباشرة أمنية تليها والتي" دارتها" عبارة في القصيرة التداعيات

مواصلة يمكن لها نشير إلى أنه بعد تطبيق تفهم الموضوع، تطلب منا سلمى إذا كان 

لكنها مثيرة و  هاية البحث، ألنها تريد أن تكمل هذه التجربة التي تبدو لها غامضةحضورها حتى بعد ن

نقترح و  أنه يمكن لها الرجوع فقط للمرة الرابعة إن أرادت ذلك،و  للفضولية (نشرح لها عدم أمكانية ذلك

س بنفلكن لم تشعر و  أن زارت مختصةو  تقول أنها سبقو  توجيهها إلى مختصة نفسانية أخرى، تشكرنا

"على بالك ماشي ساهل واحد يهدر على روحو بصح معاك  :في الحصص معنا هو الحالالشيء كما 

madame  نحس بla confiance، شفت  dégà une psychologue، معاها كملتش ما بصح 

 des idées زعمة كشغل راسي في كاين واش على تركز هي شغل حسيت كف كف ماشي

fausses، باللي نحسش ماو  مقلقة مانيش بالك على أنا والو لي دار ما بصح استرخاء لي تدير كانت 

وحدها، اخصنا هنا واحدة  تجي الهدرة شغل libre روحي نحس ،madame  معاك لإلسترخاء نسحق

  ".(ne critique pas)كما انتي باين ما تكركتيش 
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 النموذجي الفوبي التوظيف - 3

  لينا حــالة 3-1

  العيادية المقابلة 3-1-1

  .سنة 27:عمرال

  .إخوة 05 خمسة بين من وأخيرة وحيدة طفلة :اإلخوة بين الرتبة

  .أشهر 07 :الحمل مدة

  .سنة 23 :الزواج سن

  ).سنوات 3( طفل على الحصول بعد الثاني الحمل :الحمل عدد

   .سامي تقني تكوين+  علوم شعبة باكالوريا :الدراسي المستوى

  .  خاصةال الشركات باحدى سامية تقنية: المهنة

  .جامعي :للزوج الدراسي المستوى

   .موظف :الزوج مهنة

 أهلها فراق من كثيرا تشتكي الحالة لكن. بدون مشاكل ظاهرة الحمل تطور عادي شيء كل :الحمل

  .  الحالي الحمل بداية مع تتزامن التي الشكوى

  .صعبة الوالدة لكن عادي كان :األول الحمل

  .ً◌طفل أيضا ثانيال الحمل االيكوغرافي الفحص حسب

  .حية  :األم

  . حي  :األب 
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 للمرة حامل اآلن فهي لذلك محتاجة جد كانت أنها وتقول مباشرة بالفحص مهتمة جد لينا بدت

  .عليه تعودت عما مختلف والمحيط أهلها عن بعيدة ألنها يقلقها أصبح بالمنطقة ووجودها الثانية

 زوجها مع أنها رغم-  وحيدة نفسها تجد ناآلو  أهلها مع بلدتها في كانت ،األول الحمل ففي

 منذ تحسنهاو  ،المادية وضعيتهما تغير ورغم -كثيرا تبكيو  الغربةو  بالوحدة تشعر أنها إال ،طفلهاو 

  . ا (حسب تعبيرها)كبير  ذلك ثمن تجد أنها إال ،المنطقة إلى وصولهما

 مرة كل في الرجوع هو اانتباهن ألفت ما لكن كلها المقابلة محاور لينا تناولت ،حال كل على

 ككنت" الغربة هذه تحمل في صعوبتها عن تعبيرها في كثفت لقد. "الغربة" هيو  األساسية اشكاليتها إلى

 ما والو كان ما ذرك بصح صغيرةو  كبيرة بكل نسمع كنتو  يوم كل نشوفهم كنت ناسي كاين البالد في

 ماو  لسبيطار دخلت ماما النهار ذكه حتى .)العينين في الدموع( العام في مرة واحد حتى نشوف

 ماو  حاجة لها صرى لوكان تصوري خرجت حتان سمعت ما أنا بصح اقلقوني حبوش ما قالوليش

 يقعد هو حب إلى نروح راسي في تدور حاجة ذركو  .سلكت اهللا حمد بصح ،même pas نشوفهاش

 بالصتهم هنا يتربو ديوال حبيت ماو  البالصة هذ حبيت ما ندير رايحة واش) الزوج تقصد( حاجتو

  " لماليها بالد كل هنا مش الهيك

 المستمر لرجوعها نظرا المقابلة بمحاور متعلق بسؤال الحالة انتباه نلفت مرة كل في كنا

  .الحالة على طاغية كانت التي الغربة إلشكالية

 التقيؤو  الغثيان كثيرة لكنهاو  الطبيب حسب عادي شيء كل أن تقول لحملها معاشها عن

  des fois حتان les nausées بزاف عندي وشنو بصح normal كلش لي قال الطبيب هو" :حياناأ

 لها تحكي الوقت نفس في صديقةو  أم هيو  أمها من قريبة جد أنها تقول أهلها مع حياتها عن" نتقي

 من اقرب أكثر نفسها تجد لكنهاو  بأوالده مهتمو  حنون بأب تصفه كذلك األب. كبيرة أم صغيرة شيء كل

 كنت. "األول للطفل األثاث بعض مع تحظران كانتاو  أمها مع دائما األول الحمل في كانت قدو  .أمها

 نديرو حتان نرجعوش ماو  صباح نخرجو كنا ،le traussaux du bébé بعض مع نحظرو يمىو  أنا

 بصح ييبريكول كان راجلي نخدمش ما كنت للزوج عجبونا اللي الحوايج نشروو   les magasins قاع

 لي تبعث ذرك... تزيدو  تشريو  فرحانة كانتو  كلش لي شرات اللي تقريبا هي بزاف عاونتني ماما

 في الدموع( بعض مع اليامات هذوك هما خصني اللي كلش عندي ذرك لها نقول أنا بصح حوايج
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 يركب فرق هذيا الثانيو  األول الحمل بين ما كف غدوىو  كف اليوم الدنيا هي هذي يعني) العينين

 ما اناو  مليحة نكون باش كلش ادير خاتش الحال غاضو بلي لي يقولو  لها حس تاعي الزوج

 هو مواليها على تستغناش ما الراجل كما ماشي المرأة باللي يفهمش ما بصح مليح هو... نستعرفش

 يتفكر ذاك من هو مواليه على نسقسي اللي أنا فيهم خالص يخممش ماو  مواليه يخلي ساهلة جاتو

  " االنسو  الرجال كف كف ماشي. مرات 3 لماما نعيط يوم كل أنا لها يعيطو  اهيم

 طفلة تريد أنها تقولو  طفل كذلك الحمل فهذا ذكر، طفل كان الذي األول حملفي ال هو كما

 فرحت الطفل كجى حتى بصح" قبل من طفل لها أن رغم تتقبله كذلك الطفل لكنو  "يماها حبيبة" ألنها

 تبدأو  "بعض مع حوايج يتعلموو  بعض مع يلعبو خوه عندو اكون خير مليح مش دالوحي الطفل خاتش

 يلعب أطفال هناك ليس خالن الو  أهل ال يجد ال ألنه له تتأسف الذي األول طفلها عن الكالم هنا

  .كافيا غير ذلك أن إال اللعب من العديد يملك أنه رغمو  معهم

 صغير ككان حتى كلش لو نشرحو  كلش في لو نهدر intelligent وليدي" :تقول طفلها عن

 على نشوف معاه نقعدو  des programmes pour enfants لو ندير كنتو  لو نحكي معاه نهدر

 حتى أنا حسيت هكذا يشوف وحدو نخليه اللي من كثر يفرح معاه نقعد كي الحال عجبو نحسو بالك

 بزاف يفهم عقلو في كثر يدير نحسو بصح سنين 3 عندو ذرك لو نحكيو  معاه نشوف احب لذرك

 بصح كلش ننسى نشوفو كي نيييواس اللي هو. نبينش ما كي حتى مليحة نكونش ما كي بي يحسو 

 عم ال عندو ما هذي كما بالصة فى يتربى راح كفاش بالذنب نحس ساعات نقولك كفاش نعرفش ما

 حتى les souvenirs كانش ما كلي نحس نقولك كيفاش يعني خوال والد الو  عموم والد الو  خال الو 

  ."هنى واحد حتى عندو ما يكفيش ما بصح كلش لو نشروا كي

 plus logique راجلي"  فهو رأيها حسب منها إجابية أكثر يبدو الذي زوجها عن لتتكلم تعود

 ثاني مليحة حاجة شابة دار نشرو نروحوو  الدراهم نجمعو كي بلي تنسايش ما لي يقول هو عليا

 تنسايهاو  للطفل مليحة مش ثاني هذي والو لو يوفرو يقدرو ما فاشلين مش درينقا يماهو  باباه يصيبو 

 برك حنا  des projets كاين هنا نجي obligée مش بزاف مشاريع كاين بصح الحق عندو .دايما

 هكذا أنا. فالراس دخلتليش ما هنا نجي obligée تع العفسة هذ بالدنا في ننجحو قادرين للشهرية رحنا

  "  نشوف
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 أو بالدهم إلى الرجوع إما يا الواقع األمر أمام زوجها تضعو  وقتها تضييع تريد ال فاآلن ذال

 المهمة األشياء أمام تمرو  المنطقة هذه في كله عمرها تمضي أن تخاف ألنها تتركهو  ستذهب هي

  .الكرام مرور

 خاصة زاد الذيو  أهلها مع للفراق لينا تحمل صعوبة على دارت كلها فالمقابلة حال كل على

 الظروف تعرفي قبلت جيت كي"  الحالي الحمل قبل للغربة متقبلة كانت بينما الثاني؛ الحمل بداية مع

 ça األولين اليامات le bricolage هذك من خير أنا قلت مليحة خدمة صاب لي قال كي هيا المادية

va راني بلي عرفت مع بصح enceinte جات اللي ذكه ماشي تقولي خالص الحالة بي تبدلت 

  "عليهم نصبرش ماو  كثر موالي نتوحشو  بزاف حساسة وليت
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  بروتوكول الرورشاخ  تحليل 3-1-2

  سنة 27لينا 

  اإليجابات   التحقيق  التنقيط
زمن 

الكمون 
  األولي

  اللوحة

 
G F + A   Ban 

 
G  C’   Frag 
D   Kp   Hd  
D    F + A 
  Dd F-  sex  

  اللوحة كل
  اللوحة كل

  الكبير األوسط الجزء
  

  الجزء الكبير الجانبي
  الجزء السفلي

  ....اكون يقدر هذا
1-chauve souris   
   الظلمة فيه غار-2
 الفوق طالعين يدين -5

  des loups نتاحهم الشكل حسب يعني -4

  المراة تع الوالدة المراة تاع يعني المراة هنا -5

  I 

 
D   C    Sang 
  D C F – anat 
  Dd  F – sexe 

  
Dbl FC’symb  

  
 Dbl C’abst 

 
D F+ A Ban 
D K (H) 

  
 
D F- sex  

  األحمر
 األحمر من صغير جزء

  السفلي
 

  
  الجزء األبيض
  الجزء األبيض

Ça symbolise la 
paix  

  

^

M
^

Mça c’est quand la femme n’est 

pas enceinte ya  les règles6-            

        
   قلب كاين هنا -7
 la  تع الفوقانيla meme chose  دايما -8

femme  
9- ça au milieu ça peut_étre un 
symbole à l’entrer de la ville un 
symbole blanc quoi                          
                
10- la paix le blanc quoi   

 déjas papillon هذي -11

 هذ بصح بلينمتقا كشغل عباد زوج -12
 لي ابانوا اشبهو لواش باليش على ما العباد
  . للعباد برك اشبهو

  هنا ثاني كاين تع المراة -13

  

II 
 
 
 
 
 
 
 

III  

  صدمة
 
Dd EF- A 
(peau)  

  
  

تظهر جزء صغير في 
  األسفل 

  هذي ما...ما...
Elle ne me dit pas grand-chose 

   les taches شغل حاجة فيها  -14
  منشورة  La peau ( ترتعش ) شغل 

  IV  

G Kan  A    15- خفاش باينة هذي    V  
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→ Chauve souris 

 on dirait  بصح←         

   قرون الراس في عندها ←
 السما في راهي) القرون إلى بأصابعها تشير(

  تطير

D F+ Obj    
 في هنا هنا تع هكا حاجة شغل...هذي -16

  بكري تاع la pipe شغل الوسط
  VI  

D Kp Hd 
 
 

 
G F+ H Ban 

  

    بال ريسان زوج ايبانو هنا -17
chapeau  تاع اشبه les indiens .  

  متقابلين نسا تع ريسان زوج هكك
 زوج ثاني اكونو اقدرو -18

  la queue de cheval ب صغار بنات 

17  VII  

  
D F+ A Ban  

  
  ya beaucoups de couleurs !

  les taupes    VIII اشبهو حيوانات زوج كاين -19 

صدمة  
D Kob Obj 

     التناظر عن مالحظة

 أختها عندها حاجة كل
 واحد جهة في لها تشبه

  أخرى

  كاين األولين كي يعني عارفة مش

 حاجة كل كشغل اتشابهو جوايه زوج -20
  أخرى وحد جهة في باختها مربوطة

  IX  

 
D F- A  

 
 

D  Kan- A  
Dbl F- Hd  

  
D FC vet 
D F- sexe 
D F+ A  

 
 

  العلوي رماديال الجزء
  

   الوردي الجزء

  ...ومن من جوايه زوج دايما كاين
21- ya un Rhinocéros 

  وحيد القرن
22- aussi un animal en face genre 

mangouste           مربوطة باختها  
  العين               -23

24- soutien gorge bleu   
  تع المرأة        والدة  -25
26-  araignée  

  X  

 

  )  VIII(  والثامنة) V (  الخامسة اللوحة :االيجابي ختباراال

V- راهي libre  لبالدي نروح بالصتها في السما في   

VIII - ماتعجبنيش vraiment  تعجبني اخرى واحد ماكانش بصح alors  هذي ديت parce que  

 .les couleurs فيها

 ماعجبونيش فقط وتقول التعليق تريد ال)  IX  ( والتاسعة) IV (  الرابعة اللوحة :السلبي االختيار

                .عجبونيش ما قاع  قاع  enfin للزوج
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   السيكوغرام

  الخالصة  أنماط اإلدراك  المحددات  المحتويات

A = 10 

AD = 00  

H = 00 

Hd = 03  

(H) = 01 

Elém  = 00 

Bot = 00 

Sg = 01 

Obj = 02 

Abstr = 01 

Sexe = 04 

Frag = 0 1 

Anat = 01 

Symb = 01 

Vetm = 01  

F = 16 

F+ = 9 

K  = 1 

Kan = 2 

Kob = 1 

Kp = 1 

C = 1 

 C’ = 2 

CF = 1 

FC = 1 

FC’= 1 

C = 6 

EF = 1 

S. de E = 01 

  

G = 4 

15℅ 

D = 16 

62℅ 

Dd = 3 

12℅ 

Dbl = 3 

12℅ 

  

R = 26 

Chocs = 5 

Refus=00 

T. total:30’ 

Tps / R =1’15’’ 

T. d’appr: 

D G Dd Dbl 

TRI: 1K/6ΣC 

Rc % = 15 

Ban = 04 

F % = 62 

F+ % = 56 

F+% elarg = 54    

A % = 38 

H % = 12  

  تحليل الرورشاخ لدى لينا

 اصطدامها نجد حيث الخاص للتفكير مفتقر ولكنه R = 26 اإلنتاج بوفرة البروتوكول يتميز

  . كبتها تستطيع أن دون فجة، جنسية وهوامات بتصورات

  :الفكرية السياقات

 ظهر. كبتها تستطيع لم التي فجة جنسية وهوامات بتصورات مصطدمة الفكرية السلوكات تبدو

 في كلية إجابات حضور مثال نالحظ التكيفية واإلجابات للمادة الشخصي التناول بين تناوب هناك

 ما عادة والتي األخرى، اللوحات في تماما تغيب ولكن ،)األولتين اإلجابتين وهما( األولى اللوحة
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 بالواقع الحالة تمسك عدم إلى يشير ما ،) IV ,V , VI( اللوحة مثل الكلية اإلجابات تستثير

 الكبيرة الجزئية اإلجابات هي بكثرة حظرت التي اإلجابات ألن-  بنسبية هذا اخذ يجب لكن الخارجي؛

 شبه سيةح بإجابات ارتبطت كما ،)℅F - =27( سلبية بأشكال مرتبطة األحيان اغلب في كانت التي

  ).X( والعاشرة) II( الثانية اللوحة في الحال هو كما لونية أو لونية

 خالصة شكلية إلجابات مسرح البروتوكول جعل الفجة، الجنسية الهوامات ضغط العموم على

 المهبل،: بوضوح اإلجابة تحديد دون الشيء بنفس تسمى كانت" ( المرة تع"  جنسيةو  حسية وٕاجابات

 غار: ("الشكل غموض من نوع نجد أين الرمزية،و  المجردة األفكار تقدم حينما ءالشي نفس ؛)البضر

  ").الظلمة فيه

  :الصراعات ديناميكية

 إلى تشير والتي أحيانا، واضحة اإلجابات كانت. للوحات الباطنية لالحياءات حساسية نالحظ

 نالحظ حيث التقمصات يخص فيما واضح صراع نالحظ هذا، جانب إلى لكن ؛واضح نرجسي سجل

 إلى بدوره يشير والذي أنثى/ذكر صراع إلى يشر الذي البروتوكول كل على تقريبا أنثوية تصورت

  .الثانوية التقمصات إشكالية

 عن تعبير كل لكف كطريقة الحية اإلنسانية التصورات كل كبت نالحظ هذا، جانب إلى

 الجنسية التصورات يخص فيما الكبت بهشاشة كذلك عليه االستشهاد يمكن ما النزوية، الشحنات

 بعض فتكررت النزوية الشحنة رجوع في التحكم من لينا تمكن عدم خالل تجلى والذي-  والعدوانية

  .المنبه تغيير رغم للمرأة الجنسي بالعضو الخاصة اإلجابات

  on dirait بصح خفاش( )V( اللوحة في ثنائية إجابة إعطاء من لينا تمكن نالحظ أننا إال

 هذه أمام الحالة اضطراب عدم إلى يشير ما - مبتذلة ايجابية مركبة بإجابة ارتبط والذي- ) قرون عندها

 حيث الثانوية، التقمصات سجل في لينا تسجل إجابة أنها القول إذن لنا يمكن وما األصلية اإلجابة

  . للجنسية الثنائي البعد تدمج أن استطاعت

 حاولت أنها كما واضحة، المستوى في تكون أن ينال محاولة كانت المقابلة، في الحال هو كما

   .)المقابلة في حتى هذا التمسنا وقد( شخصي حوار في المختصة تدخل أن مرات عدة
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   الموضوع تفهم بروتوكول تحليل 3-1-3

  سنة 27 لينا

  : 1 اللوحة

 بصح. يلعب راح واش حاير اخمم راه  un instrument de musiqueقدامو صغير طفل"

 يقدر  puisque مليح ماخدمش بروحو فرحان ماهوش شغل يعني.. .)؟ وعاله.. (.شوية زينح ابان

 c’est فرحان ماهوش بالك وال وال وال ثاني يلعب راح واش اخمم قعد   alorsخير من هكاك يخدم

normal on l’a pas applaudit."  

  :الدفاعية األساليب ديناميكية

 بالتفاصيل التعلق مع الظاهر المحتوى بوصف تبدأ ،)B2–1( القصة في المباشر الدخول بعد

)A2–1 (الداخلية الصراعات على تأكيد بعد فيما يظهر والذي )حاير، اخمم( )A2–17( من وانطالقا 

 في بتوقف يتبع والذي ،)A –18( خافت بشكل عنه معبر وجدان يظهر ،)A2–3( كالمي تحفظ

 وبعد بسهولة الكالم يتحرر لن ذلك، رغم )CP5( الفاحصة تدخل يستوجب والذي )CP1( الكالم

 الموضوع مثلنة مع )CF5( خرفي بوجدان متبوع )A2–3( كالمي تحفظ يظهر ،)CP1( آخر سكوت

)CM2( ")فرحان ماهوش بالك وال وال وال(  مختلفة تفسيرات بين التردد ثم") خير يخدم يقدر ()A2–

) A2 – 3( شخصي تعليق تقدم النهاية وفي، )A2–3) (بالك( كالمي تحفظ بعد التردد اهذ يقدم ؛)6

)c’est normal(، الصورة في موجودين غير أشخاص إدخال مع (B1-2)، بهم التعريف دون لكن 

)CP3(.  

  :اإلشكالية

 حيث للوحة الباطني بالمحتوى لينا اصطدمت وقد مباشر كان اإلشكالية على التعرف إن

 يظهر االعتراف فبمجرد لذا، حيا االخصاء لقق ويبدو الوظيفي النضج عدم األولى الوهلة منذ قدمت

 والجرح خصاءاإل فلق لمواجهة كطريقة الموضوع بمثلنة يتبع الذي المختصة، تدخل فرض سكوت

 هذه ولكن ،)أخرى مرة يلعب أن ويفكر حاليا أحسن يلعب أن قادر فالطفل( منه ينجز الذي النرجسي
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 خالله التمسنا داخلي صراع من انطالقا القدرة عدم إشكالية فبتكثي مباشرة تتبع إذ فقط مؤقتة الحركة

  ."ما هوش فرحان" في نلتمسه ما وهذا ربما، ممكنا اإلشباع تأجيل نفهم خاللها أن تقمصات

  :2 اللوحة

  un simple engin يحزنون هم وال ذرك ال عضالت، les muscles وين الزمان وقت"

 هذا كما وبالعيدان بذراعهم يخدمو  musclés هكذا كانو الوقت هذاك في .خدمتو يخدم باش يكفي

 الطفلة هذ...وال   Enceinteمانعرف شغل تبان المرأة هذ. بالعضالت يخدم وال مايبنو كاش راهم

 المرة وهذ بالعود يحرث راه الرجل هذ.. .في تخزر  كتابات حاكمة راهي l’école من رجعت

presque enceinte تنوم راهي بالك وفماتش بال  تخزر راهي".  

  :الدفاعية األساليب ديناميكية

 والمكاني الزماني باالبتعاد القصة مباشرة تبدأ) B2–1( القصة في المباشر الدخول بعد

(B2–4) شخصي بتعليق يتبع والذي )B2–8( الفعل على التأكيد مع )CF3 (التعرف عدم يليه 

 والذي )E 4) (مايبنو كاش راهم( خاطئة اكاتادر  إلى بميل يتبع الذي) هذا كما() CP3( باألشخاص

 يتبع ثم ؛)بالعضالت يخدم وال يبنو ما كاش راهم() E 17( الكالم في اضطراب الوقت نفس في يظهر

 المحتوى يظهر ،)A2–3( كالمي تحفظ من وانطالقا )CP3) (المرأة هذه( باألشخاص التعريف بعدم

 من وانطالقا. )CP1( الخطاب خالل بالسكوت مباشرة يتبع والذي) enceinte( )CF1( الظاهري

 مع ) CF2( يومي هو ما على التأكيد يتم) الطفلة( )CP3( اخرى مرة  باألشخاص التعريف عدم

 تخزر راهي() CP6( بسكوت متبوعة مقلقة عناصر ذكر بعده يتم) CF1( الظاهري بالمحتوى التمسك

 راهي( قصيرة تداعيات ظهور بعده يتم) CF3( العملي على بالتأكيد يتبع الذي) الراجل هذ.. .في

 والتأكيد) A2–3( (presque enceinte) كالمي بتحفظ يتبع والذي )E19( )تشوف ما بال تخزر

  .)A2–15( األشخاص بين العزل يسودها كلما القصة (A2-12)) تنوم راهي(  خيالي هو ما على

  :اإلشكالية

 التي تصوراتها تحديد مستوى على صعوبة بوضوح وظهر اللوحة بإشكالية لينا اصطدمت لقد

 األشخاص، بين العزل القصة ساد حيث واضحة تقمصات التماس نستطيع فلم الغموض سادها
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 أدت والتي_  حية مازالت األوديبية بالرغبات الخاصة الشحنة أن يبدو. الوضعية في للتحكم كطريقة

  . الوضعية أمام قلق إلى

   B M: ''10 3 اللوحة

 نعرف ما حزنت مراة) تضحك( الزمان قديم في مكان يا كان.. .هذي.. .هذي؟ على قصة"

 بين راسها حاكمة وراهي مقوس، ظهرها تبكي، راهي وال حجرة على راسها، حاكمة راهي واش على

   ."باباها وال راجلها بالك Ils l’ont choquée مليحة ماش حاجة دارولها خاطر حزنت.. .يديها

  : الدفاعية األساليب ديناميكية

) CP1( الخطاب في توقف بعدهو )CC2( للفاحصة موجه بسؤال مباشرة خطابها لينا تبدأ

 المالمح في تعبير مع) (CC4 تهكم من انطالقا يقدم والذي) A2–4( مكاني زماني بابتعاد يتبع

 المحتوى وصف مع(CP3)  باألشخاص التعريف عدم سادها قصة خالله تقدم(CC2) ) ضحك(

 ما( كالمي تحفظ وبعد) حزنت() B2–4( قوي وجدان عن التعبير بعد أتى والذي (A2-1) الظاهري

) تبكي وال حجرة على، راسها حاكمة راهي(  الكالم في اضطرابات إلى ميل مع )A2–3) (عرفن

)E17( خاطئة ادراكات مع )E4 ()( بسكوت يتبع والذي) يديها بين راسها حكمت راهيCP1 (وبعده 

 خاش حزنت(  ظرفي وجدان شكل على يقدم المرة هذه والوجدان )A2–8) (زنتح( اجترار ظهور

 تفسيرين بين تتردد )A2–3) (بالك( كالمي تحفظ وبعد .)CF5( ) مليحة ماشي حاجة دارولها

  .)E1( ظاهرة أشياء إدراك عدم مع (A2–6) مختلفين

  :اإلشكالية

 اللوحة فهذه. للينا بالنسبة صراعية تكان والتي ،بيةئااالكت الوضعية (3BM) اللوحة أثارت لقد

 تناول من لينا صعوبة نجد. األوديبية اإلشكالية تحي كانت التي الثانية اللوحة مع بصدى تبدو

 الثانية اللوحة صدى إلى النهاية في لنصل. واالضطرابات الخلل عليها يطغى أن دون اإلشكالية

  ) Ils l’ont choquée باباها وال راجلها(
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  :4 اللوحة

 elle le عينيها حسب شغل تحكمو حابة المرأة هذ.. .أوحدة واحد بين حب) تضحك( هنا"

supplit ؛هي فيها غير ايشوف آخر واحد مضرب في اشوف حباتوش ما بالك اروح حب خطر 

 كاش عندو وال شغل حاجة عندو بالك اروح حب شغل آخر، واحد لمضرب اروح حب باين هو بصح

  ) اللوحة وترجع تتساءل أنها لو كما وحاجبيها شفتيها وتحرك وحةالل إلى تنظر( "حاجة

  :الدفاعية األساليب ديناميكية

 معنون بوجدان يتبع والذي) ضحك() CC1( حركية إثارة إلى باللجوء خطابها الحالة تبدأ

)CN3 (خالله باألشخاص التعريف يتم ال )CP3 (بسكوت يتبع والذي )CP1(، من دائما وانطالقا 

 تبرير يظهر ،)(A2–3) شغل( كالمي تحفظ وبعد )CP3) (المرأة هذه( باألشخاص التعريف عدم

 األشخاص بين العالقات على ،بعده تؤكد) A2–2) (عينيها حسب( الصورة في أجزاء من انطالقا

)B2– 3(، متناقضة رغبات بين واإلياب الذهاب عن التعبير بعده يتم )B2–7( كالمي تحفظ بعد 

) CF2( يومي هو ما على لتؤكد، )A2–3) (شغل( كالمي بتحفظ كذلك يتبع والذي )A2–3) (بصح(

  .(CC2)حركية بإثارة الخطاب ينتهي ،)A2–8( لالجترار تتعرض التي ،)B2–12( الذهاب وٕاشكالية

  :اإلشكالية

 .باألشخاص التعريف عدم إلى لجأت الصراع، لشدة نظرا ولكن اللوحة إشكالية لينا أدركت لقد

 اشوف( جنسيا واضحة غير صور بين المنافسة صراع ليظهر ،بسرعة العالقة تثليث نلتمس ك،ذل رغم

 هذا كل التكرارات، وطأة تحت االضطراب إلى الخطاب ميل إلى أدى ما). آخر واحد مضرب في

 حسب( خارجيا مدرك هو ما على االعتماد محاولتها رغم الوضعية من التخرج من لينا فشل إلى يشير

 وديبياأل الصراع على التعبير أن القول يمكن ،ذلك رغم. الصراعية االحياءات من للتخرج )عينيها

 حياءاتاإل هذه ةيو يلح نتيجة ذلك أن يبدو. الثالثية العالقة رصانإل جيد وضوح عدم رغم ،سائدا كان

  . الحمل بمرحلة المرتبطة
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  :5 اللوحة

 واش هذي. ثم راو واحد كاش وال تشوف راهي ودخلت الدار باب فتحت راهي أم واحدة كاين"

 ترقد خالتها بنتها بالك الفراش، في واحد شافت وقيلة ...نعرف ما) تتساءل( شمبرة؟  Salon تكون

 comme des دايرين اللي القور تع النسا شفتي وخالص، هنا راهي وال تعرف حابة. وراحت

vieilles commères  تبان المرأة هذ) اله؟وع :الفاحصة) (الفاحصة إلى متوجهة( ؟ 

 "  comme même.مليحة

  :الدفاعية األساليب ديناميكية

 يتبع والذي )CF2( يومي هو ما على التعبير يتم) B2–1( القصة في المباشر الدخول بعد

 تحفظ من وانطالقا) CP1( بسكوت بدوره يتبع الذي )A2–6( مختلفة تفسيرات بين وتردد بتساؤل

) CC2( للفاحصة موجه بسؤال تتبع  )CF2( يومي هو ما على لتأكيدا إلى ترجع) A2–3( كالمي

  .)E15( )مليحة المرة تبان هذ ،vieilles commères( الموضوع انشطار بعده ليظهر

  :اإلشكالية

 هو ما الى باللجوء الباطنية حياءاتاإل مواجهة تفادي لينا حاولت السابقة، اللوحات غرار على

 ةيوديباأل للرغبات مقلقة نزوية شحنة كل إطفاء إلى يشير الذي ،)ترقد تهاخال بنتها( صراعي وال يومي

 االعتبار بعين أخذنا إذا وخاصة) ترقد خالتها( تصريحها في بشفافية التمسناها والتي ،تحييها التي

 comme مليحة تبان المرأة هذ( كجيدة الوقت نفس فيو )vieilles commères( سيئةك األم تصور

même(.  

   GF ''25 6:حةاللو 

 ماو  هدرت ما كاش.. .ماسمعاتوش. موراها الراجل هذ صابت كي تفاجأت المرأة هذ شغل"

     ب تدخل الصبح؟ من هنا كنت تطبطب ماتعرفش خلعتني  لو قالت امال موراها كان بلي عرفتش

la pipe  فيها يرشمايد بالك.. .هكذا مافهماتوش هي بصح مفاجأة، نديرلك حبيت: يقولها هو ثاني؟ 

confiance  حاجة باينة anormale مبيناته."  
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  :الدفاعية األساليب ديناميكية

 التأكيدو )A2–3) (شغل( كالمي بتحفظ) CP1( طويل أولي كمون زمن بعد خطابها لينا تبدأ

 التأكيد مع )CP3) (الراجل، مراة( باألشخاص التعريف عدم مع )B2–4) (تفاجات( قوي وجدان على

(  كالمي تحفظ من وانطالقا) (CP1  سكوت يليه ثم )CN5( )ماسمعاتوش( محسوس هو ما على

 البينية العالقات على والتأكيد )(B2–12 ) هدرت(  القول إشكالية على والتأكيد) A2–3( )ما كاش

 قصير تداعي يظهر ،)A2–3( )بصح( كالمي تحفظ من وانطالقا) B2–3( حوار شكل على خطاب

)E19( )( بسكوت تتبع والتي) هكذا مافهمتهاش هيCP1 (السيئ الموضوع بعد فيما ليظهر )E14 (

  ).confiance فيها يديرش ما(

  :اإلشكالية

 رغم اإلغراء هوام وتجميد الصراع عن التعبير لخنق وهذا باألشخاص التعريف لينا تفادت لقد

 وديبيةاأل الرغبة حركات والتمسنا للوحة الباطني المحتوى مع بصدى خطاب قدمت لينا أن نجد ذلك

  .واألولية المرونة أساليب الى باللجوء لها تتعرض ،الكف رغم ،التي

   7GF: ''11 اللوحة

 حاكمة راهي الطفلة بصح قصة لها تحكي يماهاو  قاعدة.. .يماها مع طفلة تع قصة هذي"

une poupée تسمع شغل التية وماهيش mais elle est distraite برى تلعب تروح حابة بالك 

(المخ: كما قلت لك في البداية حبيت نفهم النسا كيفاش  ؟ à quoi ça sert ces photos بصح

 ça me parait bizarre comment vous pourrez me comprendre à travers lesافكرو) 

histoires je peux raconter n’importe quoi non ? (Dite moi ce qui vous passe  
par la tête)    ← on y va ← اللوحة ترجعو  تضحك(  اهللا يا(".  

  :يكية األساليب الدفاعيةدينام

 المحتوى وصف منه انطالقا يتم والذي) A2–13( القصة عنوان بإعطاء خطابها لينا تبدأ

 المحتوى اخرى مرة وصف يتم )A2–3( )بصح( كالمي تحفظ من كذلك وانطالقا) A2–1( الظاهري

 بين واإلياب والذهاب) CM2( (elle est distraite) سلبية بقيمة عالموضو  ومثلنة) A2–1( الظاهر
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 من التهرب محاولة يليه  mais elle est distraite)  تسمع() A2–7( والدفاع النزوة عن التعبير

) CC1( حركية بإثارة ليتبع) CC3( المادة خالله تنتقد) CC2( للمختصة سؤال بطرح الوضعية

  ).CP4( القصة نهاية معرفة دون حةاللو  إرجاع بعده يتم) ضحك(

  :شكاليةاإل

 اخرى مرة أثارت التي موميةاأل الهوامية للصورة لينا مواجهة اللوحة، هذه في جليا يظهر

 من التخرج من التمكن دون للوحة الباطني بالمحتوى اصطدام مباشرة فحدث. الدفاعي التراجع

  .الوضعية

  :8BMاللوحة

 راهو شوية، واعر وجهو في بان طفل شغل، هذي") وجهها على  التعجب ويظهر تتحرك تستغرب(

 ؟لو اديرو راهم واش حاير بالك.. .لهذا كدارو.. .ك   les homme هذ شاف.. .sérieux البس

  ."ادير يقدر واش اديرو راهم واش حاير قعد قتلوه؟ يداووه؟

  :الدفاعية األساليب ديناميكية

 عدم مع)  A2-3( كالمي ظبتحف يتبع الذي ،)CC2( ةالحرك إلى باللجوء مباشرة الحالة تبدأ

 )شوية واعر وجهو في ابان( التفاصيل من انطالقا التبريرو  ،)CP3() طفل( باألشخاص التعريف

)A2–2(  العكسي التكوين من بعناصر مباشرة يتبع الذيو )البس راهو sérieux( (A2-10)، بعدو 

 التعريف عدم ظل تحت (CF3) )كداروا( الفعل على التأكيد إلى الرجوع مع ،(CP1) طويل سكوت

 تلجأ (A2–17) )حاير( الداخلي الصراع يظهر ،)A2–3( كالمي ظتحف بعدو  ،(CP3) باألشخاص

 أشياء إدراك عدم مع ،(CC1) أسئلة شكل على يقدم الذيو )A2–6( مختلفة تفسيرات بين التردد إلى

  .)E1( )البندقية( ظاهرة

  : اإلشكالية

 ورغم والتعجب الحركة إلى باللجوء خطابها باشرت لذلك ،مباشرة باللوحة ينال اصطدمت لقد

 من التخرج لوجع اإلدراك أفسد بالعدوانية، المتعلق المكثف اإلحياء أن إال ،الكالمية التحفظات إظهار

  .صعبا الوضعية
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   9GF: ''10 اللوحة

 نعرف ما للشجرة متكية مراة كاين طبيعة كاين البحر، قدام نسا زوج تاع.. .هذي تصويرة"

 sa  هازة فيها تشوف راهي.. .وعاله مانعرف المرأة هذه شافت كي تفاجات شغل حاكمة، راهي واش

robe  على تجري فيها تخزر راهي) وعاله؟: مخ.. (.هربتو la plage  نعرف ما لها تكون واش" 

  ).اللوحة ترجع(

  :الدفاعية االساليب ديناميكية

 بسكوت يتبع الذيو  ،)هذي تصويرة( )CN8( صورة شكل على إظهارهب خطابها الحالة تبدأ

)CP1( ،باألشخاص التعريف عدم إلى تلجأ كما)CP3(  الظاهري المحتوى وصفو )CF1(، 

 يتبع الذيو  )تأتفاج( )B2–4( قوية وجدانات عن اللفظي التعبيرو  ،)A2–3( الكالمية التحفظاتو 

 أخرى مرة يتبع الذي )B2–12( الذهاب موضوع لىع التأكيد إلى لترجع، )CP1( بسكوت مباشرة

 – A2) االجترار ظهور إلى يؤدي الذيو  )CP5( أسئلة لطرح المختصة اضطرارو  )CP1( بسكوت

  ).A2–11( العقلنة إلى ،النهاية فيو  (8

  : اإلشكالية

 أثقل االضطهاد معاش أن إال األنثويين الشخصين عن والتعبير المنافسة صراع ظهور رغم

  .واجترار ثرثرة عن عبارة الخطاب فكان ،الصراع أسباب وضوح عدم إلى أدى ما ؛بالخطا

   10'' :10 اللوحة

   تحبو خاتش الراجل لهذ راحت  qui l’a choquée حاجة سمعت المرأة هذ شغل"

 pour se consoler normalement   ماكانش راجلها بالك) تشوفي كما :المخ( باباها؟ وال راجلها 

 "profond c’est beau le vrai amour بيناتهم عمرال في فرق

  :الدفاعية االساليب ديناميكية

 التعريف بعدم يتبع والذي ،)A2–3( الكالمية التحفظات إلى جوءلبال خطابها الحالة تبدأ

 قوي وجدان بعده يظهر ،)CN5( الحسية الخصائص على التشديد مع ،)CP3( شخاصباأل
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)choquée ()B2–4( آخر بوجدان يتبع الذيو )تحبو ((B2-4)، على التأكيد بعد أعطى الذي 

 ،)se consoler  ()CM1( سناداإل لوظيفة استثمار مع ،)B2–12( )راحت( الذهاب موضوع

 مختلفة تفسيرات بين تذبذبو  ،)A2–3( كالمية تحفظات مع ،)CC2( للفاحصة طلبات توجيهو 

)A2–6( ظاهرةال األجزاء من انطالقا التفسيرات تبرير ثم )A2–2( ،تعجبات تظهر النهاية في 

  ).B2–8( الموضوع عن ابتعاد مع تعاليقو 

 :اإلشكالية 

 المحتوى االعتبار بعين لينا أخذت وقد الزوجين مستوى على الليبيدي التعبير الى اللوحة تبعث

 ارصان من التمكن مع واضحة تقمصات التماس يمكن. الليبيدية الحركة على التعبير تم حيث الباطني

 عكس. اللوحة هذه في تالنزوا دمج إعادة نالحظ. جيد موضوع على باالعتماد االكتآبية الوضعية

  .العالقات عن قوي تعبير هنا نلتمس الثانية، اللوحة

          27'' :11 اللوحة

 ضيق خاتش  c’est difficile بصح  le pont هذ على افوتو حابين عباد زوج كاين هذي"

 ".danger كاين موراهم افوتو مالز  بصح. ومكسر

  :الدفاعية االساليب ديناميكية  

 على التأكيدو  ،)CP3( باألشخاص التعريف عدم يظهر ،)CP1( طويل أولي كمون زمن بعد

 ادراكو  ،)CN6( الحدود رصد على التشديدو  ،)A2–3( كالمية تحفظات بعدو  ،)CF2( يومي هو ما

 الخوف مواضيعفي النهاية ل حضورو  ،)CP3( شخاصباأل التعريف عدم مع ،)E6( مفككة مواضيع

)B2–13.(  

  :اإلشكالية

 في مباشرة أدرك الذي الخطيرة، موميةاأل الهوامية بالصورة متعلق بدائي قلق اللوحة أحيت

 المميتة النزوات وطأة تحت يبدو ولكن) ومكسر ضيق[...]  pont( رمزي تصور من انطالقا البداية

  .منها التخرج تتمكن لم التيو 
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  :B G 12 ةاللوح

"A ! A ! hé c’est le printemps, c’est formidable! les fleurs, les arbres se 

promener sur une barque avec son mari et ses enfants, c’est bon profiter de la 

nature , le soleil quoi.  ")التمثيل من بنوع تتكلم.( 

  :الدفاعية االساليب ديناميكية

 على التاكيدو  ،(CF1) الظاهري بالمحتوى التمسكو  ،)B2–8( بتعجبات القصة الحالة تبدأ

–B1( الصورة في موجودين غير أشخاص دخالإ و  ،)se promener ()B2–12( الذهاب موضوع

2(.   

  :اإلشكالية

 جاباتهاست في التنويع الى بالفرد وتبعث ،الفارطة للوحة بالنسبة ،ارتياح كفترة اللوحة هذه تعتبر

 عالقات تغذيها جو في ،غيابها في اإلنسانية الصور استحضار لينا استطاعت وقد ،والوجدانية الحسية

  .بوضوح متحملة وشبقية ارتياح

 مرة الو  إدخال دون الوضعية عن للتعبير الفرنسية اللغة الى اللجوء ضرورة الى اإلشارة يمكن

  .الدارجة العربية اللغة

  :13B اللوحة

 يخزر قاعد نتاوعو les parents في يستنى قاعد الطفل واحد كاين  le village في هذي"

  ".بالك كبطاو) ؟ وعاله.. (.والديه على بالك قلق شغل ابان الناس في

  :الدفاعية االساليب ديناميكية

 مع ،)A2–4( المكانيو  ألزماني االبتعاد إلى تلجأ ،)B2–1( القصة في مباشر دخول بعد

تلجأ  ،)A2–3( الكالمية تحفظات مع ،)CF2( يومي هو بماو  ،)CF1( الظاهري بالمحتوى التمسك

 تلجأ ،)A2–3( كالمية تحفظات من انطالقاو  ،)A2–17( الداخلية الصراعات على التأكيد بعدها إلى

 الفاحصة تدخلو  (CP1) سكوت بعدو  ،)B1–2( الصورة في موجودين غير أشخاص إدخال إلى

)CP5(، يومي هو ام إلى الحالة تلجأ )CF2(  كالمي بتحفظ خطابها تنهيو )A2–3(.  



  الفصل السابع: التوظيف العصابي النموذجي
  

 246 
  

 

 

  :اإلشكالية

 ظهور رغم .وحيدا البقاء إشكالية تناول لينا تستطيع والتحكم، المرونة أساليب الى باللجوء

 وبالوجدانات بالوحدة اعترفت لينا أن إال للتقليص، العام والميل سكوت شكل على خاصة بشدة الكف

  ).بطاو كي بالك[...]  قلق( هاتستلزم التي بيةئااالكت

  :M F 13 ةاللوح

 ترجع(  "خالص) اهه؟: المخ.. (.ماتت خالص.. .وجهو شد ندم مبعد دارها ! يا يا يا"

  .)اللوحة

  :الدفاعية االساليب ديناميكية

 ،(E8) العدوانية عن فض تعبير يليه الذي ،)B2–8( بتعجب مباشرة القصة الحالة تبدأ

 الظاهري بالمحتوى بالتمسك تتبع التيو  (A2-10) )ندم( العكسي وينالتك عناصر إلى ترجعو 

(CF1)،  بعده السكوتو (CP1) ،الموت باشكالية مرتبطة تصورات عن للتعبير تعود ثم (E9)،  الذيو 

 مخرج نعرف ال النهاية فيو  ،(CP5)طرح أسئلة  ضرورة مع ،(CP1)  أخرى مرة بسكوت يتبع

  .(CP4) الصراع

  :اإلشكالية

 على مباشرة مرنة بأساليب لينا واجهتها وقد ؛اللوحة هذه في كثيفة االحياءات أن القول يمكن

 من التهرب الى باللجوء مباشرة مقاومتها حاولت والتي األولى الوهلة منذ أولية وأساليب تعجب شكل

  .اللوحة بإرجاع الوضعية

  :19 اللوحة

 مهول البحر شغل.. .)راسها تحرك( الماء فوق  un bateau شغل.. .وقيلة بحر باينة ماشي"

  .)تضحك( "هي هذي موراه des Fantômes كاين فيه، واحد حتى كان ما فارغ البابور وهذا
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  : الدفاعية االساليب ديناميكية

 الظاهري المحتوى وصف مع ،(CC3) المادةو  الوسائل بنقد خطابها مباشرة الحالة تبدأ    

(CF1) وقيلة( لكالميةا التحفظات ظل تحت يقدم الذي ((A2-3)، بسكوت مباشرة يتبع الذي 

(CP1)، آخر كالمي تحفظ ظل تحتو (A2-3)، المحتوى وصف إلى كذلك أخرى مرة تلجأ 

-A2) كالمي تحفظو (CP1) بسكوت مباشرة تتبع التي (CC2) الحركة تظهر ثم ،(CF1) الظاهري

  .(CC2)) الضحك( بالحركة ينتهي الذيو ،(CF1) الظاهري للمحتوى الوصف مع ،(3

  :شكاليةاإل

 المرتبط التهديد الستبعاد والكف التحكم أساليب إلى باللجوء اللوحة إشكالية لينا واجهت

 لغياب حساسية أظهرت لينا أن القول يمكن ؛)مهول البحر( األمومية الهوامية الصورة مع بالعالقة

 بدوره يؤدي والذي) des Fantômes  كاين( ب مباشرة هتمأل والذي) فيه واحد حتى ماكان( المواضيع

  .الخطاب إنهاء إلى

  :16اللوحة 

"C’est blanc ça me fait penser directement à ma vie qu’est ce qu’elle aurait été 

si j’étais resté là bas mais … c’est la vie toute cette nature des senteurs, des 
fleurs toutes ces montagnes et ces moments partagés avec les miens, plus 

maintenant avec ce désert, ni nature ni senteurs ya que de la solitude." 

  :الدفاعية األساليب ديناميكية

 الذي (CN2) شخصية مصادر إلى الرجوع إلى تلجأ ،(CF1) الظاهري المحتوى وصف بعد

  الصورة في موجودين غير أشخاص إدخال ثم (A2-13) الفكرنة إلى بعده تلجأ ،(CP1) بسكوت يتبع

(B1-2)، الحسية الخصائص على التركيز مع (CN1)، إسناد وظيفة استثمار في اإلفراط ثم 

   .(CM1) الموضوع
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  :اإلشكالية

 في استحضرتها التي المفضلة مواضيعها بناء إلى لينا لجأت الصورية، الركيزة غياب أمام

 تصور  بإعطائها إشكاليتها عن عبرت وقد) ces moments partagés avec les miens( غيابها

 المختصة جذب محاولة بوضوح، ،ظهرت. بوضوح المقابلة في التمسناها والتي مكثفة بطريقة الفقدان

  .األخيرة اللوحة أنها خاصة ،للوضعية

 سنة 33خالصة السياقات: لينا 

  Dسياقات    C  سياقات  B     سياقات  Aسياقات 

A1 = 00  B1 -2 =03 

  

C P 1 =17 

C P 3 =13 

C P 4 =03 

C P 5 =04 

         C P =39  

E1=02 

E4=02 

E6=01 

E8=02 

E9=01 

E14=01 

E15=01 

E17=02 

E19=02 

E=15  

A2 – 1=05 

A2 – 2=03 

A2 – 3=25 

A2 – 4=03 

A2 – 6=04 

A2 – 7=01 

A2 – 8=05 

A2 – 10=03 

A2 – 11 =01 

A2 – 13=02 

A2-15=01 

A2-17=03 

A2 – 18=01 

A2=57  

B2 – 1 =04  

B2 -  3=02 

B2 -  4=05 

B2 -7=01 

B2 -8 =04 

B2 -12=05 

B2 -13=01 

B2= 22  

   

C N 2 = 01 

C N 3 =01  

CN= 02         

C M 1 = 02 

C M 2 =02 

CM=04  
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  :تحليل السياقات العامة

  :اإلشكالية العامة

 مع بعالقة كانت والتي لينا لدى ظهرت التي ،حياءاتاإل ناحية من ،مثيرا اإلنتاج يبدو

 في والتصورات الوجدانات فيه ظهرت ،ما حد الى مرنا، اإلنتاج كان .للوحات الباطني المحتوى

 الحمل بمرحلة الخاص االحياءات أن القول يمكن_  وحية مثيرة تبدو األحيان اغلب وفي الخطاب

  .عضامية إثارة الى أدى الموضوع فقدان قلق كذلك التمسنا االحياءات هذه مع بعالقة

 والتي الغموض سادها حيث التصورات لتحديد لينا صعوبة الموضوع، تفهم خالل من التمسنا

  :هكذا نذكر واضحة تقمصات التماس من لنا تسمح لم

 نظرا - الوضعية في للتحكم كطريقة-  العزل سادها والتي ،الثانية اللوحة في التصورات وضوح عدم - 

 كان أين العاشرة اللوحة في ذلك من ونتأكد - حية ظهرت التي وديبيةاأل للرغبات قلقةالم للشحنة

 مثال نالحظ الجنسية النزوية الشحنات لكل إطفاء الحظنا بينما ...الليبيدية الشحنات عن قوي التعبير

 ماسهاالت يمكن والتي جنسية نزوية شحنة كل تطفئ التي) وراحت ترقد خالتها( تذكر الخامسة اللوحة

 في هي والتي (vieilles commères)  المضطهدة األم إلى يرمز تصريح في شفاف بشكل ذلك رغم

  .)مليحة تبان المرأة هذه( متسامحة الوقت نفس

 لكن. خاصة إشكالية إلى يشير ما دفاعي تراجع األمومي ألهوامي التصور مواجهة أثار وقد

 االرتباط هذا لظهور ونظرا اللوحة، كالياتبإش القصص لصدى نظرا أنه القول يمكن ذلك، رغم

 -األوديبي الصراع حيوية مع بعالقة تبدو حيث-  العصابي السجل في الوالدية الهوامية بالصور

 ولكن الهوية مستوى على إشكالية نلتمس فلم الحمل، مرحلة في إحياءه يعاد الصراع هذا أن وخاصة

 مواقف من عنها ينجر وما المحارمية مواضيعال عن التنازل لعدم نتيجة التقمصات مستوى على

  .اكتئابية

 طلبات سيطرة أو بالممنوع تأثر النفسي التوظيف أن إال ،ما نوعا مرنا ظهر اإلنتاج أن رغم

  .األنا على األعلى األنا
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  :العامة المعطيات خالصة

 تفهم تبارواخ الرورشاخ اختبار المقابلة، :الثالث الوضعيات في منيرة مشاركة التماس يمكن

 االختبارين في عنها المعبر اإلشكاليات أن رغم- االختبارينفي  األنا قوة اختالف نالحظ .الموضوع

  .للمواضيع جيد استثمار مع وثبات استقرار تتطلب

 أدت والتي) وديبيةاأل أو النزوية( اللوحات تثيرها التي إشكاليات تناول في األنا قدرة اختالف ظهور - 

  .)المختصة لدى أحيانا( السند عن البحث خاللها التمسنا بيةائاكت وضعية الى

 التي، الصلبة باألساليب -مرة كل في-  تأثرت لكنو  ،االختبارين كال في المرنة األساليب ظهرت_ 

  .صلبة التفكير أساليب جعلت

  .الرورشاخ في ،الجنسية الثنائية تصورات ظهور_ 

  .الموضوع تفهم في  لعالقاتل ،أحيانا مبالغة، تصورات ظهور_ 

 رجعت أنها كما مواعدهال موافية كانت فقد لذلك، المستوى؛ في تكون أن في واضحة رغبة ظهور_ 

  .لالستفسارات منها رغبة االختبار نهاية بعد



 

 

التوظيف العصابي الخطير الفصل الثامن:   

  الهستيرية الخطيرة:  - 1

   سنة 37: سهيلة 1- 1

  سنوات 10: الزواج مدة

            أخوين وقبل وأخ أختين بعد  خوةإ 6 بين ابعةر  :الرتبة

  متوفى  والوالد حية األم :الوالدين

  : المقابلة 1-1- 1

 في ساكتة كانت ؛التردد حتى دون البداية منذ متقبلة وهي المقابلة إلى سهيلة حظرت لقد

 ولكن استجواب، صبغة تأخذ اتقريب المقابلة وكانت السؤال، بقدر إال الكالم وعدم ،مادائ تقريبا البداية،

 على تبدو الشكل، ناحية من. ذاتية مشاركة أكثر خطابها وأصبح أكثر تحررت ،الوقت مرور مع

  .جدا منخفض بصوت كالمها رغم الصرامة مالمحها

 ذهاب عند أنها حتى ،أبدا تفارقها ال درجة إلى ،جدا القريبة ،بأمها وعالقتها حياتها عن تحكي

 الزواج في نفكر كنتش ما"  زواجها قبل من أنها وتقول أمها مع للبقاء مباشرة تذهب العمل إلى زوجها

 كيفاه عرفتش وما نرفض، دايما كنت الزواج في فكرتش ما بصح بزاف الخطابة إجوني كانوا خالص

 خاوتي كانوا" البيت في البقاء فضلت ولكن الدراسة في جيدة كانت أنها وتقول" إيه لزوجي قلت

 بهم نحس اللي وأنا اآلخرين على فضلنيإ بابا وكان) األم( َما مع نبقى نحب وأنا L’école إروحوا

 لها سمح ،بتربص وقامت البيت في وبقيت الدراسة عن قطعتان وهكذا؛ "كثر احبني كان هذيك على

  .مباشرة الزواج بعد العمل هذا عن تنقطعلكن   ؛بالعمل

 نشوف وكنت) وهي إخوتها عدد نفس وهو( أطفال 6 نجيب نفكر كنت" :تقول ماضيها عن

 سنوات ثالث تقريبا مؤخرا إال اإلنجاب من بحرمانها قبل من تشعر لم أنها إال" كبيرة حاجة الوالدة

  ) قولها حد على(
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 ماكانش بوالو حسيت ما قبل من الدراري عنديش ما بلي نحس بديت اآلخرين سنين 3 هذا"

 والدار ناقصة دراري بال والمرأة بزاف نحس ذرك بصح عادي جاتني حسيتش ما بصح دراري عندي

 الحاجة هم الدراري خطر موجودة ماهيش كلي بصح الدار في المرة ..الدار في هيش ما فارغة

  "جالها على عايشة الناس اللي الوحيدة

 اللي ويوصلها اسلكها ربي لها نتمنى يعني الخير لها نتمني حامل امرأة نشوف كي" وتواصل

 نهدرش ما نخاف قلبي في الفرصة بهذيك نحس كي هي كذه) "هذا؟ تفسر كيف منها طلبن( بغات

 أنها تقول لعقمها الحالة تفسير عن" بالخير لها وتدعي القرآن نقرى هذيك على بالعين نضربها أو

 la لي هبطت مرضت عروسة أنا و" أنها وتواصل" الجن من مس الراقي لي قال كما" مربوطة

tension في تقييت هي واش عرفتش ما لهاش رتحت ما حاجة شيبال على ما تشكلي ما les 

toilettes أنا نحس اللي أنا بوالو يحس ما الرقبة يدير كي راجلي. مس صرالي هذيك على حشاك 

  ". مضروبة اللي أنا نحس

 قبلته أنها فتقول تصفه أن منها نطلب طويل سكوت وبعد العائلة من ليس أنه تقول زوجها عن

 وهو بيوضة وخوالي حنا" مختلف بشرته لون ألن به راضيين يكونوا لم أخوالها وأن لماذا تعرف وال

 صغيرة كنت للي ما" كبير سر وكأنها بعبارة وصرحت كثيرا إلينا تنظر بدأت" بغاوش ما، ياسر سمر

 لليا هذي لعل ياسر سمورة اكونوا اقدروا) الزوج تقصد( هذا ومع بيوضة دراري نجيب حابه كنت

 باليش على ما) سكوت( شاوية تقولي بيضة أختي عندي) سكوت( دراري نحيب منها متخوفة تقولي

 وحتى خدام، مريقل، مصلي خاطركش أعجبني نحبوا كنتش ما أني رغم مكتوبي إيه لو قلت وعاله

  "حبيتوش ما بصح مشاكل تاع مش عيلتو

 أن إال وجدانية بتصورات بهاخطا محتوى شحن رغم المقابلة طيلة خافت بصوت تتكلم كانت

  .بصوت خافت جدا)و  (على نفس الوتيرة نفسها دائما كانت الكالم طريقة

 أحدا إبالغ تريد ال حائرة وكانت معناها ما تعرف لم حيث لبلوغها سهيلة تقبل عدم التمسنا وقد

 من تمكنها وعدم ألمها تقمصها بعاياست من مستعدة تكون لم أين مرحلة في بلغت أنها ويبدو، بها

) سكوت( خالص نفارقهاش ما كنت ياسر ليما قريبة كنت" اتجاهها الوجداني التناقص تجاوز

 كان لو قلت أنا) سكوت( كنتش ما) سكوت( يعني كانت بصح يما كان مهما هي) أهه: المختصة(
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 تبقىو  تحمي الزم األم هي هذي وحدهم مانخلهمش لنا، تدير كانت كما نديرلهومش ما الدراري نجيب

 إلى ياربي وحدنا وتخلينا ثم وتقعد عراسلأل تروح وتحب ياسر تخرج تحب كانت يمي والدها، مع

 واجب ماشي وين حتى حاجة تسمع وين بزاف تخلينا كانت) سكوت( بصح فيها ننتقد نيش ما طلت

  " وحدنا ريساننا ندبروا وتخلينا تروح عليها

 وحتى العراس تحب زهوانية تبان هي" مثال ولفتق لسهيلة موصلة تكون لم األم أنوثة أن كما

 هكا بأنوثتها قايمة وحدة تاع ماشي نتاحها Look وحتى النسا مع تجتمع برك باش الجنازات

 تكون كي يقولو كما يعني  – كبيرة حاجة هذي خطر فيها ننتقد مانش لي اسمح ياربي – وخالص

  )"سكوت( تخرج كي بصح بناش تضر وما حنينه أم معانا

 مع نقعد وكي ياسر صاحبات ماعنديش ياسر حشمانة الصغر في" صغرها عن لتتكلم ودتع

 ما نفسي وبين بيني حاجة في نخمم كي الدار تاع الخدمة نبغي كنت ونخليها شوية نقعد صاحبة

 تصفهم الذين وأخوالها جدها دار إلى ذهابها بكثرة ذلك تفسر؛ "الحشمة كثرة من نقولها نطيقش

 متشددين كانوا خطر بزاف نحشم كنت هذيك على إلى نعرف ما جدي لدار نروح كنت" بالتشدد

 لذرك حتى هذيك على عيب إشوفوه كانوا راجل قدام تمضغي باش حتى تزغد حاجة كانش ما عندهم

  " براني راجل قدام نمضغ نقدرش ما

 تربيةال لهذه ضحية الوقت نفس في ولكن الصواب أنها أساس على األفكار بهذه تدلي كانت

 وربما سهيلة لدى كبير كف التمسنا وقد حاجياتها أدنى عن للتعبير مجال لها تترك لم التي القاسية

 تقول فسهيلة – الكالم تحرير من) متحجبة غير( هيئتها وكذلك. منتقدة كغير المختصة ظهور سمح

  . المواضيع هذه على وتحكي يوم يأتي أنه تفكر تكون لم أنها
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   خالرورشا بروتوكولتحليل  1-2- 1

   سنة 37 سهيلة

   دقيقة 55 الكلي التطبيق زمن                                       دقيقة 27 التلقائي التطبيق زمن

  اإلجابات  التحقيق   التنقيط 
زمن 

الكمون 
  األولى 

  اللوحة 

Dbl F+A 

D F+A 

 

Gbl F+ Obj 
Masq 

Dd F+ Sexe 

Gbl F+ Ad 

Dd F+- 
Geo 

 

 

Ddbl F+ Ad 

 

Dd F- Art 

 

D F- obj  

انطالقا من الفراغات  
  البيضاء

  

  les  هكذاو  عند الماسك
trous   

 الجزء( المرأة تع هبشا حشاك
 الجزء) األسفل الصغير
 من انطالقا األسفل األبيض

 في ولكن البيضاء الفراغات
   الصورة كل

  فراشة - 1

 الجزء إلى تشير( البحر سرطان - 2
  ) العلوي األوسط

3 - masque   

   المرأة تع - 4

   أجنحة - 5

 إلى يرةشم( قو الف منا ذئب - 6
 dessin تع كما فوقه وما الحوض

animé  ( 

 إلى تشير( خريطة شغل حابة - 7
  )األسود الكبير الجزء

 إلى مشيرة( حيوان راس وال حيوان - 8
  )الجانبي األبيض الجزء

  اللي اديرو به الزربيات   -9

"1  I 

D F+-Geo 

Dbl F+A 

 

D F+ A  

   األحمر الجزء

 رجليها على واقفة شغل قطة
   األبيض الجزء على وتؤكد

   خريطة -10

 v) تحبي كما.: مخ( نقلبها؟ نقدر -11
   قطة شغل تبان

 هنا هذوك عندها حشرة شغل -12
    القرون

  

"5  
II  

D C Sang 

Dbl F+ A 
 دم يعني األحمر اللون

repuin هذا في هنا 

   دم -13

  le requin يشبه اللي هذك -14
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D Kan A 
Ban  

 كل نقول بساط هكا شغل جاي بصح   ىالوسطان األبيض
   نشوفو؟ واش

  ) تشوفيه واش كل تقولي تقدري. م(

   متقابلين حيوانات زوج -15

G K H Ban 

 

D F- A 

 

Dbl F+AD 

  

   كله األسود الجزء

 اللون في عينيهم حسب
 ؟ للحديقة وحتى األبيض

 مةالنعا شفتي)  وعاله؟.: م(
 من إتغلقو عينيها هكا جاية

 بيوضة إبانبو آمبعد التحت
   هكذا

  les talons ب نسا زوج -16
   متقابلين

    v جرانة شغل -17

   طير شغل إبان حيوان ثاني هنا -18

   كبير طير ثاني تكون تقدر -19

"6  

  
III  

   
  V ^     <  >  

  واهللا مانقدر نقولك 
"2  IV  

Dd C’F Ad 

 

 

Dd F+ Ad 

  

D F+ Ad  
 

D F+ Ad 

  هكذا كحل   خاتش الذيب

  

  

 

 يتشابهو ربي لي جاب شغل تبان -20
 sur راسو وقيلة ذيب ثاني حيوان قع

tout    

   حشاك كالب تع ريسان زوج -21

   العقرب بها يقرص اللي -22

 الجزء إلى تشير( الال؟ بطة راس -23
 )  الجانبي العلوي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

G Kan A 
Ban 

 

D F+ Ad 

  

 

Dd F- Ad  

  ل اللوحة ك

<  >     ^ V بجناحتينة طير -24
  اطير شغل مفتوحين

 الجزء إلى تشير( طائر منقار هنا -25
  ) السفلي األوسط

 الجزء إلى تشير( حيوان ذيل -26
  )  السفلي الجانبين

"6  V  



  التوظيف العصابي الخطير: الفصل الثامن
  

 256 
  

 

 

G FE+ obj/ 

Peau/ 
Tapis/ Ban 

 

D Kob 
Volcan  

  الكل 

  

   حيوان جلد وال األرض تع زربية -27

 واش كل.: م( ؟ كلش وفنش نقدر -28
   بركان شغل)تشوفيه

 الجزء إلى تشير( مليح  مابنتلش ثاني هنا
  )  األسود الجانبي

"4  
VI  
  

D Kan A/H  

  

  

  

  اكثر  تهما زوج حيوانا

 إلينا تنظر( هذو إكونوا واش ربي يا
 جات  اللي نقول رايحة أنا)  وتبتسم

même     

 حيوانات زوج وال عباد زوج -29
  ظهربال متعاطيين

    

G F+ H 

K 

D Kan A 

 

 

 

  

 

D F+ Ad 

D F+ Bot  

  حيوانات متقابلين 

 واش على نعرف ما أطفال كاين -30
  قعدين

 وعاله باليش على ما لغريبة واهللا  -31
 زعمة عادي للحيوانات إشبهو قاع إبانولى

 مش وٕاجابة مليحة إجابة كانش ما. م(  ؟
 الجنب في هنا) تشوفي واش المهم مليح

   متقابلين) الجانبين الجزئين لىإ تشير(

   حيوان رأس شغل هنا -32

      نباتات شغل هنا -33

"6  VII  

D F+ Anat 

 

D F+ A ban 

 

D Kp Hd 

 

D FC Bot  

  الشكل واللون 

 عمودها إلى تشير( هو هذا هنا -34
  ) الفقري

 زوج شغل le rouge  هذا -35
   نمورة شغل حيوانات

 توضح( لربي يدعو يدين شغل -36
  ) يديهاب

 كاين) العلوي الجزء إلى تشير( هنا -37
  نبات

"16  VIII  

 صدمة
 

 c’ est األلوان هذا زعمة
 IX  23" اللوحة في التحديق في وتبدأ عينيها تفتح(
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Dbl FC (H) 

 

 

  

  

 

Dbl  F+ Hd  

 هذا حساب على بلعاني
 تع كالعباد إبانوا الثقبان
  األبعاد الثالثية األفالم
   هكذا عينيهم

  ) الوقت نفس في تأثرةوم كمندهشة

 في مايدخلوش حوايج نقول رايحة -38
 متدرجين هكذا   األلوان كاين الرأس

  (forment)   يفرمواو  متداخلينو 
 ماشي بصح أشخاص يشبهو أشكالو 

 الدراري تاع  أفالم تاع كما ةيحقيق
 Canal   Algérie في يفوتو  تعرفيهم
   ثالثية  تاع هذوك

  .األبعاد

  )  Dbl إلى  تشير( عنيه هذو-39 

D F+ Obj 

D F+ A 

D F+ Hd  

  

 

D F+ Bot  
 

D Kan- A  

  

 - 41   اليدين لها تكسروا مزهرية -40
   صغار حيوانات-41

   ؟ عينين هذو -42

  يقدروٕاكونو) تشوفي كما.:مخ(

 الجزء  تشيرٕالى(زهور شغل -43
  ) الجانبي البرتقالي

  ذئب هارب -44

"7  X  

 

  :االختبار اإليجابي(+)

VII: مليحة لي بانت بصح باليش على ما.  

X: شابة األلوان 

 ):- ( السلبي اإلختبار

I: حتى تخوف Les masques نحبهومش ما الدراري تع.  

IV: تخوف بزاف كحلة.  
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  :النفسي المخطط

 الخالصة الموقع    المحددات المحتويات

A = 12 

Ad = 12 

H = 2 

HD = 3 

(H) = 1 

A/H = 1 

Obj = 2 

Sang=1 

Bot = 2 

Volcan = 1 

Masq = 2 

Peau/tapis = 1 

Géo = 2 

Anat = 1 

Sexe = 1 

F = 34 

F+ = 27 

F- = 3 

F-+ = 4 

K = 1  (          1) 

K p = 1 

Kan = 4 (         1) 

Kob = 1 

FC = 1 

C =1(          1) 

C’ (           2) 

CF = 1 

E (          1)  

 G = 4    

GBL = 2    14℅ 

D = 27      61%         

Dd = 5      20%        
Dbl = 3     18% 

Ddbl = 3    

R = 44 

Refus = 0 

Tps Total = 27 

TPS / Réponse: 
61s    

T. D’ appr: 

  G D Dd Dbl

TRI: 1k/ 3∑C 

F. Compl.6K/O∑E 

RC% = 25%   
Ban = 6 

F%=77% 

F+% = 85% 

A = 55% 

H% = 11% 

  

  :تحليل الرورشاخ

 تكيف ظهر وقد ثرية إجابات وهي دقيقة 27 في إجابة 44 اإلنتاج بتوفر لبروتوكولا يتميز

  .المفعول ساري الواقع احترام خالله كان المادة مع

  .مهمة التحكم سلوكات أن إال للمادة جيد إدراك هناك كان لقد

  .التصورات لكف تدخلت الدفاعات ولكن الخاصة لألفكار استثمار هناك أن قوله يمكن ما

  :الفكرية السياقات

 للمادة جيد وبإدراك الخارجي بالواقع التكيف من نوع إلى االجتماعية عالمات تؤشر

)F+%=87 (مرتفعة الحيوانية اإلجابات حيث عادية التكيف سلوكات بدت وقد (A%= 55) وكذلك 
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 ألفكارا جهتو و  فقد .الفكرية اإلمكانيات إجالء على تغلبت والتي )Ban=6( المبتذلة اإلجابات

  .المقلقة والعدوانية الجنسية التصورات كبت لهدف بالدفاعات ،الخاصة

 وذلك المادة على تعاليق للمختصة موجهة أسئلة الكالمية، التحفظات شكل على الكف  طغى

 فهمها عدم مرة كل في تؤكد الحالة فإن اإلنتاجية، أهمية فرغم. الوضعية من التخلص لهدف

 منعت التي...) والنقل الكبت العزل، إلى باللجوء للوحات الباطنية كالياتاإلش  إجالء في وصعوبتها

  .وجودها رغم الهوامية التصورات إجالء

 إمكانيات لنا يظهر الواقع، إدراك طريقة وتنوع الحركية اإلجابات فظهور أخرى جهة من

 أثقلت المقلقة، لوجداناتوا التصورات ضد الدفاع قوة أن إال النفسي التوظيف دينامكيةو  باطنية إبداعية

 يمكن مقلقة تصورات ظهور ضد الدفاع على مواظبة الحظنا فقد. مكثفة دفاعات بظهور التوظيف هذا

 الخاص النقص لتعويض تأتي جنسية، كميزة") العقرب بها يقرص اللي"و "قرون( " اإلجابات اعتبار

 لتضع تأتي قضيبية لتصورات رمزيةال العبارة فهذه)   talons سباط( هنا حيا كان والذي باإلخصاء

  .للنقص للحساسية المضاد االستثمار لهدف وسط حل

 وعدم كبير كف تظهر البداية في كانت حيث المقابلة في كذلك التمسناها المالحظات هذه

 في الوقت، مرور مع تدريجيا، تغيرت األمور)  الناس كل كما عادي(  السؤال بمقدار إال الكالم

  . للتصورات أكثر وحضور حيوية أكثر توأصبح المقابلة

 الخافت الصوت مع حزينة مالمح ذات وتبدو كثيرا أنثوية تبدو ال كذلك، الهيئة ناحية من

 وحضور أكثر ذاتية صبغة يحمل كالمها وكان حيوية أكثر أصبحت الوقت، مرور مع لديها،

 الوجدنات، وطغيان معانيال بعض أن رغم هذا أكيدة، إرصانية إمكانيات على يدل ما الوجدنات،

  .أخرى أحيانا الكالم، في واضطراب اللسان زالت شكل على أحيانا،

 إشكالية عن نتكلم يجعلنا ما - المكبوت برجوع-  األولية اآلليات محله لتحل مؤقتا التحكم زال

  .وعدوانية جنسية

 تحقيق عدم مشكل أن إال والكف، النرجسية اإلعدادات ورغم الداخل في عموما الصراع يدور

 أنها إال) ((Hd إنسانية أو) Ad( حيوانية أسواء بكثرة جزئية إجابات وجود مثال نالحظ مستبعد، التفرد

 لذا(  لإلخصاء النرجسي الصدى عن وتكشف جنسية بانشغاالت مدعمة) التفكك بقلق مرتبطة ليست
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 اللوحة في" فقري عمود"و V اللوحة في" حيوان ذيل" مثال، قضيبية تفاصيل على أحيانا اعتماد الحظنا

IV) (مؤشر أي عن تكشف ال الكاملة والحيوانية اإلنسانية التصورات دراسة فإن، الوقت نفس وفي 

 نرجسية، هشاشة تبين اللوحات بعض في اإلجابات نقص أن رغم الهوية، تكامل في مشكل على يدل

 اللوحة( اإلخصاء أثر أو) IXو I  وحةالل( األمومي بالموضوع األولية العالقة إحياء بإعادة عالقة لها

II وIII(فرضية إستبعاد من لنا يسمح متكاملة، إنسانية شبه ٕاجاباتو  حيوانية إجابات وجود أن إال ؛ 

  .الهوية إشكالية

 االستثمار أن كما، )V( الخامسة اللوحة في مثال متكامل تصور مثال سهيلة عند فنالحظ

 أو/و نرجسية انشغاالت عن كذلك ويكشف جنسي، سجل في للنقص الحساسية إلى يشير لألبيض

  . األمومية الرمزية بمواجهة إحياؤها أعيد والتي بيةتئاإك

 بقلق ارتباطه على تدلنا أن شأنها من عالقات غياب إلى التقمصي االرتياح عدم أدى

  ). مقطوعة شجرة( اإلخصاء

  : الصراعات دينامية

  في الليبيدية والحركات العدوانية الصراعات اولتن أن البروتوكول، خالل من واضحا، يبدو

 واضح التقمصية اإلشكالية فطغيان التقمصية، المواقف اتخاذ على قادرة غير سهيلة جعلت العالقات،

 االكتئابي الصدى تجلى وقد؛ اإلخصاء قلق لحدة نظرا ،صراعي أصبح الجنسية المواقف اتخاذو 

  ). IV( الرابعة اللوحة خاصة الجنسية للوحاتا أمام االرتياح عدم في التقمصي للصراع

   surtout راسو وقيلة ذئب - 

 حشاك كالب تع ريسان زوج - 

  العقرب بها يقرص اللي - 

 الال؟ بطة راس - 

PL VI:  

  األرض تع زربية - 

  حيوان جلد - 

  .متعاطيين بالظهر حيوانات زوج وال عباد زوج - 
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 على يدل كما نشطة، بدفاعات مشحونة) IV( اللوحة في القدرة صورة أمام االستجابة كانت

 عدم استجابة إلى ،األولى المرحلة في ،اللوحة إلحياءات الحساسية أدت وقد اإلدراك في التجزئة ذلك

 في المبالغة إلى أدت التيو  به، المرتبط الضمني والخطر" ذئب" القدرة تصور البداية في قدمت. ارتياح

 بها يقرص اللي" كذلك الدالة الجزئية والمحتويات القضيبي لالتفصي على ونقلها بعد، فيما الدفاع

 أتت التي اإلجابة في الجنس تورط على الحركات هذه تكشف" بطة رأس" األعلى إلى نقلها أو" العقرب

" األرض تع زربية" األولى المرحلة في السلبية الجنسية الوضعية استثمار ،VI اللوحة في" ذئب" قبلها

 أخيرا،" بالظهر متعاطيين حيوانات زوج وال عباد زوج" النزوية للحركة واحتواء قةالعال بتصور مرتبط

  للدفاع فتلجأ لشدتها، نظرا مستثمرة أنها رغم عالئقية، غير والحركات قليلة كانت العالقات فتصور

 الذي النكوص وأمام العالقات، تصور تجنب أجل من المزدوجة اللوحات في للعزل لجوئها مثال نجد(

 على ويدل مكثف، دفاعي إعداد إلى أدى والذي سهيلة، ارتياح عدم نجد فإننا الملونة، اللوحات تفرضه

 نسبة خفاضفي ان الدفاع تكثيف يظهر) VIII( الثامنة اللوحة من انطالقا اإلجابات عدد انخفاض ذلك

RC % التي لوحاتال في الحرمان ومعاش االكتئابية الحساسية كذلك وأظهرت. 25) ٪ (المعدل عن 

  . طاغيا يظهر لم وٕان حتى هذا  (IX-VII-I) األمومي بالموضوع العالقات تستدعي

 بينت وقد - نرجسي لصدى حاملة بدت وٕان حتى- تناسلي سجل في القلق حدة هذا كل  يترجم

 اضطهادي معاش أحيت األولى، األمومي الموضوع فأمام. النكوص في سهيلة صعوبة IX اللوحة

 الجنسية للفضولية رمزية كترجمة قضيبي سجل في تفسيرها يمكن اإلجابة، هذه أن إال" عينين"

  .ككل البروتوكول االعتبار بعين أخذنا إذا المكبوتة،

 األوديبية اإلشكالية حصر تسمح بطريقة مبني غير الرورشاخ، اختبار أن إلى  نشير

 الفرد والخارج، الداخل بين لحدودا ونوعية الهوية دعائم شيء، كل وقبل أوال يختبر فهو والجنسية،

  . مباشرة االكتئابية كالوضعية وهواماته، األوديبية اإلشكالية الرورشاخ يستهدف وال والموضوع

 وٕاشكالية األوديبية اإلشكالية إحياء يكون أين صراعية وضعيات بتصور الموضوع تفهم يسمح

 النرجسية على اإلشكاليات ذهه آثار عن )سهيلة عند( للكشف وسيلة وسيكون الموضوع فقدان

 .تطرحها التي التساؤالت مع سابقا قدمناها التي المختلفة المالحظات توضيح ولمحاولة
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  )TAT( الموضوع تفهم بروتوكول تحليل 3- 1- 1

   سنة 37  سهيلة

   دقيقة 30 التطبيق مدة

 بدت .حالرورشا اختبار عن أسبوع مرور بعد الموضوع تفهم اختبار جراء ال سهيلة  عادت

 des ندير عدت األول كي شي ما يخي" وتقول الثاني االختبار يحتويه ما لمعرفة فضولية سهيلة

cauchemars "ندير عدت حتان يخلع جاني هذك آه: "تقول تقصده عما منها طلبنا ولما des 

cauchemars  إجوني كانوا surtout من نوع أي منها ونطلب"  خالص مبعد األولين اليامات 

cauchemarsنعيط امبعد نتحرك وال نهرب نقدر ما خايفة نقعد وأنا فيا أخزروا عينين هكا" فتقول ؟ 

 بصح ثاني نعيط نوض مبعد  Bâtiment من طاحت يمى نشوف كنت ساعات راجلي، وينوضني

 الرعب أفالم نشوف موالفة والو فهمت ما بصح les cauchemars راحولي نسيتهم الباس مبعد

 la لعند ترجعيش ما لي قال راجلي حتى حرت أنا وخلعوني تصاور غير كهذو  نخافش وما

psychologue براحة تشعر هي إذا منها نطلب(" نفهم حبيت خطر نشوفها نروح لو قلت أنا بصح 

 بالذات الحالة هذه مع تخوفنا رغم-  نبدأو  باإليجاب تجيب الثاني االختبار تطبيقو  البحث لمواصلة

  .)التطبيق خالل كثيرا نحذر جعلتنا عميقة صراعات اكتشفنا أننا إال هدوئها رغم التي

  ).الموضوع تفهم اختبار كل في تقريبا سادت الرورشاخ في الكالم طريقة نفسو  المالمح  نفس

   5" :1 حةاللو 

... وال يتعلم روحو يتخيل هنا .بها يخدم يعرفش ما بصح سنترة عندو...طفل على تعبر هي"

 كما كبير موسيقار يرجع روحو يتخيل بصح يعرفش ما هو... يتعلم حبينو والديه بصح يعرفش ما

 ".والديه به ويفرحو السنباطي رياض

  :الدفاعية األساليب ديناميكية

 مباشرة يتبع الذي )CF1( ظاهر محتوى عن التعبير في تدخل قصير أولي كمون زمن بعد

 ما(" سلبية بقيمة الموضوع مثلثة مع )CF1( الظاهر المحتوى بوصف وتواصل )CP1( بسكوت

 )A2-6() تردد إلى ميل( تردد وبعد )A2-12( خيالي هو ما على بالتأكيد يتبع )CM2(") يعرفش
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 ثم )A2-8( )يعرفش ما( واالجترار الثرثرة إلى وتعود )CP1( سكوت شكل على كف مباشرة يظهر

 وترجع )CP1( ذلكك سكوت يظهر") والديه(")  B1-2( الصور في موجودين غير أشخاص إدخال

 ماهو على للتأكيد لالجترار وتعود )A2-3( كالمي تحفظ وبعد )A2-8(") يعرفش ما("  اجترار إلى

 والتعبير )السنباطي رياض كما( )A1-2( ثقافي مصدر إدراج مع )A2-12(") روحو يتخيل(" خيالي

 (B2-4) ")به يفرحو(" قوية وجدانات عن أخيرا

  :اإلشكالية

 على التأكيد مع ولكن الراشد، موضوع استعمال على القدرة عدم إشكالية على سهيلة عبرت لقد

 صبغة ذات اإلخصاء لقلق واضح صدى أعطى ما القدرة عدم من والخوف النجاح في الملحة الرغبة

  .الموضوع لمثلنة محاوالت هناك أنه رغم نرجسية

  13" :2وحـةالل

 بعيد وتشوف تقرى المرأة واحد على تحكي) سرحانة وكأنها بعيدا بالنظر تبدأ...(نقولو هنا"

.. .لك نعبر نقدرش ما.. .يستناها واش تشوف )...ومتأثرة تمثل وكأنها بعيدا تنظر( تاحها للمستقبل

 تحبو هي بصح خير تدي وتقدر قرات أنها رغم مثالي حب الراجل هذ تحب هذي الطفلة هذي شغل

.. .وال معاه تكمل عرفتش ما إمال معاه صعبة الحياة نظن بصح منو حامل روحها تتخيل راهي شغل

 حزين بقلب فتقول أسهلو  بالدراسة أضمن الحياة سهلة حياتها تكون باش قرايتها تكمل وتروح تبدل

 ).تتنهد( "هكا؟ غدوة من خير اليوم تخليه  )الكالم تواصلو  اللوحة ترجع( "هكا؟ الغد من أحسن اليوم

  :الدفاعية األساليب ديناميكية

 ثانية الكف يظهر مباشرة لكن بالتعبير تبدأ) CP1( ما نوعا طويل أولي كمون زمن بعد

)CP1 (اإليماءات تظهر ثم )CC1 (خيالي هو ما على التعبير وبعدها )A2-12 (التعريف عدم مع 

) CP1( سكوت شكل على الكف ثم) CC1( إيماءات شكل على الكف ويرجع) CP3( باألشخاص

) CP1( بكف يتبع مباشرة ولكن) A2-12( حيالي هو ما على أخرى مرة لتؤكد ترجع ذلك وبعد

 عن التعبير في تواصل ،)A2-3( كالمي تحفظ وبعد) CP1( والسكوت) CP5( بعده الرفض تحاول

 التعريف دون لكن )B2-9") (مثالي حب(" العالقات شبقية مع) B2-3( األشخاص بين العالقة

-A2( خيالي هو ما على التأكيد إلى والرجوع) B2-8( شخصية بتعاليق ويتبع) CP3( باألشخاص
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 هو ما على أخرى مرة والتأكيد كالمي تحفظ وبعد) A2-8( )"تحبو"( للوجدانات اجترار يظهر ثم) 12

 متناقضة رغبات بين وٕاياب ذهاب يظهر) B2-8( شخصي تعليق ظل وتحت ،)A2-12( خيالي

)B2-7 (بكف مباشرة يتبع ثم )CP1 (شخصي يقتعل عن والتعبير )B2-8 (قوي وجدان وعن 

)B2-4 (القول على بالتأكيد يتبع والذي )B2-12 (موجهة طلبات شكل على كف بعده ويظهر 

 الكالم في بغموض القصة إنهاء وكذلك) CP4( الصراع نهاية نعرف ال ولكن) CC2( للفاحصة

)E20 (قصيرة وبتداعيات )E19 ()"حسب وة"غد من خير اليومتخليه " بدل )"الغد من أحسن اليوم 

  .اللوحة إرجاع بعد قالته ما

  :اإلشكالية

 الفرق ألغت حيث طفلة،- أب العالقة لصالح األمومية الهوامية الصورة مع المنافسة تبد لقد

 في الرجل من حامل نفسها ترى التي األول المستوى في الشابة وربطت األنثوية الشخصيات بين

 مع المنافسة حدة أخرى جهة ومن األبوي للوجه األوديبية رغبةال شدة على يشهد ما الثاني، المستوى

 لنا يمكن حيث فقط مؤقتا ولكن سهيلة بتوازن أخل ما بشدة هذا كل بدا وقد األمومية الهوامية الصورة

 يظهر الذي والكف) الخيالي البعد على أصرت أي( خيالي شكل على قدمت القصة هذه كل أن القول

 هناك أن ويبدو. المادة عن الحالة تباعد لصالح الهويات في الخلط ستبعادبا لنا يسمح مرة كل في

 األوديبي للهوام واضح كف وهناك صعب تقمصي عمل ظل في األمومية الصورة لمواجهة تفادي

  .إرصانه ونقص

   3BM: "8 اللوحة

 ندمان كشغل بزاف حزين إبان.. .نتاعو الشمبرة فيPunition  دارولو.. .صغير طفل كاين"

 الزم هي هذي... محوهاإس الزم تاعو الغلطة على يتعذب هو خطر  la punition صعيبة جاتو

 اهللاو  ).اللوحة ترجع( ال؟ ال وفرات هذا... العادة كي معاهم يقعد يرجع باش تاعو الغلطة لو إسمحوا

  ). للفاحصة متوجهة( ".البحث بهذ تحيري غير

  :الدفاعية األساليب ديناميكية

 بسكوت يتبع والذي) CF1( الظاهر المحتوىب بالتمسك تبدأ قصير، أولي نكمو  زمن بعد

)CP1 (السيء الموضوع إدراك يتم )دارولو Punition( )E14 (أشخاص إدخال على باالعتماد 
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) CP1( بسكوت مباشرة يتبع والذي) CP3( تعريفهم دون لكن) B1-2( الصورة في موجودين غير

 عن التعبير يظهر) A2-3( كالمي تحفظ بعدو  )CN4( انوجد عن تعبر وضعية إدراك يتم ثم

 الصراع اجترار وظهور) B2-8( شخصي  تعليق وبعد) A2-17( ")ندمان(" الداخلية الصراعات

 لو إسمحوا الزم(" العكسي التكوين عناصر ظهور إلى يؤدي والذي) A2-8( أخرى مرة الداخلي

 موجه بسؤال القصة تنتهي النهاية، وفي) CP1( بسكوت أخرى مرة ليتبع) A2-10") (نتاعو الغلطة

 الوضعية في المختصة إلشراكمحاولة و  )CP4( الصراع نهاية توضيح عدم مع) CC2( للفاحصة

(CC2).  

 :اإلشكالية

 اللوحة مع بعالقة المبلورة الوجدانات حدة أن القول ويمكن االكتئابية اإلشكالية تناول تم لقد

 إلى يشير ما) الوالدين طرف من القول يمكن( يعاقب والذي كطفل شرةمبا الشخص إدراك بدليل الثانية

 انطالقا أنه القول   يمكن .أوديبي مجال في بالذنب الشعور ثقل ويترجم  المانعة للهيئة فعال إستدخال

 .أكيد عصابي سجل هناك الثانية، اللوحة هذه من

   11" :4 اللوحة

 مزروب يبان هو mais عليه مقلقة تبان يرجع، وقتاش منه تطلب.. .و راجلها تشد مرة هذي"

 اعيط باش بالك وال إسافر نعرف ما.. .يروح تطلقه تحبش وما به متعلقة هي يجاوبهاش وما

  خالصو  ")portable( بالبورتابل

  :الدفاعية األساليب ديناميكية

 لذيوا) CF1( الظاهر المحتوىب بالتمسك الحالة تبدأ ما، نوعا طويل أولي كمون زمن بعد

) B2-2) (يرجع وقتاش منو تطلب( القول نوع من موضوع على بعده والتأكيد) CP1( بسكوت يتبع

 متضادة بتصورات يتبع والذي) عليه مقلقة تبان) (A2-2( التفاصيل طريق عن التفسير تبرير يليه ثم

) B2-12) (يجاوبهاش ما( القول مواضيع على التأكيد مع) B2-7( متناقضة رغبات بين ما وتناوب

 بين تردد وبعد) CP1( بسكوت يتبع والذي) B2-4) (به متعلقة( قوي وجدان بظهور يتبع والذي

 القول على والتأكيد) E20( الكالم في وغموض إبهام خالله يظهر والذي) A2-6( مختلفة تفسيرات

)B2-12 (األخير في الصراع نهاية نعرف وال )CP4.(  
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  :اإلشكالية

 التعبير وحاولت الصراع أدركت أنها رغم الزوجين بين للصراع جيدة ورةبل من سهيلة منع الكف إن

 واضح موقف نشاهد فلم الخطاب؛ ليفسد ظهر األولي األسلوب أن كما قويا كان الكف أن إال عنه

 بسرعة منها التخلص فكان للوحة الباطنية اإلشكالية أمام واضح اضطراب التمسنا بينما، الصراع لحل

  .سهيلة إليه لجأت الذي الحل

    12" :5 اللوحة

 salon  باب حلت.. .تشوف باه الباب حلت تشوف وراحت تقربيع سمعت مرة تبان هنا"

 ما) تبتسم( األرض على Les aiguilles لها وطيحت تاحها La laine بـ تلعب القطة... وشافت

 (عالمة للتهكم) "!يخي برك دهشت وال تعيط راهي نقولك

  :دفاعيةال األساليب ديناميكية

 التعريف عدم مع) CF2( يومي هو ما وصف إلى تلجأ ما، نوعا طويل أولي كمون زمن بعد

 مع لكن) A2-8( )باب حلت( االجترار إلى تلجأ ثم) CP1( بسكوت يتبع والذي) CP3( باألشخاص

 إلى لتعود) CP6) (شافت( بسكوت متبوعة مقلقة عناصر ذكر يتم ثم) E4) (salon( خاطئ إدراك

 تفسيرات بين بتردد تتبع والتي) CC2( إيماءة مع ويظهر) CF2) (تلعب القطة( يومي هو ام وصف

  )B2-8( )"!  يخي"( شخصي وتعليق بتعجب القصة تنهي ثم) A2-6( مختلفة

  :اإلشكالية

 بين تردد إلى أدت التي الجنسية، والفضولية للوحة الباطنية اإلشكالية عن التعبير تم لقد

 التحكم محاولة الخطاب آخر في ظهر وقد") برك دهشت وال تعيط راهي تقولك ام(" مختلفة تفسيرات

 لثقل نظرا للكبت تعرض الذي الهوام هذا إثارة على التردد هذا يقوم. الجنسية الفضولية هوام كبحو 

 ومبتذلة اليومية الحياة من ظاهريا تبدو التي-  للوضعية رمزي بعد هنا، التردد يعطي. بالذنب الشعور

  ).Les aiguilles لها وطيحت تاحها  La laine لها خلطت طةق("
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  6GF: "11 اللوحة

 نتاحها الزوج غفلة على جاها حتان تاعها Le bureau في تخدم كانت مرة كاين، هنا"

 ما عندي أنا مرتو قدام يتكيف اللي الراجل خاتش الحال عجبهاش ما يتكيف راه كي بالك... وتخلعت

 وليت لو قالت مبعد مفاجئة لها صرات باينة العرس تاع Le costume ذه لبس كي وال. قيمهاش

) الكالم وتكمل اللوحة ترجع( هكذا لي تبان الدخان تحملش ما هي خطر الحال غاضها ذرك؟ تتكيف

  ".وقت شوية يعطيها حابة بعد، والواجبات للزواج مستعدة ماهيش بالك Le costume هذ على وال

  :فاعيةالد األساليب ديناميكية

 التعريف عدم مع) CF2( يومي هو ما وصف إلى تلجأ ما نوعا طويل أولي كمون زمن بعد

 من وانطالقا بسكوت يتبع والذي) B2-13( الخوف نوع من موضوع على وتؤكد) CP3( باألشخاص

 التفاصيل من انطالقا التفسيرات تبرير ثم) CF2( يومي هو ما على تؤكد) A2-3( كالمي تحفظ

)A2-2 (القول نوع من مواضيع كل بعد لتأكيدوا )B2-12 (العكسي التكوين عنصر ظهور ثم )A2-

 عجبهاش ما) (A2-6( تردد من انطالقا يقدم والكل) حساسية عندها خطر الحال غاضها) (10

) اللوحة ترجع) (CC2( السلوك إلى اللجوء وبعد) العرس تاع Le costume هذ لبس كي وال الحال

 بقيمة) CM2( الموضوع مثلنة تلجأ )A2-3") (بالك(" كالمي تحفظ من القاوانط الكالم تواصل

  ).CP4( القصة نهاية نعرف وال) مستعدة ماهيش( سلبية

  :اإلشكالية

 ضحية ولكنه اإلغراء في مورط غير األنثوي فالشخص القصة في واضح الهستيري اإلغراء يبدو

 األنثوية الصورة لدى الرغبة كبت يظهر ما" انالدخ تحملش ما" فهي أخرى، جهة ومن ؛تفاجأت فالمرأة

 الصورة أمام اإلغراء إظهار شكل على ظهرت األوديبية فاإلشكالية الذكرية، الصورة عند وٕاجالئها

  . حية زالت ما اإلشكالية أن إلى يشير ما الرغبة، تناقض مع الذكرية األبوية

  :7GF اللوحة

 وتحلم تسمع راهي وهي لها، تحكي راهي اللي ك،بال نتاحها للمربية تسمع راهي طفلة ...هنا"

   ".صحاباتها مع برا تلعب تروح راسها في تدور حاجة غير وهي تحلم ...مبعد بصح
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  :الدفاعية األساليب ديناميكية

 المحتوى تصف ثم) CP1( مباشرة الكف يظهر القصة في المباشر الدخول محاولة بعد

 ما على والتأكيد) CP1( مباشرة الكف يظهر) A2-3( كالمي تحفظ من وانطالقا) CF1( الظاهر

 مواضيع إدراك عدم مع) B2-6( متضادة تصورات عن التعبير إلى الرجوع ثم) A2-12( خيالي هو

  .صراعية ال كلها والقصة) E1) (اللعبة( ظاهرة

  :اإلشكالية

 اتجاه فالعدوانية. التناول صعبة األنثوية الصورة مع منافسة فأي لذا حية اإلغراء إشكالية أن يبدو

 تسمع(" االستناد مكانه أخذ والذي األنثوية الصورة مع صراع كل وكف ،متفادية األمومية الصورة

  )"لها تحكي راهي اللي بالك، نتاجها للمربية

  :8BMاللوحة

   )اللوحة ترجع( ".فهمتهاش ما...تت.. .ما.. .قصة؟ عليها نحكي ثاني هذي !  محنتي يا"

  :الدفاعية األساليب دينامكية

للفاحصة  موجه بسؤالالذي يتبع و  (B2-8)(يا محنتي)  بالتعجبمباشرة  القصة الحالة تبدأ

(CC2) ،  سكوت يليه الذيو (CP1)  الرفض النهاية في (CP5).  

  :اإلشكالية

 .اللوحة برفض ذلك ويتأكد المادة مواجهة في صعوبة الحالة وجدت لقد

   9GF: "16 اللوحة

 وقيلة واد هذا لهذ تلحق تسبق اللي شكن.. .يجروا بداو مبعد...احوسوا راحو نسا زوج كاين"

  ".تتغبرش ما باش تاحها) Robe( ربة هازة وراهي
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  :الدفاعية األساليب ديناميكية

-B2) الذهاب موضوع على التأكيد إلى المفحوصة تلجأ) CP1( طويل أولي كمون زمن بعد

 يتبع ثم) B2-12( الجري موضوع على للتأكيد أخرى مرة وترجع) CP1( بكف مباشرة يتبع ثم (12

) A2-10( العكسي التكوين عناصر ظهور مع) CF2( ومبتذل يومي هو بما ويتبع) CP1( بسكوت

  ).CP4( صراعية وال) CP2( قصيرة كلها والقصة") ماتتغبرش باش تاحها ربة هازة("

  :اإلشكالية

 للكف تعرضت ولكن األنثوية المنافسة إلى  تبعث التي للوحة الباطنية اإلشكالية أدركت

" األولى تلحق شكن" يومي هو ما على منافسة إلى المنافسة فانقلبت مستحيال، بلورتها جعل ما الشديد،

  .متحملة غير األنثوية الصورة مع منافسة أي فإن ،7GF اللوحة غرار على كبير بإهمال وذلك

   19" :10 اللوحة

 ويبانوا الظلمة راهي.. .بعض مع فرحانين راهم ينبا.. .تاحها وشيخ عجوز زوج هذو"

  ".عالكيف راهم والهدوء الظلمة راهي كي بالك بيناتهم رومنسية كاين عينيهم مغمضين

  :الدفاعية األساليب ديناميكية

 يتبع الذي) CF1(  الظاهري المحتوى وصف إلى تلجأ) CP1( طويل أولي كمون زمن بعد

") بعض مع فرحانين راهم باين(" تفاصيل من انطالقا تفسير رتبري وتثير) CP1( بسكوت مباشرة

)A2-2 (بسكوت يتبع والذي )CP1 (واألطر الحدود رصد على التأكيد ثم")الظلمة راهي) ("CN6 (

 رومنسية كاين) (CN3( معنون وجدان وٕاعطاء) CP1( الظاهري المحتوى وصف إلى والرجوع

 على والتأكيد) A2-8() "ظلمة راهي(" اجترارو  )A2-3( كالمي بتحفظ مباشرة يتبع والذي") بيناتهم

) عالكيف راهم( (CN1) ذاتيا به مشعور هو ما على والتأكيد )CN5) (الهدوء( الحسية الخصائص

   .(CP4) صراعية وال مبتذلة كلها والقصة E20)( الكالم في الغموض إلى ميل مع
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  :اإلشكالية

 الشخصين تعرف وهي للصراع الحالة تفادي على دليل بكثافة الكف أساليب إلى اللجوء

 الجنسية الفضولية إدراج متفادية الزوجين، بين" الرومانسية" على تؤكد) شيخها مع عجوز( كراشدين

 الظلمة راهي" للتداعيات محاولة هناك كانت أنه القول يمكن الجنسية للنزوات الفجة التصورات وٕاظهار

  .مباشرة بالكف لتقوب أنها إال " عالكيف  راهم والهدوء

   11" :11 اللوحة

 القنترة هذا بصح المضرب لهذك إفوتوا وحابين مغامرين تاع جماعة كاين الجبل، في هنا"

 إجبوا راحو.. .و غامروا عباد كاين.. .روحهم على خافوا هذيك على صحيحة  ماشي ...ضيقة

 فيها إطحوا وخافوا امقةغ.. .غا بالصة كاين. فيهم يستنى راه) Le cobra( الكبرا هذ.. .كنز

 ".)Le cobra( الكبرا هذ يتبعهمو 

 :الديناميكية األساليب ديناميكية

 سياق في الخوف مواضيع على بالتأكيد القصة تبدأ ما، نوعا طويل أولي كمون زمن بعد

 )CN6( واألطر الحدود رصد على ذلك، بعد والتأكيد )CP1( بسكوت يتبع والذي  (B2-13) درامي

 إلى تلجأ وبعدها) CP6( الخطاب بتوقف تتبع مقلقة عناصر ذكر وبعد )CN6) (ةحيحص  ماشي("

 شكل على القصة وتواصل) CP1( بسكوت مباشرة يتبع والذي) B2-13( المغامرة موضوع ذكر

) CP1( سكوت يتخلله والذي) B1-2( الصورة في موجودين غير أشخاص بإدخال) B2-13( دراما

  ).CP4( الصراع نهاية نعرف ال النهاية في

  :اإلشكالية

 استطاعت الجسر عنصر من وانطالقا تناسلية – قبل إشكالية إحياء إعادة إلى  اللوحة تبعث

 اللوحة هذه في مستدعى غير الجنسية الفضولية هوام أن ورغم بدائية أقل مستوى إلى النكوص الحالة

 أنه نذكر. والوحدة الفقدان تناول دعن دفاع الهوامات هذه  ظهور ربما. الحالة طرف من مجند أنه إال

 تصور أي ظهور ضد مكثف دفاع الحالة جندت) الخامسة( الجنسية الفضولية تحي التي اللوحات في
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 تجعل والتي -المضطهدة لألم بدائية بصورة يذكر الذي-  الكبرا وجود إلى تشير والحالة. جنسي

  .مقلق محيط في تدور القصة. مستحيال" كنز" إلى المرور

   12BG: "5 للوحةا

 وعلى النهر حافة على الربيع عطلة تع تحويسة ...هادئة بالصة كاين.. .فالربيع تحويسة هنا"

  ".الطبيعة جمال على العائلة تتنزه الزورق هذا

  :الدفاعية األساليب ديناميكية

 بسكوت يتبع والذي) A2-13( للقصة عنوان بإعطاء تبدأ جدا قصير كمون زمن بعد

)CP1 (الحسية الخصائص على تركيزال ثم )CN5) (( بسكوت يتبع والذي) هادئة بالصةCP1 (

  الصورة في موجودين غير أشخاص إدخال ثم )A2-8) (الربيع عطلة تع تحويسة( االجترار ويرجع

)B1-2 (قصيرة كلها والقصة )CP2.( 

  :اإلشكالية

 لكل الحالة تصدت  وقد. صراعية ال عالقات تصور تتطلب للوحة، الباطنية اإلحياءات إن

 الكف أن إال. العائلي المجال تستثمر سهيلة فإن  الفقدان، إحياء أمام أنه القول يمكن. نزوي طغيان

  .  مستقرة غير الدفاعات أن على يدل السائدين والتحكم

   13B: "15 اللوحة

 La) مةللفر  باباه مع إروح بالك يستنى.. .الزريبة باب قدام.. .ابر  العشية قاعد طفل هنا"

ferme)."  

  :الدفاعية األساليب ديناميكية

 والذي) CF1( الظاهر المحتوى بوصف القصة تبدأ ،)CP1( طويل أولي كمون زمن بعد

 موجود غير شخص إدخال األخير وفي) CF2( يومي هو ما إلى الرجوع ثم) CP1( بسكوت يتبع

  ).B1-2) (باباه( الصورة في
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  :اإلشكالية

 سكوت شكل على وذلك الصراع بلورة من منعها الكف ولكن وحيدا البقاء إمكانية الحالة تتناول

 في موجود غير شخص إدخال وبعده الكف إلى مباشرة أدى وحيدا البقاء تناول. للتقصير العام والميل

 .الفقدان ضد للدفاع) باباه( الصورة

  :13MF اللوحة

 مازالها مرتو.النعاس من نيفط قدرش ما.. .إنوض باش تفنين الراجل هذ...و الصباح ناض"

.. .يقدرش ما واحد الزواج تاع بداية بالك) تبتسم.. (.و بالزربة حوايجوا لبس هو السرير، في راقدة

  ".معاها يقعد حب

  :الدفاعية األساليب ديناميكية

 سكوت يليه) CF2( يومي هو ما على مباشرة تعبر) CP1( طويل أولي كمون زمن بعد

)CP1 (سلبية بقيمة الموضوع مثلنة ثم )تفنين) (CM2 (يومي هو ما على أخرى مرة التأكيد ثم 

)CF2 (سكوت ويليه )CP1 (للحركة بعدها واللجوء )CC2 (الشفافة الرمزية إلى ثم )B2-9( )بداية 

  ).CP1( السكوت ويليه) الزواج تع 

  :اإلشكالية

 أنها إال الزوجين بين العدوانيةو  الجنس عن بالتعبير والمتعلقة للوحة الباطنية اإلشكالية أدركت لقد

 عن للتعبير) الزواج تاع  بداية( الرمزية إلى اللجوء ويظهر ويومي مبتذل هو ما إلى باللجوء واجهتها

  .قصةال كل في العدوانية تظهر لم لذا بكف ووجهت فقد العدوانية أما ؛الجنسي القطب

   16" :19 اللوحة

 كف هنا ساكنين اللي لعباد هذ بصح الليل جا شغل الضباب،و  البرد كاين والبرد الشتا هنا"

 برد السخانة داخل اساس على يخرجوا يقدروش ما الدار في دايما خاتش والنهار الليل عندهم كف

  ".الضباب ثاني بالك أشباح تشبه هكا أشكال كاين. برى
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  :الدفاعية األساليب ديناميكية

 الحسية الخصائص على بالتركيز ابالخط الحالة تبدأ) CP1( طويل أولي كمون زمن بعد

)CN5 (كالمي تحفظ وبعد )A2-3 (واألطر الحدود رصد على تؤكد )الليل جا) (CN6 (إدخال ثم 

 برد( االجترار إلى وتعود) B2-8( شخصية تعاليق ثم) B1-2( الصورة في موجودين غير أشخاص

 مباشرة يتبع ولكن) CF1( الظاهري المحتوى وصف إلى تلجأ كالمي تحفظ وبعد(A2-8)   )برى

  )CP4( القصة نهاية نرى فلم القصة بإنهاء

  :اإلشكالية

 وٕاخراج الجيد الموضوع بإستدخال والخارج الداخل بين للحد واضحة إمكانيات سهيلة جندت لقد

 على فغلب التوازن فقدت فإنها، للوحة الباطنية اإلستدعاءات هذه أمام أنها إال.السيئ الموضوع

 الفقدان لقلق المضاد لالستثمار هنا يهدف والحرارة للبرد الحساسية أن القول مكنوي الكف الخطاب

  .اللوحة تحييها التي

 األولي األمومي الموضوع مع الوجداني التناقض تناول في صعوبة وجدت سهيلة أن يظهر

 لوقت،ا نفس في النرجسية، المميزات هذه تكشف. بيةئااكت حساسية أحيا والذي المريح وغير المهدد

  .اللوحة في الهشاشة نقطة يمثل ما. ماأل مع العالقة في األمان وعدم حرمان

   17"  16اللوحة

 حابة ياسر أحالم عندها طفلة قصة.. .والو جاني ما نقولك) تبتسم( راسي؟ من نحكي واش"

 فيها بةصعي البالد هذك لها قالوا هما اوافقوا باش أهلها من وتطلب... العالم تكتشف بش لبعيد تروح

 تشوف كانت كي أحالمها عليها بنات اللي هذك هي بصح robinetال  من يتجمد الماء ياسر برد

 عجبها حوايج ياسر فيها تخيلت حبتها.. .البالد وهذيك البلدان تع تصاور فيها صغيرة كانت كي كتب

للدار تاع  الحنين عندها وعاله تتساءل دايما كانتو  كيفاش حارت والطبيعة الديور، هذوك الثلج كاهذ

  الطفولة تاحها."
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  ديناميكية األساليب الدفاعية:

 اإليماءة ظهور ثم) CC2( للفاحصة بسؤال سهيلة تلجأ) CP1( طويل أولي كمون زمن بعد

) بعيد تروح( الذهاب موضوع عن التعبير إلى لترجع) CP5( الرفض تحاول ثم) CC1) (تبتسم(

 شكل على األشخاص بين العالقة على بالتأكيد وذلك) B2-12) (أهلها من تطلب( القول وكذلك

، مع )CN5) (يتجمد الماء ياسر برد فيها( حسية خصائص محتواه في يحمل والذي) B2-3( حوار

 مع) A2-12( خيالي هو ما على التأكيد إلى ترجع كالمي تحفظ وبعد K(CP1)تخلل السكوت 

) B2-4) (حبتها( قوي وجدان عن يرتعب بعده يظهر (CP1)ثم سكوت   E20 الكالم في غموض

 كيفاش حارت والطبيعة(" الكالم في الغموض ليرجع) A2-12( خيالي هو ما على التأكيد إلى والرجوع

) A2-17( الداخلي الصراع على التأكيد ثم) E20") (إليه الحنين عندها وعاله تتساءل دايما كانتو 

  ).B1-1( شخصية رغبة حول  منسوجة كلها والقصة"). وعاله تتساءل("

  :اإلشكالية

 يقيمها التي والعالقات المفضلة مواضيعه الفرد بناء كيفية إلى الباطني بمحتواها اللوحة تبعث

 يمكن. المفحوص كالم في رسوخا أكثر التحويلية العناصر تصبح الصورية الركيزة غياب ففي. معها

 غير محتويات على أنقلتها أنها رغم الوالدين يخص فيما حادة جنسية فضولية أظهرت سهيلة أن القول

 تجميد نالحظ). البلدان تع تصاور فيها كتب صغيرة كانت كي كتب تشوف كانت( ظاهريا جنسية

 إلغاء من يسمح نرجسي دفاع اعتباره يمكن ما للماء، والتجميد البرد بإدراج رمزيا النزوية للحركات

  .بعد منها تتخرج لم سهيلة أن حظفنال بالماضي حنين يربطها. للنزوات الجنسية الصبغة
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  سنة 37خالصة السياقات: سهيلة 

 Eسياقات  Cسياقات  Bسياقات  Aسياقات 

A1-2=1 B1-1=1  

B1-2=6 

B1=7 

CP1=35  

CP2=2 

CP3=7 

CP4=7 

CP5=2 

CP6=2 

CP=55 

E1=1  

E4=1 

E14=1 

E19=1 

E20=5 

E=9 

A2-2=3  

A2-3=10 

A2-6=3 

A2-8=10 

A2-10=3 

A2-12=7 

A2-13=1 

A2-17=2 

A2=39 

B2-3=2  

B2-4=2 

B2-6=1 

B2-7=2 

B2-8=6 

B2-9=2 

B2-12=9 

B2-13=4 

B2=28 

CN1=1  

CN3=1 

CN4=1 

CN5=4 

CN6=4 

CN=11 

CM2=3 

CC1=3  

CC2=5 

CC=8 

CF1=9  

CF2=9 

CF=18 

  السياقات العامة:

) CP=55( لفوبيا الكف ظهر حيث سائدا، كان الكف أن البروتوكول، هذا في جليا اتضح

 كذلك كانت كما. سطحيا يكون أن العميل على فرضت بل الذاتي التعبير من السياقات هذه منعت وقد

 كما (A2=39) ظهر حيث الشخصية التصورات عن التعبير كف لتدعم بكثرة حاضرة التحكم أساليب

 حظرت وقد ،)CN=11(، )CC=8(، )CM=3(و )CF=18( األخرى الكف سياقات كذلك حظرت



  التوظيف العصابي الخطير: الفصل الثامن
  

 276 
  

 

 

 بعض على بالتعبير سمح ما )B2=28( كذلك حاضرة كانت B2 السياقات أن إال. الكف من لتزيد

  .الصراعات

  السياقات الرهابية 

 (CP=55)  نالحظ حضور قوي للتوقفات في بداية القصة أوخاللها(CP1=35)  والتي

ل إلى االبتذال التعبير عن العالم الداخلي ولنفس الهدف كذلك، ظهر المي من تحديدالتهدف إلى 

)CP4=7) والتركيز على ما هو يومي ومبتذل (CF2=9(.   

 ،12B6 ،13MF ،2،4( اللوحة في خاصة اللوحات كل في القوبية السياقات انتشرت وقد

 أن إال للوحة، الكامن الصراع وتناول القصة لبناء محاولة البروتوكول كل في تقريبا رأينا وقد) 19

) CN=11( النرجسي الكف ظهر وقد. لها معيقا كان للهوامات جالالم وترك التداعي من الخوف

  )CN5=4( الحسية الخصائص على والتركيز) CN6=4( الحدود رصد في خاصة تمثلت

 :الرقابة سياقات

) A2=39( نالحظ حيث النزوي التعبير عن الكف لتدعم والتحكم الرقابة سياقات حظرت لقد

 كانت حيث) A2-8=10( االجترار شكل على كذلكو  )A2-3=10( الكالمي التحفظ أكثر ظهر

 .النزوات عن للتعبير محاولة أو تعبير هناك كان كلما تقريبا حاضرة

  سياقات المرونة:

 ظهرت أساليب وهي) B2=28(و )B1=7( ظهر حيث حاضرة المرونة سياقات كانت لقد

 نوع من اليبأس وكذلك) B2-12=9( القول الذهاب، نوع من مواضيع على التأكيد شكل على

 وحضرت) B1-2=6( الصورة في موجودين غير أشخاص وٕادخال) B2-8=6( الشخصية التقديرات

 في المرنة األساليب هذه حضرت وقد) B2-4=2(، )B2-3=2( أقل بعدد لكن األخرى األساليب

 تستثير التي) 11( اللوحة في أو )13MF. 7GF.6GF.4( العالئقية الصراعات تثير التي اللوحات

األخيرة  هذه في الجنسية الفضولية هوام ظهور من المرونة سياقات سمحت وقد البدائية شكالياتاإل

 .الفقدان تناول ضد للدفاع مجند أنه يبدو ذلك كل - اإلشكالية هذه تستثير ال أنها رغم- )11(اللوحة 

) وعلى شكل E20=5) على شكل الغموض في الكالم (E=9( بروز السياقات األولية 

)E1=1)،(E4=1) (E14=1( و)E19=1.لكن يجب القول أنها كانت قليلة (  
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  :كالية العامةاإلش

 إلى أدى الذي الوجداني لتناقضل سهيلة تناول صعوبة ،البروتوكول خالل من اتضح لقد

 خالل من لنا تجلى والذي المطمئن وغير المهدد ،األولي األمومي الموضوع اتجاه اضطهادي معاش

 صعوبات أظهرت والتي ،2 في اللوحة قبل من ذلك ظهر وقد ،)19( للوحة بيةئااكت حساسية إحياء

 مع المواجهة تفادي واضحا بدا وقد والتهديد القلق تثير التي األمومية الصورة مع وعالئقية تقمصية

 أو األوديبي للهوام إرصان عدمو  تقمصي عمل لكل الطريق سد ذلك، مصير فكان األمومية؛ الصورة

  .تماما كفه

 بعض في تماما مرفوضة أو بسهولة مقبولة غير ،األوديبية لتركيبةل ةيالثالث فالوضعية

 بكبت مدعمة كانت التيو  البدائية للهوامات األخرى، اللوحات في مجندة، أو) مثال 2 اللوحة( اللوحات

 لالرتباطات التناول بصعوبة مرتبط اإلخصاء قلق تناول صعوبة أن يبدوا. الجنسية الهوامات

  .ألوديبيةا

 شدة أعطت وهكذا بالمرصاد كانت العصابية األساليب ولكن الجنسية الفضولية إدراك تم   

 الشعور أحيت والتي) 5( الخامسة اللوحة أمام للدفاع المجال الجنسية، بالتصورات الخاص الكبت

  .الجنسية بالفضولية المرتبط بالذنب

 إنكار تم وهكذا )األخر طرف من اإلغراء ضحية( وبرئ سلبي األنثوي الشخص ظهر وقد

 عبر بالذنب الشعور نلتمس يجعلنا ما ،)الذكر( المغري شخص على نقلت والتي الخاصة الرغبة

 إطار في سلبية وضعية تستثمر أن استطاعت الحالة أن نجد ،GF 6 اللوحة ففي؛ الدفاعي التنظيم

 ،اللوحة هذه في نالحظ حيث( اإلغراء لهوام الهستيري التناول إمكانية على تشهد والتي إغراء عالقة

-  األوديبية اإلشكالية إحياء حيث ،)الهستيري اإلغراء ضحية ولكن مورط غير األنثوي الشخص أن

  ). الرغبات تناقص ظل في اإلغراء شكل على عاشته - الذكرية األبوة مواجهة في

 نوع الحظنا. دالحا اإلخصاء قلق معالجة في دفاعي وسط كحل اإلغرائية الهوامات ظهرت

 واإلشكالية يةئابكتاال اإلشكالية بربط لنا سمحت والتي  3BMو 2 اللوحة بين التداعي استمرارية من

 بتصور مرتبطة كانت والتي 3BM اللوحة في الحزن بوجدانات سهيلة اعتراف مثال نالحظ( األوديبية

 مرتبط األوديبي، بالذنب الشعور لكن ؛)القوى األودبيي بالذنب الشعور سجل في" عقاب(" مناسب
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 لقلق الصدى جليا ظهر أين 1 اللوحة إلى نرجع( خصاءاإل طرف من المولد النرجسي بالجرح

 األنا صرامة أن القول، يمكن. اإلخصاء لخطر العميلة لمواجهة مناسبة المنافسة كانت). اإلخصاء

  . الحاقدة األوديبية الرغبات شدة مستوى في كان األعلى

 إلى رجعنا إذا-  تجاوزه تستطيع لم ولكن اإلخصاء بقلق الحالة اعتراف ضوح،بو  تجلى هكذا

 هناك الوقت نفس في ولكن النجاح في الملحة الرغبة ظهور بوضوح، نالحظ مثال األولى اللوحة

 الحالة هذه إدماج لنا ابد أنه إال؛ نرجسية صبغة أخذ حيث - المستوى نفس في الفشل االحتمال ظهور

 تناول عند بالواقع، العالقة واحترام للصراع الداخلي للصدى نظرا فوبي هستيريال التوظيف في

 .العصابي التوظيف على يؤكد ما -  الصراعات
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  : العامة المعطيات خالصة

  :المقابلة خالل من إلتمسنا لقد

 الحنانب األم تصف فهي ؛بالذنب الشعور تجاوز لعدم نظرا، ألمل سهيلة  تقمص  صعوبات

 قرب كذلك التمسنا. ألوالدها التربية نفس تعطي أن تريد ال أنها وترى الوقت؛ نفس في فيةجا ولكنها

 منهم؛ أكثر بوالديها مهتمة ألنها إخوتها بين من لديه المفضلة أنها عنه تقول الذي أبيها من سهيلة

) مختلف بشرة بلون( لزوجها سهيلة اختبار أن القول يمكن. ذلك أجل من المدرسة غادرت أنها حتى

 أن تستطيع ال فإنها األخير، هذا ستدخالا لعدم ونظرا األودبيي الموضوع مواجهة لتفادي كطريقة

  . ساللتها غير من أطفال تنجب

 وقد الداخلي المستوى على الصراعات ظهرت أين نفسيه دينامية ،اإلسقاطين االختبارين بين وقد

 مع لألنا نرجسية تبعية سهيلة لدى نالحظ لم لذا،. االعتبار بعين مأخوذة بالواقع العالقة كانت

 الثانوية التقمصات إلى المرور التمسنا ولذلك متمايزة بالموضوع العالقة أن واضحا افبد الموضوع

 األوديبي الموضوع عن التنازل لصعوبة نظرا المسيطرة هي الهستيرية التقمصات بدت وقد لألوديب،

  .بيةئااكت صبغة أخذ الذي

 ظهور ضد جندت التي الدفاعية األساليب لصالبة نظرا مرنا غير النفسي، ظيفالتو  بدالقد 

  ).العدوانية أو الجنسية( المحرجة الوجدانات أو التصورات

 فكان صراعي كان التقمصية المواقف اتخاذ أن إال الموضوع عن الحالة تمايز التمسنا لقد

 القدرة دون الوقت نفس في ثنائية تصورات رإظها هناك كان لذا الجنسية الثنائية لتناول تفادى هناك

 .الرورشاخ في اإلشكال هذا التمسنا وقد. للهستيري بالنسبة مشكلة وهي واضح موقف اتخاذ على
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  الوسواس الخطير -2

   :سنة 31 سعاد حالة 2-1

 المقابلة العيادية: 2-1-1

  ثانوي ثالثة: الدراسي المستوى

  )وأختين أخوين قبلو  أخ بعد الثانية( اإلخوة بين الرتبة

 أن سنوات؛ أرادت خمس منذ متزوجة سيدة وهي بمظهرها، معتنية جد جميلة، سيدة سعاد

 الزواج بعد شهرين العالج بدأت. ذلك إلى تصل لم أنها إال زواجها، بداية منذ طفل على تتحصل

 ؛"تنساي ما ندكع ما هكذا هنا لي احسبوا بداو الزواج بعد: "تقول كما حيث. المحيط طرف من بتوجيه

 التحاليل منهما طلب فقد لذا قلقين بديا أنهما إال قليال، باالنتظار الزوجين نصح الطبيب أن رغم

لدى  أو الزوج لدى سواء( الحمل يمنع ما يوجد الو  عادي شيء كل أن النتيجة وكانت والفحوصات

  ).الزوجة

 بين للعالقة وجاهلة غربةمست تبدو حيث عابرة، بطريقة إال حياتها قصة سعاد تتناول ال

 بمعتنيين والديها تصف الدرجة بنفس والديها تحب كانت وأنها عادية طفولتها أن تقول والعقم الطفولة

 ما الدراري باش بشوية بصح مليح الفشوش" أن تقول لذا صارمين كانا فقد أبنائهم، ولصالح بأبنائهم

  .الوالدين صرامة لتبرير طريقة" يقباحوش

 مختلف أنه على تصف اختيارهاو  الزواج قبل تعرفه وكانت جيدة بزوجها قتهاعال أن تقول

 كنت نقولك واش) تبتسم( م م ..زوجي أشبه لمن تعرفي حبيتي" تقول: النواحي كل في أبيها عن تماما

 الدار في روحو يصيب تحطيه وين شاطر بابا خطر لو إشبه واحد نحب وكنت بزاف بابا نحب

. .شباب ،)ضحك..(و لطيف عاقل، بمرتو، بوالدو، قايم  sérieux الخدمة في )il bricole( يبريكولي

 يطيح كي مسمار: تعب زيادة يحبش ما يعني juste juste يخدم تماما عكسو تقولي اهللا سبحان راجلي

 واحد صوالح وال bricolage بصح حال، كل على cadre هو خدمتو  يخدم يعرف هو يرجعوش ما

 تجمع حاجة كاين تماما مختلف نتاعو الشكل في حتى إشبه؟ لمن تقولي حبيتي) ضحك( خاطيه أخرين

  . "وحنين عاقل  en plus de ça بصح) خضراوين( العينين لون هي وزوجي بابا بين
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 أنها رغم. دراستها من أهم وكان كثيرا تحبه كانت ألنها لتتزوج الدراسة عن توقفت أنها تقول

 في جيدة كانت ألنها المواصلة على شجعها بالعكس بل الدراسة مقاطعة منها يطلب لم زوجها أن تقول

  .الدراسي التحصيل

 رغبة عن التعبير بدل حيث للمجهول؛ مبنية الطفل رغبة من نوع التمسنا الطفل مشروع عن

 واحدة عندنا تعرفي"، "الشك انحي واحد باش طفل عندنا يكون بغينا" نوع من عبارات أكثر وجدنا الطفل،

 لتجاوز مناسبة سيكون الحمل وكأن" طفل نجيب déjà فكرت" ،"تجيب وقتاش لها اقارعو ابدوا زوج،تت

 أخرى، جهة من األوديبي، االنتهاك على العقاب من كنوع مسبقا، موجودة اإلخصاب عدم عن شكوك

 فقط" إرادة" شكل على الرغبة هذه بتناول اكتفت بل الطفل رغبة عن الكالم تجنب من نوع التمسنا

 وأخريات بسهولة الحمل إلى يصلن النساء بعض لماذا فهمها وعدم عقمها عن للكالم هنا تعود" فكرة"أو

 الدنيا قي ماندو: "والقدر بالقضاء تؤمن وأنها المكتوب إلى راجع األمر أن تقول. ذلك في صعوبة يجدن

 تجد ال أنها تقول ندها،ع الحمل يعيق أن يمكن لما تفسيرها عن نسألها وعندما" ربي كتب واش غير

 أنها إال كذلك وزوجها األطفال تحب وهي ميسورة المادية والحياة متفاهمان، والزوج فهي معقول تفسير

  .الحمل تستطيع ال ذلك رغم

 بالحرف؛ الطبيب نصائح ويتبعان) بنوع من االحراج لكن جنسيا( زوجها مع متوافقة أنها تقول

 تفاهم ما كانش فقر، مشاكل، ناس كاين":تبرر أنها حتى عقمها سبب شرح تستطيع ال فهي هذا، لكل

 شيء كل وأن. والعقم لنفسيا الجانب بين عالقة وجود بعدم إلقناعنا كطريقة" ويحملوا les viols وحتى

 عدم إلى ذلك، بعد وتعود. التفاسير بعد له يجدوا لم وما التفسير له وجدوا ما بين فقط، طبيو  مكتوب

 لهذا تناولها بمجرد االضطراب خطابها على ويبدو. زوجها لدى وال لديها ويعض سبب أي وجود

 الذهاب وحتى لمشكلتها فهمها عدم على التأكيد الوقت نفس وفي الحيرة، عليها تظهر حيث الموضوع،

 باين ماشي فاهمة مانيش فهمتش ما" االضطراب عليه يغلب خطاب في األحيان أغلب في التبرير إلى

 غير واهللا هكذا بصح إدير واش يعرف واحد au moins باينة حاجة تكون – اهللا أستغفر - خير كان لو

 إقولو زعمة) سكوت( يفهم واحد باينة حاجة كانش ما وعاله باين ماشي وعاله نفهم مانقدرش صعيب

des fois كاين des blocages هذا يجي منين بصح كيفاه فهمتش ما أنا le blocage يمنع  وكيفاش

 أنا بصح كيفاهنعرف  ما إه) تقصدي واش يعني: المخ( صح؟ زعمة إجي نساي لي إقولو ؟الضنى

 اليمات في بصح نتشاءم الشهرية العادة تجيني كي برك نتفكر عادي زعمة فيه، خالص نخمم مانيش
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 في تشوفي تجي كي بصح) سكوت( عضوي سبب كانش ما لي قالوا الطبة دام ما متفائلة لخرين

  " صغير دام ما إتمنى بيه ماذا واحدو  يمشي راهو العمر خطرش منوا كاين كاين التشاؤم،

 جاء عندما ،بالسيارة بيهاأ حادث هوو  زواجها، بعد مباشرة جدا مؤلم حادث عن الكالم تواصل

 الموت من نجى لكنهو  الحياة إلى يرجع أن اآلمال فقدت قدو  شهر لمدة الغيبوبة في بقي قدو  ليزورها

 الحادث هذا رعب تعيش مازالت أنها تقول ذلك، رغم جانبية آثار بدونو  الحياة لىإ عادو  بأعجوبة

 ٕانماو  الحادث بهذا مباشرة عقمها الحالة ترتبط لم. للحادث عواقب ظهور احتمال من خائفة مازالتو 

 الو  جيدة حياتها أن تقول فيه، تتواجد الذي العقم لحالة لتفسيرها طلبنا عند حيث ذلك فهم يمكن ضمنيا

 الشيء أن تشير لكن العقم؛ في النفسية العوامل عالقة تنفي أنها حتى عقمها يفسر أن يمكن شيء

 عابر كشيء الحادث هذا تتناولو  يقلقها مازال أنهو  الحادث هذا هو حياتها، في أصدمها الذي الوحيد

 أنا نتفكر، حتى شنحبام) العينين في الدموع( لي أسمحي" تقولو  عنه الكالم من تتهرب مناسبة كل فيو 

 أن يمكن الو  بديهي كشيء تذكره هذا، كل لكنو  " حاجة صرالهم الماماو  بابا منسمعشو  أنا نموت نقول

 جليا يظهر الدفاعو  "أنا كما يفكروا عادين اللي أكل الناس عندي أنا هو هذا" العقم بحالة عالقة له يكون

 الناس أن تقول فهي لذا) العقم( الحالية ياتهاحو  والديها عن تصوراتها بين عالقة هناك ليس أنه هنا:

  . االضطراب عن الكالم يمكن فال عادي شيء كل مادامو  .مثلها يفكرون العاديين

  الهرمونات إال لها يعطي لم اآلن لحد أنهو  األطباء أحس عند تعالج أنها تقول عالجها، عن

 داعي فال الكلمة بمعنى العالج أما ؛الهدف لنفس لزوجها بالنسبة مقويات كذلكو  الحمل حظوظ لرفع

 إيفوت راه إلي الوقت هيو  قلقتني برك حاجة كاين مشكل، حتى عندي ما مادام  متفائلة أنا"  تقولو 

 على طبيبها معاتبة إلى ضمنيا ترجع المقابلة، في الوقت مرور معو  "الصغر في أسهل تكون الوالدةو 

 هذا كل الوقت، لها يضيع أنهو  االصطناعي خصابلإل معها العاصمة إلى بالذهاب زوجها إقناع عدم

 هذا أنو  )الصطناعي اإلخصاب( عضويو  موضوعي حل له يوجد أن يمكن المشكل أن للتأكيد كطريقة

 نهاية في وضعيتها مسؤولية يحمل فالطبيب الوقت تضيع لما لذا أخير كحل سينجح أكيد اإلخصاب

 زوجها لدى المقويات كذلكو     بدقة الهرموني لعالجا تتبع أنها فتقول الهرمونات، عن أما. المطاف

 ليس المطاف نهاية فيو  ،الشهرية العادة تأخر عن فقط ٕانماو  تريده الذي الحمل على تتحصل لم لكنو 

 هناك ليس مادام جدا متفائل مازالو  قلق يظهر ال أنه فتقول زوجها أما إحباط؛ مرة كل فيو  شيء هناك

  . عضوي مشكل
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 أنا كما النساء كينشوف وحدي نيش ما روحي نصبر"تقول:  االنتظار، قاعةب نساء لقاء عن

 عطالي هللا الحمد أنا ربي أعطالوا واش واحد كلو  أنا غير ماشي نقول الضنى في المشكل من يعانوا

 وهي أطفال لديها يكون أن تتمنى أنها نقول المستقبل، في األفاق عن" الذرية على نصبر الزمو  كلش

 تقول العقم، استمر إذا ما حالة في بطفل، التكفل عنأما  .الطفل لوازم وكل الغرفة تهيئة يةكيف في تفكر

 ما مازال حال كل على" وتقول تماما الفكرة يرفض زوجها ولكن ذلك في مانع ترى وال األطفال تحب أنها

  "طفيلة وال طفل نصيبانا إكون راح اهللا نشا لياس، قطعناش

األمر متعلق  وأن النفسي والجانب عقمها بين الربط في سعاد مشكلة المقابلة من الفهم يمكن

 للكالم رجعت كلما مضطرب خطابها كان لقد سبب. هناك حتما وأنه الحلول إيجاد في فقط بتأخر الطب

 اهللا، سبحان مرأة، كل" معقول غير نفسية بأسباب العقم تفسير أن سعاد وجدت كما العقم سبب عن

   ."الذراري ماتحبش مرأة منها كانشما الذرية، تجيب تحب

 وتتساءل جدا وحميمة بقريبة العالقة تصف وكانت أمها من أكثر أبيها عن سعاد كالم  كان

 أنا، كما باباهم إكون الزهر عندهم البنات كل ماشي مجتمعنا في صح" العقم مع كله هذا عالقة ما

 des يما حتى بزاف يحبني نقول حبيت يعني بزاف، نحبو الزهر عندي أنا أب، كان مهما األب بصح

fois الخدمة في نتاعوا المشاكل لي يحكي منها كثر لي يحكي خطر برك تقجم هي منكم نغير تقول 

" التخمام في ونعاونو نفهمو أنا الدراهم منو تطلب غير تعرف ماما تاعو، والمشاريع الزمالء نتع والغيرة

 في نجده ما وهذا أمها عند يجده ال عما ضمنيا، تعوضه وحتى، ألبيها حبها تبرير ضرورة نجد وكأنها

 مع حتى واالنضباط الصرامة تحب واعرة صح الصح بصح  ونعزها ماما نقادر أنا" لكالمها مواصلتها

 على ونحكو شحال بعض مع نقعدو ألذرك وحتى يحكي أنا يصبني كي هذيك على معاه، صارمة بابا

 التقارب أن القول يمكن" صحاح عشاق إقول إشوفكم اللي قولإ  des fois) زوجها) (ح( حتى كلش كل

 العالقة هذه طبيعة عن التساؤل تدفعنا إلى أن شأنها من العالقة، نوعية وضوح وعدم األب مع الكبير

 عن االبتعاد من قدرتها وعدم األوديبي، للهوام كتظاهرو  جسدية - شعوريا ال- تكن لم إن المحارمية،

 طول إعيشهولي ربي ويا لي بالنسبة كلش هو البال في خالص مايخطنبش بابا أنا" ذلك على دليل أبيها

 يعيش أن تود أنها تقول تفسيرها عند حيث" طفل عندي وأنا لي يحضر ربي لي يكتب ربي يا العمر

 ربي لي يكتب" تقول" يحضر ربي لو يكتب" بدل اللسان زلة نالحظ طفل تلد عندما لها ويحضر طويال

  .األب من طفل على شعوريا، والحصول ال الوالدي التقارب فكرة دعمي ما "يحضر
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 خصص قليل ومكان األب، مع محارمية رغبة المقابلة خالل من إلتمسنا أننا القول يمكن

 بأبيها عالقتها بين عالقة تجد ال أنها ورغم األب عن تقوله لما دعما إال عنه تتكلم لم حيث للزوج

  .النساء ككل أما تكون ألن كإرادة إال تقريبا الطفل عن تتكلم وال األب عن كالمال تواصل أنها إال والعقم،

 عالقتها لدعم مقارنة إال كثيرا، عنها تتكلم لم والتي األم مع صريحة غيرة كذلك التمسنا

 ما تفهمه ألنها والدها طرف من محبوبة أكثر وأنها" عادي" بعبارة تكتفي واألخوات، اإلخوة عن. بوالدها

 اإلخوة مع المنافسة موضوع تناول من القدرة وعدم. كذلك األب مع المحارمية العالقة فكرة عميد

 .واألخوات
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  الرورشاخ بروتوكولتحليل  2-1-2

 سنة   31سعاد 

 منها سنطلب لما فضولية ذات بدت وقد المقابلة بعد أسبوع الرورشاخ الختبار سعاد حضرت

 واهللا الداخل؟ في كاين واش ابينوا les taches زعما اختبار يثان" الرورشاخ في وتقول الحصة تلك في

 في إليه سنصل عما لفضوليتها اإلستاجبة – قولها حد على– بهدف البحث في المواصلة تقبل ."عالمة

  .  بحثنا

   د 38و 10 سا :التطبيق نهاية           د 3و 10 سا :التطبيق بداية

 اإلجابات التحقيق التنقيط
زمن 

 الكمون
 اللوحة

G F+A   Ban 

G F+ obj 

  العينيين إشبه

le masque إخوفوا 

  فراشة  -1

2- Masque            
"9 I 

D  Kob   sang 

 CF 

Dbl   kob obj 

 
  3 - نعرف ما اسيح دم

  4  - طالع الوسط في هنا ساروخ
"11 II 

D F +  Vêt Ban  

  5 -يروه بد اللي هذك

 كرا ماشي) العنق إلى تشير( هنا
 إه وسمو هذك ال ال) cravate(فاتا

 Papillon إيه يلبسوا كي يروه بد اللي

     costume يلبسو كي

"12 III 

D F+ Anat 

D F- Anat 
 

   6 –) الحوض إلى تشير( هنا هذا

  7 –الوالدة       
 "13 IV 

G F – A 

G F + A 
 

  8 - جرانة  

  9 –دب 
"15 V 

G F+ A Ban 

 
 VI 09"  10 –خفاش  
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G F + obj 

 ما فراغ كاين والو كان ام
 هنا حاجة حتى... ش جاتني

 الفراغ إلى تشير( فراغ
 ) األبيض

 هنا ) األبيض الفراغ إلى تشير( فراغ
  11- تمثال شغل

 تمثال تع مرة 

"45 VII 

G EF obj 

G EF obj 
 

 12-   الشعر عندو(tricot) تريكو

 -13     حنينة الصيف تع لبسهل

   رهيفة تبان 

 

"13 VIII 

 

  

Dbl F- Ad 

D Kob Elem 

 مليح فهمتهاش ما هذى
 عندها تقول واش مافهمتش

  ؟ معني

  (تتساءل)

 هنايا عندها األخرى كي تبان هذي آ
le   vide  تشبه 

   14 –كبير حيوان لفم 

  15 –كاين نار شاعلة 

I. 3
3

’
1

" 

IX 

  

G CF abstr 

D FC  Vétem  

 

 الجو مليحة تبان مليحة آهنا) تعجب(
    16-  كاين عرس...تقولي مليح

 soutient - 17 →زرق

 
X 

     

                                           :IVو III: االختيار السلبي                       االختيارات اختبار 

  مش مليحة مش مليح ما نقدرش نقولك واشنو - II          III   و   I االختيار اإليجابي:

I -  تبان شابة  IV -  ما عجبتنيشكف كف  

II - الفرح على تعبر كف كف   

  الحدود: تحقيق

:III عباد تكون تقدرش ما ال ال م م م     
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  المخطط النفسي 

  سنة 31سعاد     

 الخالصة  أنماط اإلدراك  المحددات  المحتويات

A  = 4 

Ad = 1 

H = 0 

Hd = 0 

Anat = 3 

Elem = 1 

Obj = 5 

Cymb/sign 

Abstr = 1 

vetements = 2 

 

F+ = 7 

F- = 3 

F+-= 0 

S.deF = 10 

K = 0 

Kan = 0 

Kob = 2 

C = 0 

CF= 1 

FC = 1 

S. DE C =1.5 

E = 0 

EF = 2 

FE = 0 

S. de  E = 2 

 

 G = 09 

  = 53℅G 

  

D = 6        

D℅ =35  

Dd=0 

Dbl = 2  

Dbl% = 12 

 

 

 

 

 

 

R:17 

R.compl:0 

Refus:0 

T.Total:35mn 

TPS/R:2’3’’ 

T.appr: 

G- D –DBL 

TRI: Coarté 

0K/1.5ΣC 

RC% = 35% 

BAN = 3 

F% = 59% 

Elar: 65% 

F+% = 41% 

Elar = 100 

A% = 29 

H % = 0 

 

  سياقات التفكير:

 وكان المنخفض، االستجابات عدد في تجلى والذي قلقا كان الرورشاخ لمادة سعاد مواجهة

 إلى يؤشر أن يمكن ما جابةاإل في المستغرق للزمن بالنسبة الشيء ونفس كذلك منخفضا الكلي الزمن

  .الرورشاخ مادة أمام الحالة لدى الدفاعية الوضعية

 الكلية اإلجابات كانت حيث للمادة تناولها في ذاتيا الحالة مشاركة عدم بوضوح تجلى وقد

 فلم جدا ضئيلة الجزئية اإلجابات نسبة نجد االتجاه، نفس وفي. بسيطة إجابات كلها وكانت مرتفعة

 هو ما إلى باللجوء وذلك السائد هو التحكم كان بل اإلبداع، يحفز الذي الذات عن إفصاح نالحظ
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 هذا، كل بمقابل الذاتية، المشاركة على تدل التي التفاصيل حساب على واجتماعي ملموس خارجي

 وتسجل دفاعية كآلية اإلسقاط إلى سعاد ميل إلى يشير ما عالية نسبة وهي Dbl 12% نسبة أن نجد

 الفراغ هذا سد سعاد حاولت وقد. باألم األولي العالقة في كفاية وعدم نقص مجال في Dbl اإلجابات

  .المادة في للتحكم

 مع سعاد تكيف يبين ما عادية نسبة وهي %59 في الشكلية االستجابات نسبة تمثلت

 الحركة بغياب الفكرة هذه دعم يمكن. الوجدانات في التحكم في ورغبة جيدة دراكاتإ وكذلك التعليمة،

 صعوبة سعاد وجدت .النزوية الحياة وتصريف الداخلية حياتها تناول في صعوبة تجد فسعاد اإلنسانية

  . اإلنسانية لإلجابات كلي غياب نجد حيث باآلخر العالقة وتصور ذاتها تصور في

 في الحاضرة الوحيدة الحركة الحركية: االستجابات غياب في كذلك، الدفاع جليا، يظهر

  .التسامي فعالية عدم وكذلك النزوات في التحكم نقص إلى يشير ما األشياء، حركية هي كولالبروتو 

 وكذلك األولى، اللوحة في مقلقة إجابة ظهور بعد ،II اللوحة في الحركيتين اإلجابتين ظهرت

  .كذلك ومقلقة سلبية كانت والتي 14 اإلجابة بعد أخرى) Kob( حركة أشياء

    :الصراعات دينامكية

 الصيغة أن إال والوجدانات، التصورات كف إلى) coartatif) (0K/1C( المنغلقTRI  يريش

 اإلستدخالية ميولها ضد تدافع فسعاد والكبت؛ الكف إلى وتشير لإلستدخال خفي ميل تبين الثانوية

 أكثر EF تظليلية إجابات وتظهر منغلقة ذاتها عن صورة هكذا وتعطي الثانوية، بالصيغة المكشوفة

 اللوحات، حيث نجد أحيتها التي االستثارات أمام الدعم عن البحث إلى يشير أن يمكن والذي FE من

   .)%35( العادية RC نسبة يعكس ما اللونية اللوحات أمام تضطرب ال سعاد، أن

 اإلجابات غياب خالل من يتجلى والذي باآلخرين العالقة في سعاد صعوبة جليا، يتوضح

 لمشكل نظرا والهوية، التقمص مستوى على لديها صعوبة إلى كذلك يشير ما ،)H( الكاملة اإلنسانية

  .األنا وقوة حدود الذات، صورة يخص فيما صعوبة نفترض أن لنا يمكن الوالدية، الصور إستدخال في
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 عن يعبر أن يمكن ما باللباس الخاصة اإلجابات من كبير لعدد حضور أخرى، جهة من نجد

 ذلك، هشاشة يوضح اإلنسانية؛ اإلجابات غابت حين الجسم، في يحمي باسفالل نرجسية؛ انشغاالت

  . نسبيا مرتفع قلقل مؤشر ما يمثل بدوره-الذات  وصورة الجسدية الصورة

 مع التكيف إمكانيات فإن المبتذلة، لإلجابات العادي للعدد نظرا أنه النهاية، في القول يمكن

: VIII اللوحة وفي اإلنسانية: III اللوحة( أساسيتين تذلتينمب استجابتين غياب رغم هذا موجودة الواقع

 ضد للدفاع حصرا المحتويات بعض ظهرت وقد ثرية وال متنوعة غير المحتويات كانت .)الحيوانية

 من سعاد لدى النفسي التوظيف مميزات أهم نستخلص أن لنا يمكن. اللوحات أحيتها التي التصورات

 النفسي التوظيف دمج يمكن .التصورات وكف الفكرية السياقات بةفي صال الرورشاخ، اختبار خالل

 .الخطير العصاب في لسعاد
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  الموضوع تفهم بروتوكول تحليل 2-1-3

  سنة 31 سعاد

 فيما فضولية سعاد كانت قدو  .الرورشاخ اختبار بعد أسبوع الموضوع تفهم اختبار تطبيق تم

 قال  les taches  هذوك على تاعي للزوج يتحك" بالمزاح تبدأ أنها حتيو  االختبار محتوى يخص

  " الرعب أفالم ثاني أنا نحب بلي قلتلهاش ما عالهو  اللي

   10" :1 اللوحة

 يراجع إعاود الزم وقيلة.. . le violon يتعلم الموسيقى يتعلم حب وقيلة.. .طفل كاين"

 يقرى اخمم راه منزلي بواج لو أعطى المعلم وقيلة وال عليها اختبار عندوا ما كاش نتاعوا الدروس

 هذيك على فهمهاش ما الدروس في حاجة كاين بالك مملة سامطة صابها. ويحفظهم ديالو الدروس

 le هذا على اخمم هاو.. .شوية حزين même سرحان شغل تاعوا  le violon في يخزر شغل

violon 1' 11" "  هكا؟ الزم، إديرو بصح به يلعب حاب ماهوش   

  :تالسياقا ديناميكية

 وبعد) CPI( سكوت يظهر ومباشرة) CFI(الظاهر  بالمحتوى خطابها المفحوصة تبدأ

 تحفظات بعد) A2- 17( الداخلي النفسي المستوى على الصراع تناول يتم ،)2A-3( كالمية تحفظات

شوية،  حزين( خافتة بطريقة الوجدانات عن التعبير ، يتم(A2-3) )شغل بالك،، وقيلة( عديدة كالمية

 على الصراع عن بالتعبير يتبع والذي) CP1( سكوت تخلله والذي )B1-4) (يلعب حاب ماهوش

 ) الزم اديرو بصح( الواجب عناصر على والتأكيد، )A2-17( )اخمم( الداخلي النفسي المستوى

)10-A2( للفاحصة موجة بسؤال يتبع والذي )2-CC.(  

  :اإلشكالية

 ظل في اللوحة؛ هذه في سعاد لدى ضحاوا الوظيفي النضج عدم بإشكالية االعتراف كان

 وضعية في راشد شخص إدخال عبر اإلخصاء قلق تناولت وقد والموضوع، الذات بين التمايز وضوح

 في كذلك، الصعوبة تتجلى جيدا. مرصن غير اإلشكالية من التخرج كان الملل، يثير والذي مختبر

  ) هكا؟( سؤال إياها بتوجيهها المختصة لدى السند عن الحالة بحث
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   8" :2 اللوحة

 اخدموا وين الجبل في لهيه الصحراء، في هنا مش البالد في لهيه زمان تاع البالد في هنا"

. تخمم راهي فيه تخزر راهي تاعو مرة كاين ديالو بالعود نتاعو األرض يحرث هاو الراجل هذا األرض

 بالكرش راهي وقيلة... اتاعه الكرش على بالك تخمم راهي واش على فهمتش ما بصح مريحة راهي

 بصح لو تعطيهو راجلها يسحق ما كش هنا روحها راهي تتعبش ما باش برك واقفة راهي هذيك على

 تتخيل راهي الطفلة هذ وقيلة فهمتها آ) تعجب( آ...  Enceinte    راهي خاطر برك خفيفة حاجة

 تاع حياة تتفكر راهي... هذو تبن هي بالك بالحمل راهي اللي المرأة وهذ يحرث راه اللي الراجل هذا

 وذرك الحنين بصح شفاتش ما وهي حتى الماضي، إلى الحنين) إلينا تنظر( صغيرة كانت كي زمان،

 اللي هذي les souvenirs هذ عندهم الناس كل حزن، حنين كاين تبان حاجة هو هذا.. .قرات كبرت

  ' 1 40" "التصويرة هذ عليه تعبر ل تبان

  :السياقات ديناميكية

 زمان تاع البالد( والمكاني الزماني باالبتعاد خطابها الحالة تبدأ قصير، أولي كمون زمن بعد

 المحتوى وصف تتمكن) A2-3( متكررة كالمية تحفظات إلى اللجوء وبعد )A2-4) (البالد في لهيه

 إلى ، تتحول القصة(B2-8)  تعجب بعد) A2-4( القصة مسار يتغير ما سرعان ولكن الظاهري

"   الماضي إلى الحنين" للقصة عنوان ٕاعطاءو  العقلنة إلى باللجوء تنتهي) A2-12( وذكريات الخي

)13-A2 (تعليق وبعد )8-B2(، كالمية تحفظات بعدة مرورا القصة تنتهي )3 -A2 (أزمنة وكذلك 

 les هذ عندهم الناس كل) (A1-3( واألخالقية االجتماعية المصادر بإدراج ،)CP1( ضمنية كمون

souvenirs.(  

  :اإلشكالية

 أن واضحا يبدو. والمكاني الزماني اإلبتعاد إلى باللجوء األوديبية اإلشكالية التعبير عن تم

 عن الطفلة بإبعاد ممكنا اإلشكال حل ويبدو. األوديبية الثالثية في التموضع في صعوبة تجد سعاد

 وبذلك الصراع عن إلبعادها يقةكطر  تذكرها عدمو  الماضي إلى الطفلة إرجاع اعتبار يمكن المشهد،

 لجوئها رغم المرأة؛ مع الممكنة والمنافسة بالرجل، الضمني االهتمام وتفادي المحتمل الصراع تفادي
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 عديدة تعاليق تقدم أنها حتى الوضعية، من التخرج تستطيع لم أنها إال مختلفة، دفاعية أساليب إلى

  .المختصة أمام موقفها لتبرير كطريقة

   3BM: "17اللوحة 

.. كاش مادارت باين ... مكبوبة على روحها راهي تبكي.مرة حزينة"(تنظر محدقة في اللوحة) 

بالك راهي تخمم كيفاه تدير... راهي تتعذب على الغلطة ديالها هذا  graveحسب الحطة تاحها بلي 

  5" "ماكان

  ديناميكية األساليب الدفاعية:

) CN4شرة عن وضعية تعبر عن وجدان ()، تعبر مباCP1بعد زمن كمون أولي طويل (

الصراع سبب ) وتنتهي القصة بعدم توضيح A2-17يدور الصراع بعد ذلك على المستوى الداخلي (

)CP4 القصة قصيرة ((CP2). 

  اإلشكالية:

يتضح من خالل القصة، أن سعاد تعاني من مشاكل في التعبير عن وجداناتها لعدم قدرتها 

و الحزن ناتج من شعور بالذنب غير محدد بوضوح. فقد وجدت سعاد على ربطها بتصورات حيث يبد

صعوبة أمام إشكالية اللوحة فلم تستطيع إيجاد مخرج للوضعية االكتئابية، ما يشير إلى قوة النزوات 

  الهدامة التي تجعل احتمال اإلصالح غير ممكنا. يمكن القول أن هذا الكف بعالقة مع اللوحة السابقة.

   12": 4اللوحة 

.. شغل عايشين في السعادة والهني بصح هذا الراجل إبان ... رآهم إهدرو.هنا مرأة وراجل"

شغل حاجة شغالتو... تبان المرة شغل تحوس تدورو ليها باش إكملوا الهدرة نتاعهم، حب أروح اشوف 

واش كاين باين عليه شغل مشغول بحاجة وهي تحوس تجبدو راح إشوف حب اروح اشوف بالك 

   "تحوس تجبدو ليها.مشغول 
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  دينامكية األساليب الدفاعية: 

) بتقديم CF1بعد زمن كمون أولى طويل نوعا ما نالحظ تمسك الحالة بالمحتوى الظاهرة (

) تتناول العالقة بين CP1) وبعد زمن كمون ضمن القصة (CP3شخصين دون التعرف بهما (

)، تلجأ إلى بناء A2-3مية مختلفة () وانطالقا من تحفظات كالB2-12الشخصين على شكل قول (

) وتؤكد على الصراع B2-6عالقة بين الشخصين على شكل تناوب بين حاالت وجدانية متناقضة (

) وسرعان ما يظهر B2-12( ) يتم ذلك  التأكيد على موضوع الذهابA2-8باللجوء إلى االجترار (

  جبدو ليها"."راح أشوف حب أشوف بالك مشغول تحوس ت )E20غموض في الخطاب (

                       اإلشكالية: 

تم إدراك إشكالية اللوحة لكن سعاد تتفادى تصور العالقات بوضوح (ألنها مشحونة على 

المستوى الليبيدي) بلجوئها إلى عدم التعريف باألشخاص وبتجاهل وجود شخص ثالث؛ وقد تجلى 

- ويبدو المخرج من الصراع غير ممكنا  التناقض الوجداني بوضوح، فيما يخص الرغبة في الموضوع

  إلى األساليب األولية. تلجأ ،صعوبة إرصان الصراعأمام - فأسباب الصراع غير واضحة

   23" :5اللوحة 

وال واش تشوف هنا تحوس على  Le salon.. تشوف هنا في ... في دارها جات.مرة"   

  .1'10"  "هدوء والراحةال... تبان الدار مسقمة مرة قايمة بدارها ويبان الو  صوالحها

  ديناميكية األساليب الدفاعية:

) ثم CFI)، تلجأ الحالة إلى وصف المحتوى الظاهري (CPIبعد زمن كمون أولي طويل (

) بعد أن تساءلت عن المكان الذي CF2) لوضعية يومية ("جات تشوف") (A2-8تلجأ إلى اإلجترار (

) CP4مال واضح إلى درجة عدم إجالء الصراع () يبدو اإلهSalon) (E4يدفعها ألي إدارك خاطئ (

ومثلنة الموضوع "مرة قايمة   )) (الدار مسقمةA2-10حيث جاء مكانه عناصر التكوين العكسي (

 .(CP4)نجد تعبير مبتذل  كطريقة لتفادي التعبير عن أي صراع إلى جانب هذا، (CM2)بدارها" 
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  اإلشكالية:

 هوامات التعبيرعن يتم فلم عليا–أنانية لهيئة بالنسبة وضعالتم إشكالية تناول الحالة تفادت لقد

 أين صالون هي وهل الغرفة نوعية على تتساءل الحالة أن حتى الجنسية؛ والفضولية األولي المشهد

 الغرفة عن التعبير تتفادى الحالة ان إلى يشير أن يمكن ما- الخاصة أشياءها عن ذلك رغم تبحث

 توحي أن يمكن ما لتفادي كطريقة العكسي، التكوين من عناصر إلى باشرةم تلجأ فهي لهذا، - الوالدية

  .المانعة باألم الخاصة التصورات إجالء الحالة تفادي هنا، القول يمكن. الوالدية الغرفة إليه

   6GF: "15اللوحة 

وال... كاش ما جا يسقسيها وال يطلب منها حاجة مسحقها في الخدمة  Bureauكاش ما ، هنا"

وذرك جا إقول  le dossier.. حطت .وال جا يقول لما أرواحي تخدمي عندي لقيت لك الخدمة ديالو

  40" (ترجع اللوحة بفجأة وبسرعة) "لها أرواحي تخدمي

  ديناميكية األساليب الدفاعية:

) ويرجع السكوت CF2) يتجلى ما هو يومي (CP1بعد زمن كمون أولي طويل نوعا ما (

)CP1) 3) ثم تحفظات كالمية-A2( ) وترجع إلى ما هو يوميCF2 مع عدم التعريف باألشخاص (

)CP3( ) 6وبعد تردد بين تفسيرات مختلفة-A2(، ) يظهر سكوتCP1 وترجع إلى ما هو يومي (

)CF2) بطريقة مبتذلة جدا ودون التعبير عن أي صراع (CP4 والقصة كلها على العموم مختصرة (

)CP2(.   

  اإلشكالية:

 سياق في الجنسية الغيرية، العالقة إشكالية تناول في صعوبة وجدت سعاد أن بوضوح، يتجلى

 من القدرة دون الكمون أزمنة كثرة في الصعوبة، هذه تجلت الرغبة، هذه ضد والدفاع الليبيدية الرغبة

 للوحة الباطنية اإلشكالية إلتماس يومي. ماهو على مبنية القصة العموم، على. الصراع بعدها إجالء

 .بسرعة اللوحة إرجاع ٕالىو  يومي هو ما إلى باللجوء منها التخلص إلى عادبس أدى
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  : 7GFاللوحة 

.. تبان الطفلة سرحانة عندها في ... المرأة تحكي لبنتها قصة.عالقة إمرأة مع ابنتها... تبان"

تاي .. رآهم يستنو مول البيت... باش إشربو أ.هكا قاعدين تحكي لها ...) une poupéeيدها بوبيا (

  "(الشاي) مع بعض.

  دينامكية األساليب الدفاعية:

) والذي يتبع بسكوت A2-13) باللجوء إلى العقلنة (B2-1بعد دخول مباشر في القصة (

)CP1) تلجأ إلى وصف الحياة اليومية ،(CF2 (سرحانة) والميل إلى التعبير عن الصراع الداخلي (

)A2-17( ) دون تحديد سبب الصراعCP4( ه وصف مع التعلق بالتفصيل بما فيه ويأتي بعد

 يتم إدخال شخص غير موجود في الصورة  )CP1) يتخلله سكوت متكرر ((A2-1التعبيرو  الوضعيات

والتأكيد  )CP4ليظهر بعده إهمال كبير للقصة (، )CPlمباشرة سكوت ( ثم )B1-2(مول البيت) (

  .)CF2على ما هو يومي (

  اإلشكالية: 

صراع من شأنه أن يذكر بالمنافسة والتناقص الوجداني مع األم، إتسمت القصة بتفادي كل 

هناك  .بين الطفلة واألم (المرأة تحكي لبنتها قصة تبان الطفلة سرحانة) - نوعا ما- وكان هناك تباعد 

إهمال كبير وحتى إدخال شخص األب (مول البيت) تعرض لإلهمال كذلك (باش إشربوا أتاي) 

اة اليومية. يمكن القول أن القصة ال تحمل تعبير عن الصراع الضمني فحضوره يرتبط بمشهد من الحي

  للوحة.

   :8BMاللوحة 

.. .كشغل اتخيل روحو إولي جراح le jeune.. واش رايحة نحكي على هذا .م م (تعجب)"

.. نهار تقاس باباه بالطموبيل وتجرح أمبعد داوه .باش اساعد المرضي كشغل راه إتفكر حاجة

ر لو الطبيب اإلسعافات قدام هذا الطفل بالك هذا واش خاله إحب إولي لمصطفي باشا دا

chirurgien  .1' 08" " باش هو يسلك ناس واحد أخرين  
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  دينامكية األساليب الدفاعية:

)، يظهر زمن كمون طويل B2-8) بالتعجب مباشرة (B2-1بعد دخول مباشر في القصة (

)CPl) ثم انطالقا من نحفظ كالمي (A2-3ؤكد على ما هو خيالي (يتخيل روحو ) ()، تA1-2(  ثم

 (CN10)باش أساعد المرضي )  () وتلجأ إلى مثلنه الشخص بقيمة إيجابيةCP1يظهر سكوت (

) ليظهر A2-12( تعود لتؤكد على ما هو خيالي ( رآه يتفكر حاجة ) ،)A2-3وبعد تحفظ كالمي (

ظهر تصور خاص بالعدوانية ( تقاس باباه ي )A2-14وبعد هذا التغيير لمسار القصة ( )CP1سكوت (

ليظهر بعدها عناصر من التكوين العكسي  )E6وٕادراك مواضيع مفككة (تجرح) ( )E8( بالطموبيل)

ولكن يمكن القول أن هناك ميل إلى  )A2-10مرتبط بالمحتوي الظاهري ( مبعد داوه لمصطفي باشا) (

للمشهد كما أنه يمكن اعتباره إدراك  حيث الطفل يتخيل ويحضر )E13مكاني ( –اضطراب زماني

حيث يبدو الطفل في المستوى الثاني وغير حاضر. في النهاية نجد عدم إدراك أشياء  )E4خاطئ (

  )E1( ظاهرة (البندقية)

  اإلشكالية:

 اضطراب، بعد لكن عنها التعبير إلى توصلت وقد للوحة الباطنية اإلشكالية الحالة أدركت لقد

 على تدل التي- توقفات  عدة تخللة وخطاب اللوحة أخذ بعد المباشر، تعجبال من إنطالقا ترجم

 تدل المستعملة، األولية فاألساليب خيالي، هو ما إلى الحالة رغم لجوء - المادة مواجهة في صعوبة

 مع تتعارض التي الطفل شخصية مثلنة نالحظ اللوحة. أمام القلق مواجهة في الحالة نجاح عدم على

 واضطراب خلل بعد إال األب هو المجروح الشخص هذا أن اإلقرار إلى تصل وال األب ضد العدوانية

 سبب يصبح وهكذا البندقية، موضوع إدراك في عدم بالعدوانية، االعتراف صعوبة ومكاني وتبدو زماني

 )ال أم األب شفاء( العملية لنتيجة واضحة نهاية إعطاء تتفادى الحالة أن كما سيارة؛ حادث اإلصابة

  ).الناس يسلك أولي( األنا بمثلنة القصة وتنتهي

   9GF: "14اللوحة 

وحدة باينه واقفة   En tout casهذو زوج بنات راهم في الطبيعة إحوسوا هنا واد؟ (تتساءل)"

تبان شوية خفيفة كاش عفسة تاع  ...هما زوج خوتات واحدة تبان عاقلة أو لخرى واألخرى رايحة.

   1'4" " .. واحد كف كف في نفس الوقت والزوج حبوه رآهم يجروا لعندو.االرجال إبانوا شغل أعرفو 
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  دينامكية األساليب الدفاعية: 

مع  )CF1بعد زمن كمون أولي طويل نوعا ما، تدخل الحالة في وصف المحتوى الظاهري (

تلجأ إلى الوصف المتناقض  ،)A2-3وبعد تحفظات كالمية ( )CP3عدم التعريف باألشخاص (

الذي يتبع بسكوت  )B1-2) يتم بعدها إدخال شخص غير موجود في الصورة (B2-6( لألشخاص

(CP1) ) كل هذا يعطى انطالقا من تحفظات كالميةA2-3) ويقدم بعده وجدان قوي (B2-4 (

) (حيث E4) مع ميل لإلدراك الخاطئ (B2-12(إحبوه) ويتم التأكيد على مواضيع من نوع الجري (

  .)CP4جري) وفي نهاية المطاف ال تقدم لنا حل للصراع (المرأة خلف الشجرة ال ت

  اإلشكالية: 

 تحي اللوحة إشكالية الصراع األوديبي الذي يدور بين المرأتين وقد تناولت الحالة اإلشكالية،

وصلت إلى ذلك بتفادي التعبير عن العدوانية؛ رغم التأكيد على المنافسة إال أن اإلشكالية تبدو و 

  حالة ما يتجلى من خالل تفادي إعطاء مخرج للصراع.مزعجة بالنسبة لل

  "8 :10الوحة 

هذي تعبر على زوج، (يحمر وجهها) إه هذو يعني كبار وباين الحنان بيناتهم سعادة "

  "10 "وخالص

  ديناميكية األساليب الدفاعية:

) بالوصف للمحتوى CP2بعد زمن كمون أولي قصير، تلجأ الحالة إلى تقديم قصة قصيرة (

نجد عدم التعريف باألشخاص  )CC1(احمرار الوجه) ( وظهور تعبر إيمائي) CF1اهري (الظ

)CP3) 1) وتلجأ إلى الوصف مع التعلق بالتفاصيل-A2 ثم يتبعه تعبير لفظي عن وجدانات قوية (

)B2-4) (سعادة وخالص) (حنان بيناتهم) وتنتهي بإعطاء وجدان معنون (CN3 وال يتم إرصان (

  )  CP4الصراع (
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  اإلشكالية:

 تبين األساليب المستعملة من طرف سعاد، والتي هي في أغلب األحيان من سلسلة الكف

(C) أنها تتفادى الصراع: حيث تتفادى التعريف باألشخاص، فقد بنيت القصة للمجهول وتؤكد على ،

  .أن العالقة عبارة عن سعادة وحنان واستعباد كل عالقة جنسية

   9" :11اللوحة

ر على هذوك القصص تع المغامرات كشغل وحيدين باش الحقوا لحاجة الزم لهم هنا تعب"

إغامرو حتى حاجة ما تجي ساهلة باش واحد يلحق يدي حاجة الزم لو يتحدى الحواجز هنا كاين هذ 

  18كما تشوفي)، هكا جاتني" " :الغولة وال واش إكون؟ (المخ

  ديناميكية األساليب الدفاعية:

) A2-12قصير، تدخل الحالة في القصة باللجوء إلى ما هو خيالي (بعد زمن كمون أولي 

) والتعاليق A2-13واللجوء إلى العقلنة (  )B2-13وبالتأكيد على موضوع الدراما (إغامرو) (

) (باش واحد يلحق يدي حاجة الزم لو يتحدى CF4) والرجوع إلى قيم خارجية (B2-8الشخصية (

نهاية و  وال نعرف مخرج (E14)(غولة)  مواضيع االضطهادو  سيئحواجز) وتنتهي بإدراك الموضوع ال

 .)CP4القصة (

  اإلشكالية:

تتناول الحالة إشكالية العالقة بالموضوع البدائي الخاص بالتصور البدائي لألم المضطهدة 

وذلك في جو يصعب فيه المرور إلى المبتغى بإدراك هذه الصورة المضطهدة للتصور  :(غولة)

 األمومي.

  :BG 12حة اللو 

ها وين واحد إصيب روحو ب.. وين واحد إحوس .رحمة ربي بالصة هايلة الطبيعة كاين فلوكة"

 30" " مع والدو هذي هي الحياة.
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  ديناميكية األساليب الدفاعية:

يتم التعبير عن تعاليق  ،)B2-1بني الخطاب للمجهول فبعد الدخول المباشر في القصة (

)، CP1ويظهر بعد سكوت ( )A1-3ادر اجتماعية (رحمة ربي) (باللجوء إلى مص )B2-8شخصية (

لمحتوى الظاهري با لتمسك) مع اCP3والقصة كلها مبنية للمجهول وعدم التعريف باألشخاص (

)CF1(. ) وتنتهي بتعليق شخصيB2-8 القصة فيها ميل عام للتقصير (CP2 .  

  اإلشكالية: 

صراع وهي اللوحة التي تعتبر كفترة  توحي اللوحة إلى إحياء تصور العالقات في ظل ال

  إرتياح بالنسبة للوحة السابقة وتبعث الفرد إلى التنويع في استجاباته الحسية والوجدانية.

 الداخلي العالم بين ما للتمييز األولية القدرات حول للوحة، والمعتاد التصويري يدور المظهر

 نجحت وقد (الطيبة) تناسلية–قبل للتجارب بةبالنس معروف إدراكي نشاط إلى ويبعث. الخارجي والعالم

 المجال باستثمار مخرجا الحالة تجد الفقدان، إشكالية إحياء وأمام النزوات طغيان تجاوز من الحالة

 من الحالة تهرب حيث ناجعة، غير دفاعات على تدل والتي الكف، أساليب كثرة رغم. العائلي

   النرجسية. والهشاشة االكتئاب اجهةمو  لتفادي العائلة ذكر إلى ولجوئها الوضعية

   13B: "9الوحـة 

.. وقت األزمة االقتصادية وعام . les années 40هنا تعبر على طفل صغير الحطة تاع "

.. إبان شغل إخمم سرحان في .الشر، والدية ما راهمش هنا راهو وحدو يك؟ (مخ: كما تشوفي)

  1' 23"  ".. تبان شغل صورة تاع بكري الحطة تاع بكري.حاجة

  دينامكية األساليب الدفاعية:

) تلجأ A2-4مكاني ( –بعد زمن كمون أولي قصير، تدخل الحالة في القصة بابتعاد زماني 

يتبع مباشرة بسكوت  )CC-2بعده سؤال للمختصة (و  )CM1بعده إلى إشكالية الفقدان (راهو وحدو) (

)CP1في الحاجة) ( سرحان، ) بعده، تأكيد على الصراعات الداخلية (إخممA2-17( والذي يقدم ؛

 )A2-8) وترجع إلى االجترار (CP1) يظهر السكوت بعد ذلك (A2-3على شكل تحفظات كالمية (

 .)CP4( منها المخرج يتضع ال كلها القصة ،)A2-3( كالمي تحفظ من انطالقا
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  :اإلشكالية

 فقر خالل من يتجلى ما وهذا اإلضطراب؛ إلى بالحالة أدى الفقدان إشكالية إلى التطرق إن

 دون والمكاني الزماني باالبتعاد وحيدة البقاء إشكالية تواجه سعاد، أن يبدو. المستعملة األساليب

  .القصة نهاية لنا توضح وال اإلشكالية من التخرج

   MF: "5 13اللوحة 

تبان قصة جريمة... قصة تاع واحد راجل كان أحب واحد المرأة وكان هامل في حبها كان "

ومخلص لها، بصح هي ما حمدش ربي هي تحب الزنق تحب المغامرات واحد النهار حكمها  وفي

  60" "قتلها هذا هو أحبها بصح كي خدعاتو قتلها ،مال واش أديراوهي مع واحد 

  دينامكية األساليب الدفاعية: 

 )A2-3بعد زمن كمون أولي قصير تدخل الحالة في إعطاء عنوان للقصة (قصة جريمة ) (

) ذات قاعدة جنسية B2-6) لتقدم بعده وجدانات وتصورات متناقصة لشخصين (CP1بسكوت ( يتبع

)B2-9(، ) وبعد ظهور عناصر من مواضع خاصة مرتبطة بالجنسية والعدوانيةE8 وتقترح الحالة (

  ).B2-7بذلك، نهاية ذات حل سحري (

  اإلشكالية:

 هناك أن واضحا بدا وقد درامية؛ الثيةث وضعية إلى باللجوء والعدوانية الجنسية عن التغير تم

 أن يبدو بالذنب شعور أي نلتمس لم الحالتين، كلتا في ولكن والدفاع الرغبة عن التعبير بين تأرجح

  .مبررة الجريمةو  أخطأت المرأة

   17" :19اللوحة 

.. كاين ريح ثلج برد واحد يبقي في بالصتو... كاين .هذي بالد اإلسكيمو كاين دار وحدها"

.. كاين الضوء ثاني برى برد .chauffage د قاسي برة بصح داخل الدار كاين السخانة كاينبر 

 1' 7"  ."وقيفار
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  األساليب الدفاعية:

)، تبدأ الحالة باالبتعاد الزماني والمكاني (بالد اإلسكيمو) CP1بعد زمن كمون أولي طويل (

)A2-4( ) ويتبع مباشر بسكوتCP1هو محسوس ( ) والتأكيد بعد ذلك على ماCN5 ويرجع (

والتأكيد بعد ذلك على رصد الحدود واألطر  )A2-8لتلجأ إلى االجترار (كاين برد) ( ،)CP1السكوت (

   .)CP2هناك ميل عام للتقصير (و  ،)CN6( (كاين الضوء ثاني برى برد وقيفار)

  اإلشكالية: 

جهتها بوضع حدود بين لقد أخذت الحالة اإلشكالية الباطنية للوحة بعين االعتبار، وقد وا

رغم ذلك، نجد أن الحالة  - باستدخال الموضوع الجيد وطرح الموضوع السيئ- الداخل والخارج 

ثم استثمار  ،تضطرب أمام هذه اإلشكالية: ما يتجلي خالل السكوت المتكرر والميل العام للتقصير

الذي يتبع و  بين البرد الدفيء المضاد لقلق الفقدان التي ترمي إليها اللوحة، بإظهار الحساسية للفروق

  مباشرة بكف.

   15" :16اللوحة 

.. هي قصة تعبر على فراغ كاين اللون .آ هنا يعني نتخيل (ضحك)"(تطلب إعادة التعليمة) 

.. نشوف هنا دراري يجروا ويلعبوا الدنيا زاهية هنا حديقة .األبيض يعني بالك يرمز إلى مستقبل واعد

دراري نحس روحي ثم ونتمتع بالمنظر ونشم هذا الهواء النقي طبيعة وما فيها بالصة يلعبوا فيها ال

  "أجملها.

  دينامكية األساليب الدفاعية:

) ثم إلى ضحك CC2)، تلجأ إلى طلب موجه للفاحصة (CP1بعد زمن كمون أولي طويل (

)CC1) ويظهر بعده سكوت (CP1) وبعده تعلق شخصي (B2-8) وعقلنه (A2-13(،  يرجع

) CN5) لتؤكد على ما هو محسوس (A2-1) ثم وصف مع ذكر التفاصيل (CP1السكوت (

 ).B2-8واالنتهاء بالتعليق الشخصي (
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  اإلشكالية: 

أمام الفراغ، تجد سعاد صعوبة في البداية لتلجأ بعده إلى ملئ هذا الفراغ كطريقة لمواجهته 

  نالحظ أن الحالة تحيط نفسها بهذه المواضيع كمالحظة.

  ات خالصة السياق

  سنة  31 :سعاد

 Eسياقات  Cسياقات  Bسياقات  Aسياقات 

A1-2 = 2 

A1-3 = 2 

A1 = 4 

 

B1-2 = 2 

B1-4 = 1 

B1 = 3 

 

CP1 = 26 

CP2 = 4 

CP3 = 6 

CP4 = 10 

CP = 46 

E1 = 2 

E4 = 3 

E6 = 1 

E8 = 2 

E13 = 1 

E17 = 1 

E20 = 1 

E = 11 

A2-1 = 5 

A2-3 = 12 

A2-4 = 4 

A2-6 = 1 

A2-8 = 4 

A2-10 = 3 

A2-12 = 2 

A2-13 = 3 

A2-14 = 1 

A2-17 = 5 

A2 = 40 

B2-1 = 3 

B2-4 = 3 

B2-6 = 3 

B2-7 = 1 

B2-8 = 7 

B2-9  = 1 

B2-12 = 3 

B2-13 = 1 

B2 = 22 

CN3 = 2 

CN4 = 1 

CN5 = 1 

CN6 = 1 

CN10 = 2 

CN = 7 

CM1 = 1 

 

CC1 = 3 

CC2 = 2 

CC3 = 1 

CC = 6 

CF1 = 6 

CF2 = 5 

CF4 = 1 

CF = 12 
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  السياقات العامة: 

يتجلي من خالل شبكة التحليل، أن السياقات المستعملة في خطابات سعاد متنوعة نوعا ما، 

  هذا رغم تدخل الكف في أغلب األحيان.

 (CP=46)نالحظ أن كل السجالت حاضرة، حيث ظهرت السجالت الرهابية بالدرجة األولى 

وقد ظهر  )B2=22(و )B1=3بعد ذلك سياقات المرونة ( (A2=40)يليه سجل المراقبة والتحكم 

كان أغلبه على شكل  (CF=12)كما ظهر  (CM=1)) والسجل الهوسي CN=17السجل النرجسي (

  التأكيد على ما هو يومي.

   :سياقات الكف -1

) وذلك لتجنب الوضيعات CPl=26لقد تميز إنتاج المفحوصة بتوقفات كالمية متكررة (

 11قد ظهر في كل اللوحات عدى اللوحة العاشرة (أين نجد ميل عام للتقصير) وفي اللوحة المقلقة و 

  قد كان الكف بالمرصاد كلما تناولت سعاد العالقات قي ظل الرغبة والدفاع ضدها.و 

  سياقات الرقابة والمرونة: -2

رونة المو  خاصة بسلسلة التحكم ،لدفاعية المستعملة من طرف سعادلقد كانت األساليب ا

)B2=22, B1=3 A2=40,  A1=4, هذا حتى - ) سمحت هذه األساليب، بإجالء البنية العصابية

وٕان كانت أساليب التحكم أكثر تكرارا مقارنة بأساليب المرونة إال أن هذه األخيرة كانت حاضرة بكثرة 

كاليات وقد جندت هذه السياقات لمواجهة اإلش ،ما يشير إلى تغلب التوظيف الهستيري - نوعا ما

  األوديبية، حيث نجد تناول المنافسة وٕاحياء قلق اإلخصاء.

  السياقات النرجسية:  -3

) ووضعية CN10) وكذلك على شكل مثلنة األنا (CN3حظرت على شكل وجدانان معنونة (

) وكذلك التأكيد على رصد الحدود CN5) والتركيز على الخصائص الحسية (CN4تعبر عن وجدان (

، (CF1=6)هي أساليب التجنب النرجسي وقد تناوبت مع األساليب العملية و  ،)CN6واألطر (

(CF2=5) .كطريقة لتجنب الصراعات في أغلب األحيان  
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  :)E=11السياقات األولية ( -4

هي أساليب دلت أحيانا على فقدان الرقابة وعدم نجاعة الدفاعات أمام إحياء شديد للنزوات 

أو الجنسية؛ نالحظ  /ت تقريبا كلها بعد تناول العدوانية و) وٕادراكات خاطئة ظهر E8=2الجنسية (

عند تناول إشكالية الفضولية الجنسية، حيث تلجأ إلى إدراك خاطئ  ،ظهورها مثال في اللوحة الخامسة

عند تناول العدوانية التي  8BMفي اللوحة  E4كما ظهر  ؛متفادية الشحنة النزوية التي أحيتها اللوحة

بعد تناول إشكالية المنافسة التي كانت مشحونة بإغواء  ،9GFلك في اللوحة تحييها اللوحة وكذ

  جنسي.

  اإلشكالية العامة: 

يمكن القول أن اإلشكاليات األكثر حضورا هي إشكاليات تنتمي إلى السجل األوديبي. نالحظ 

لى من خالل مثال أنها  تشير في أغلبية اللوحات إلى مواضيع المنافسة مع إحياء لقلق اإلخصاء. يتج

كما تتجلى صعوبتها في تحمل  بروتوكول تفهم الموضوع، أن سعاد تحتفظ بالتقمص ألصراعي لألم،

  إشكالية الفقدان والبقاء وحيدة.

  خالصة المعطيات العامة: 

إن مواجهة معطيات المقابلة العيادية، اختبار الرورشاح واختبار تفهم الموضوع سمح 

  باستخراج العناصر التالية: 

كانت المقابلة مشحونة بصعوبة اإلفصاح عن الذات والعالم الداخلي؛ بتفادي بعض المواضيع  - 

  وتبرير البعض اآلخر، مع ظهور الحيادية.

نجد في االختبارات اإلسقاطية كف وصعوبة كذلك، في اإلفصاح عن الذات والذي تجلي في الكف  - 

  الموضوع. في أساليب دفاعية صلبة قي تفهمو  الفكري في الرورشاخ،

لقد كانت التصورات الجنسية والعدوانية، غير متحملة من طرف سعاد: التمسنا ذلك في المقابلة  - 

العادية وفي االختبارين اإلسقاطيين حيث ووجهت، هذه التصورات، بالكبت في المقابلة العادية وفي 

  الرورشاخ، باإلضافة لعناصر من التكوين العكسي في تفهم الموضوع.

  دا البحث عن السند واضحا في كال االختبارين لقد ب - 

  ظهر التناقص الوجداني اتجاه األم؛ والذي أدى إلى اضطراب اإلنتاج أإلسقاطي. - 
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  في المقابلة.و  تجلت اإلشكالية األوديبية؛ في االختبارين - 

 قدةوع أوديب عقدة حول مبنية خطيرة، وسواسية عصابية إشكالية المعطيات إلى وجود، هذه تشير - 

  . اإلخصاء



 

 

  الفصل التاسع: التوظيف الحدي 

  التوظيف الحدي النرجسي -1

 سنة 34 منيرة حالة 1-2

  المقابلة العيادية  1-1-1

 مستجيبة تبدو تماما مهملة وليست بهندامها معتنية تبدو ال حيث الشكل متوسطة سيدة منيرة،

  .واضحة ذاتية مشاركة دون ولكن، للبحث بالقبول

 وعدم تماما، االبتسامة وغياب وجهها على يبدو الذي االكتئاب هو انتباهنا أثار الذي الشيء

 نطبق ونحن شعرنا بل المقابلة في مشاركة تبدو لم حال كل على. المتناولة المواضيع مع التفاعل

  .االستنطاق من بنوع معها

 البيتب ماكثة وهي موظف الزوج؛ أبدا حملال تستطيع لم ولكن سنة 14 منذ متزوجة سيدة هي

 العربية اللغة في فمستواها لذلك الكتب قراءة تحب أنها تقول ولكنها ابتدائي السادسة الدراسي ومستواها

  .جيد

 كل وعلى ذلك في كلمة لها يكون ولم الزوج لها اختارا اللذان هما الوالدين أن تقول زواجها عن

 اإلدالء لتفادي جدا عادي كأنهو  الشيء هذا تقول - " وتسكت تقبل الطفلة: "تقول- المنطقة ففي حال

  .الشخصي بالرأي

 كل كما(" تقول عادي، هو لما تفسيرها منها طلبنا ولما عادي شيء كل أن تقول الوالدين عن

 أكثر حوارها فأصبح للدفاعات المرونة من نوع تظهر أن استطاعت المختصة لدعم واستجابة") الناس

 تزوجت ملي سنة 14 عندي: "تقول عقمها فعن. نسبية بطريقة الداخلي للعالم مشاركة وأكثر حيوية

 على ما) سكوت( كتبش وما هكاك بصح عادي شيء كل لي قال الطبيب خالص، ضنيتش وما

  "وخالص ربي تاع حاجة وعاله باليش

 شيء يوجد ال قال الطبيب ألن بحثنا، في به نهتم بما مستغربة وتبدو بالموضوع محرجة تبدو

 عالمة( تعرفي حبيتي واش يعني مكتوب شيء كل" أن تقولو  -الموضوع هذا في للعلم مجال ال إذن- 
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 كتب ناس كاين والو صاب ما العلم وخالص ربي والو ما تفسير ما كان يعني) الوجه على التعجب

  "الذنوب يكفر لعل الدنيا في يبليهم اللي وكاين كلش لخرين الذرية ألخرين وجاه مال لهم

 واشن لي تقولي ريتقد(مخ.  األوديبي باالنتهاك عالقة لها الذنوب هذه كانت إذا فقط نتساءل

 وسلم عليه اهللا صلى الرسول معصوم اللي اإلنسان شكون اهللا سبحان" :تجيب )رايك؟ في الذنوب هي

 يبدو الخطأ ولكن بالذنب الشعور إدراك نلتمس "األرض على ابليس دام ما كاينة كاينة األخطاء وأخطأ

 لتفادي كوسيلة) ابليس( الخارجية القيم إلى والرجوع العقلنة هذه تبدو. الخارج من ويفرض خارجي

  .الداخلي العالم

 عن للكالم تعود طويل سكوت بعد عادي، ولكنها شيء كل أن تقول بزوجها عالقتها عن

 متوافقين حنا: "الموضوع هذا عن له يتكلمون والناس األهل ألن أخرى، امرأة من زواجه من خوفها

 إلينا تنظر( ماشي يقولو كما) سكوت( يعني ماش ذرك واحد يعني) سكوت( عادي شيء كل هللا مدالح

 لهم يخذ نهار كاش) سكوت( خايفة الشياطين وتوسويس الناس تاع هدرة ساهلة حاجة ماش) بحيرة

           "أخرى وحدة مرأة من يتزوج) سكوت(و الراي

 أساس وهو اجتماعيا مهم الطفل أن ولوتق طويلة لمدة تسكت الطفل، ومشروع رغبة عن

 normal  الدراري على ماشي ال الناس يتزوجو واش على إمال اهللا سبحان" الزوجية: الحياة استمرار

  ".الدار ينور الطفل الزم

 والطفل !واضح غير من؟ نحو اجتماعي لواجب كتكملة وٕانما واضحة الطفل رغبة لنا تبدو لم

 تحقيقه تستطيع لم الذي الشيء الزوجية، للحياة معنى بذلك، ويعطي الدار يضيء المطاف نهاية في

ما  كشغل يعني) سكوت( ساعات" جدا: كبيرة للذات احتقار تصورات ظهور إلى أدى والذي منيرة

 معنى عندوش ما نديرو واش كل pour rien نخدم لوالو ننفع ما كلي نحس عايشة وعاله نفهمش

  " ماتسوايش دراري عندكش ما دكتورة تكوني ربات بواش تتقاس المرأة دارت بواش شي ما المرأة

 ما نسمع عندما خاصة نرجسية وهشاشة واضح للذات تحقير منيرة خطاب خالل من نلتمس

 أصبح بعد فيما الخطاب وكل" والوا بقى ما دراري عندهاش ما تزيد بعد ناقصة المرأة" كالمها في يلي

 .مرة كل في الفاحصة تدخل ضروري وكان عادي، نوع من عبارات التصورات كل من خالي جامد
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 يزول والذي الشديد الكف إلى باللجوء ضده تدافع والذي الخارجي للعالم الحالة تبعية بوضوح التمسنا

      .النفسانية المختصة بدعم مؤقتا

   الرورشاخ تحليل بروتوكول 1-1-2

  سنة 34 منيرة

 ونفس الوتيرة نفس على وكانت العيادية المقابلة بعد أيام 5 الرورشاخ الختبار منيرة، تحضر

  .اللباس

  دقيقة 25: الكلي التطبيق دقيقة                               زمن 14: التلقائي التطبيق زمن

  اإلجابات  التحقيق  التنقيط
 زمن

الكمون 
  األولي

  اللوحة

G F+ A Ban  3'  خفاش هذا ما كان -1  كل اللوحة  I 

D/bl FE+ 
monument  

 متليلي؟ في العتيق للقصر رحتي
  (المختصة وعاله؟) إشبه لو

 تاريخي لمعلم تديي طويلة طريق -2
   الضوء إبان

"3  II  

G K+H Ban  
 إلى تشير( هذو عندهم نسا هذو

 Des رجليهم وفي) الصدر

talents وقيلة معروضين.  

 قاعدين نسا زوج تبان هنا) حركة( -3
  العشية تاع أتاي يشربو

11"  III  

G F+A  كلها هذا ما كان  
 على محطوط دب جلد) حركة(-4

  األرض
11"  IV  

G F+A Ban  23"   كان ما هذا طائر هنا -5  كل اللوحة  V  

D Kob E 
Monument  العلوي الجزء كل( االنفجار هول (  

 في ترتقو اللي البرجين شغل هنا-6
   االنفجار تع الدخان هنا ماريكان

"4  VI  

G F- A   7- < > v  هذو عندو قربع هذا les 
pinces)   

"6  VII 

 الجسم داخل شغل) تعجب( هذي يا -8    
 هنا لعضو ترمز واحدة كل األلوان وهذ

"4  VIII  
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D/GFC-  Anat  

  .فقري عمود شغل

Dbl F+ obj  هنا شغل  -9  الفراغ األوسط الكبيرvase   "12  IX  

D F+Mon/sc 

 

 

D FC- H  
D Kob feux 

d’artifice  
 

D/G K H / 
scéne  

  

 احتفال شغل لي بان واش نقولك-10
 في مقام هنا مصر على بنجاحها الجزائر
  .الشهيد

  عباد شغل الوردي هذ -11

 يديرهم اللي أضواء الزروقة وهذو -12
  األعياد في

 one إعيطوا واقفين عباد وهنا - 13 
two three viva l’Algerie  

"6  X  

       

  االختبار اإليجابي:

  عرضة فرح حاجة في بادع تبان: III اللوحة

   فرحانين ناس فرح كف كف : X اللوحة

  :السلبي االختبار

VII: مليح مش عقرب  

IX :وخالص عجبتنيش ما.  
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  النفسي المخطط

  الخالصة  أنماط اإلدراك  المحددات  المحتويات

A = 4 

Ad = 0 

H/scene = 1 

H = 2 

Hd = 0 

Anat = 1 

Obj = 1 

Monument = 2 

Feu d’artifice = 1 

Scène = 1 

F+ = 5 

F- = 1 

S de F = 6 

K = 2 

Kan = 

Kob E = 1 

Kob = 1 

FC = 2 

F E = 1 

  

G = 5 

D/G = 2 

G% = 53% 

D = 3 

D/bl = 1 

D% = 38% 

Dbl = 2 

Dbl% = 7%  

R = 13 

R compl = 0 

Refus 

T.Total = 13’ 

Tps/R. 1’30 

T D’appr: 

G D Dbl 

TRI = 

1ΣC /2K 

E=/   F.Compl.2K 
1 

RC% = 38% 

Ban = 3 

F% = 54% 

F+ = 71% 

A% = 30% 

H% = 23% 

  

  سنة 34تحليل الرورشاخ منيرة 

 إجابة لكل ونصف دقيقة بمعدلو  منخفض  اإلجابات عدد حيث بالكف عامة  اإلنتاج تميز لقد       

. لوحةال إشكاليات أمام اإلسقاطية الحركة عزل إلى يهدف ما الواقع، مع متكيفة تبدو اإلجابات أن كما

 التي الحركات عبر اسقاطية حركات أحيانا نالحظ ذلك، رغم ولكن بالمادة الحالة اهتمام نالحظ لم

  النزوي. بالتفريغ  سمحت
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  :العقلية السياقات

 الكف مع يتناقض ما اإلسقاطية واإلجابات الواقع مع المتكيفة اإلجابات بين تناوب نالحظ       

- كلها السياقات تظهر فلم) G, D ,Dbl( محصور التتابع نمط أن نجد حيث منيرة، لدى الكبير

) G=53%( الكلي اإلدراك أن كما -)Dd=0( تماما غابت التي الصغيرة الجزئية اإلجابات خاصة

 التمسنا كما) D=38%( الذاتية المشاركة حساب وعلى التجزئة حساب على  كان كان مرتفعا، والذي

 بالشكل اإلجابة هذه ارتباط أن كما عادية، النسبة انتك وٕان حيث) Dbl=7%( للفراغ حساسية

 قويا الدفاع كان حيث النزوات في الشديد التحكم إلى ذلك، رغم يشير الشيء، وبمحتوى اإليجابي

 من الناجم باالكتئاب الخاص القلق لمواجهة ناجحة اإلجابة هذه بدت وقد. الحدود لتدعيم امجندو 

  .باإلخصاء المرتبط النرجسي الجرح

 العالم عن الداخلي العالم عزل إلى باللجوء الحدود، استثمار لتعزيز منيرة نالحظ محاولة       

  .)F+= 71%يمثل ( حيث) F%=54( الشكلية انطالقا من اإلجابات وذلك الخارجي،

 الداخلي العالم لعزل كوسيلة واإلدراكي،  الحسي  الجانب على مركزة منيرة استثمارات أن يبدو       

 واإلجابات الشكلية اإلدراكية لإلجابات  التناوب بينهما، هذا واضحة حدود بإقامة الخارجي، العالم عن

 آلية من انطالقا الخارجي  العالم أخطار من الداخلي العالم  حماية لصالح كان إنما الحسية،

  . االنشطار

 الخارجي، للعالم المفرط تثماراالس ظهر حين في الداخلي، بالعالم اإلدالء تفادي هناك عموما       

  ).-CF( السلبي بالشكل متصلة دائما كانت الحسية فاإلجابات لذلك

  :الصراعات

 مثال، نالحظ. للوحات الضمنية الصراعات أمام الذات، تصور في منيرة لدى هشاشة ظهرت       

 الذكرية الجنسية للرمزية مكثف تصور التمسنا أين-  الرابعة اللوحة في الباطني المحتوى مع صدى

: هدامة تصورات السادسة اللوحة في أننا نالحظ إال - الجنسية الثنائية هوام إلى يوحي الذي واألنثوية،

 أدت التي للمشكلة، الحساسية شدة نتيجة للوحة، الباطنية لإليحاءات االضطرابو  الخلل إلى يوحي ما

 صيرورة لنا يظهر أن شأنه من حتين،اللو  هاتين تناول في التناقض هذا .الذات لتصور الخلل إلى

  . الوقت نفس في ورفضها الجنسية للفروق للحساسية الوقت نفس في تواجد حيث االنشطار
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 هذه التمسنا وقد بالهوية؛ متعلقة انشغاالت مع اإلخصاء إلشكالية تواجد هناك أن القول يمكن       

 ندرة نالحظ. النرجسي البناء بتحطيم يتوح إجابات ظهرت أين الجنسية اللوحات تناول في المشاكل

 في التحكم أجل من مكثف، دفاع هناك كان. اللونية لإلجابات قليل حضور مع الوجدانية التظاهرات

 أمام الحساسية التمسنا أننا إال الحمراء، اللوحات في المقلقة األنثوية التصورات عزل تم فقد المحيط،

 كذلك هناك كان منيرة، لدى اكتئابية حساسية إلى تشير لتيوا األلوان؛ لتدرج وكذلك األسود اللون

  . كامن قلق إلى يشير ما للتظليل استثمار

 مع الفراغ باستثمار تعويضه، ومحاولة النقص عن التعبير تكثيف نجد مثال، II اللوحة أخذنا إذا       

 للحركات ناجع مع احتواء مبتذلة حركية إنسانية إجابة نالحظ ،III اللوحة األحمر، وفي اللون تفادي

 اللوحة والخارج؛ ففي الداخل بين الحدود هشاشة لمواجهة جند الدفاع تكثيف أن القول يمكن. النزوية

 اإلحياء شدة إلى يشير ما-  فقط واحدة إجابة وجود كذلك المبتذلة، لإلجابة إدراك عدم نجد الثامنة،

 بتصور لالحتفاظ كوسيلة الفقري بالعمود لقةمتع تشريحية إلجابة بتقديمها الذات تصور في وهشاشة

  .الذات

 إلى يشير ما ذاتية في اإلجابات، مشاركة تظهر عندما الواقع مع التعامل في صعوبة هناك       

 التفريغ أو الكبح إال مخرجا تجد لم والخارجية الداخلية اإلثارة أمام حيث التفرد، مستوى على مشاكل

  .أخرى ضبط إمكانيات دون

 وصعوبات الموضوع على التعرف ضد الدفاع من نوع ظهر فقد التقمصات، يخص فيما       

 مثال نجد: موجودة اإلنسانية اإلجابة أن رغم حيث للعالقات، الدينامية الدراسة في التمسنها تقمصيه

 -) H=2( قليلة ذلك، رغم اإلنسانية اإلجابات أن إال مبتذلة، إنسانية إجابة أعطت الثالثة اللوحة في

 على أثر ما ضدها مكثف دفاع هناك وكان قليل الحركات عدد أن كما نرجسية هشاشة إلى يشير ما

  .العالئقية المواجهة أمام والقلق اإلنسانية التصورات نوعية

 حيث-  الذات تصور هشاشة ذلك إلى شيري ال لكن ،)V( الخامسة اللوحة في الكف ظهر       

 تكامل مستوى على مشكل وجود عدم بدوره إلى يشير جيد، ما بشكل مرتبطةو  مبتذلة اإلجابة

 فقط كإجابة قدمت حيث الذاتية، المشاركة عدم الحظنا - اإلجابة في المقدمة الحيوانية التصورات

  . اللوحة في الوحيدة اإلجابة كانت أنها كما تعليق، وبدون
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 في العالقات تصور وندرة لكبير،ا للكف نظرا نرجسية إشكالية وجود إلى البروتوكول، يوحي       

 نجد) IV( الرابعة اللوحة ففي: الليبيديةو  العدوانية النزوية الشحنات في للتحكم كاستجابة البروتوكول،

 الرمزية بتكثيف( سلبية جنسية رمزية بظهور ولكن للوحة، الباطني المحتوى مع صدى تحمل إجابة

 نالحظ) VI( السادسة اللوحة في ولكن. الجنسية الثنائية هوام إلى يوحي ما) واألنثوية الذكرية الجنسية

 تع الدخان هنا ماريكان في ترتقو اللي البرجين شغل هذا" الهدم ظهر أين مقلقة إجابة تقدم منيرة أن

 حساسية تحمل اإلجابة أن إلى. للوحة الباطني المحتوى مع صدى في اإلجابة هذه أن نجد" االنفجار

 الذات؛ تصور مستوى على هشاشة طياتها في تحمل التي النفسية إلحياءاتوا الباطنية لإليحاءات

 الخاصة اإلسقاطية الحركات أن إال) برجين( جامد قضيبي تصور على االستناد محاولة ظهرت حيث

  .النرجسي والتكامل البناء بهذا أخلت الهدم، بهوام

 الجنسية للفروق حساسية ،الوقت نفس في ،باستخراج)  IV ،VI( اللوحتين تناول لنا يسمح       

 متعلقة انشغاالت مع والمشترك واضح اإلخصاء قلق نجد هنا ؛االنشطار صيرورة من انطالقا ونفيها

 فكانت الدفاع بتكثيف تماما الثنائية تفادي نجد كذلك، أين) II( اللوحة التمسنا ذلك في بالهوية؛

  .ذاتيا مشاركة أقل التصورات

 للدفاع كوسيلة التقمصية، القدرة حساب على سائدة كانت النرجسية الدفاعات أن القول لنا يمكن       

 أغلب في لألسود، بدت التقمصات، حساسيتها في نكتشفه ما جيدا، غير المرصن االكتئاب ضد

 لهذه بدائية طبيعة إلى يشير ما بالهوية، متعلقة لمشاكل نظرا هشة، بدت قدو  نرجسية، األحيان

  .التقمصات

 الفرد بين الخلط ضد لمقاومة، كان لهدف االنزوية الحركات ضد الدفاع تجنيد أن القول يمكن       

 الهدامة الصبغة كذلكو  الخلط، هذا إلى يؤدي أن شأنه من الحركات، هذه تحرير حيث والموضوع،

 أن االستكانة،و  االحتواء وٕالى النكوص صيرورة إلى توحي التي ،VII اللوحة يحملها: نجد في التي

 األنثوية الرمزية تحي اللوحة هذه الواقع، ففي. السلبية الوضعية ضد مكثف دفاعأظهرت  منيرة

. الهوية مستوى على إشكالية ظهور إلى أدت تقمصيه، صعوبات منيرة لدى ظهرت وقد األمومية،و 

 قاعدةال على طاغية بدت التي والتفرد، االنفصال مستوى على إشكالية اللوحة هذه خالل من نلتمس

  .االستكانة وضعية استثمار صعوبة إلى تشير والتي النرجسية
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  الموضوع تفهم تحليل بروتوكول 1-1-3

  سنة 34 منيرة

   16" :1 اللوحة

 يعني تعب حتان لعب بالك... تعبان إبان هاو بصح.. .موسيقية فرقة في يلعب طفل شغل"       

 قاعد طفل ثاني تكون تقدر وال لك قلت كما) ةالتعليم إعادة: المخ( كاين؟ واش نقولك وال لك نحكي

  ".محترف فنان إولي راح بالك.. .يلعب روحو يتخيل وبدا السنترة في إشوف

  :الدفاعية السياقات ديناميكية

 من انطالقا) CM2( الموضوع مثلنة إلى الحالة تلجأ) CP1( طويل أولي كمون زمن بعد       

 مع) A2-6( وتردد) A2-3( كالمي تحفظ ثم) CP1( سكوت يليه والذي) A2-3( كالمي تحفظ

 الظاهري المحتوي وصف فيه ثم) A2-14( القصة اتجاه في فتغير) CC2( للمختصة السؤال توجيه

)CF1 (خيالي هو ما على التركيز مع )A2-12 (بسكوت يتبع الذي )CP1 (تحفظ من وانطالقا 

 ).CM2( الموضوع مثلنه ثم ،)A2-3( كالمي

   :اإلشكالية

 التي الذات ةنبمثل القصة انطلقت حيث البداية؛ في الوظيفي النضج عدم على التعرف يتم لم        

 في اإلخصاء قلق بذلك تفادت وقد الحالية، القدرة عدم إشكالية على التعرف تفادي في ساهمت

 حساب على نرجسي انسحاب إلى يشير ما النرجسي؛ الجرح من منه ينجر وما األولى المرحلة

 من عنه ينجر وما الموضوع، استعمال في القدرة عدم الخارج إلى طرح تم لقد. الموضوع تثماراس

 منيرة حاولت وبهذا -تركه وبالتالي-  هو المتعب الموضوع أن") كره(" خالل من الفهم يمكن .إحباط

 قلق وتفادي الصراع من التخرج استحالة إلى يشير ما-) بكرهه( عليه الهجوم األولى المرحلة في

 وبدا السترة في يشوف(" أصبح: ذلك عكس يتم حيث القصة مسار يتغير ما سرعان ولكن - اإلخصاء

 الطبيعة بدورها تترجم ؛المحتمل واالكتئاب اإلحباط لتفادي  مجددة محاولة وهي") يلعب روحو يتخيل

 نظرا وهذا اليةالح القدرة عدم بإشكالية االعتراف لتفادي ضرورية المثلنة فهذه للتقمصات النرجسية

 استعمال حول الداخلي الصراع عن تعبير نشاهد فلم. إحياءه يعاد أن شأنه من الذي النرجسي للجرح
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 تأجيل تجعل أن شأنها من تقمصات بإجالء بدوره يسمح والذي الراشد موضوع استعمال ضد الدفاعو 

  .ممكنا اإلشباع

  "6 :2 اللوحة

 إحوسو راحو بالك للغابة، راحو عباد كاين باين هنا ...)إهه :مخ( قصة؟ لك نحكي يعني"       

 إخدموا يحبو اللي وكاين هذي كما بالقراية فراغهم وقت يقضو احبو اللي كاين إدير راه واش واحد وكل

  ".إدير احب واش واحد كل هو هذا هذي كما اريحو يحبوا اللي وكاين هذا كما

  :الدفاعية األساليب ديناميكية

 لتؤكد) CP1( سكوت يليه والذي) CC2( للمختصة سؤال بطرح  مباشرة قصتها لةالحا تبدأ       

) CP3( باألشخاص التعريف عدم مع ،)A2-3( كالمي تحفظ من انطالقا) CF2( يومي هو ما على

  .)CP2( للتقصير الميل مع  )CP4( صراعية ال كلها القصة ،)A2-15( وعزلهم

  :اإلشكالية

 وما السلوك الخارجي، الواقع إلى لجأت فقد لذلك، األوديبي الهوام اجهةلمو  صعوبة منيرة وجدت       

 للرغبة أوديبية حركة نشهد فلم  األوديبية؛ التقمصات بذلك وتفادي الصراع هذا لتفادي يومي، هو

 الذاتية الهوامات حساب على واألعمال السلوكات استثمار ظهر. تماما متفادي الهوام، فهذا والمنافسة

 ما عزل كل وبالتالي بهم؛ التعريف عدم مع األشخاص عزل هناك كان بل للعالقات إجالء حظنال فلم

  .بالذنب للشعور أثر نشاهد بالممنوع. لم الخاصة والمنافسة الرغبة على يعبر أن شأنه من

   3BM: "28 اللوحة

تماما ثم  ينطفئ هاصوت كادو  القلق والتأثر ظهر عليها) (إعادة التعليمة؟: المخ( "...ما هذي"       

 ).اللوحة ترجع

  :الصراعات ديناميكية

  )CP5( اللوحة ترفض جعلها اللوحة، بإشكالية والتأثر الكف لكن التعبير تحاول طويل كمون زمن بعد
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  :اإلشكالية

 تلي وأنها خاصة لمنيرة، بالنسبة صراعي كان االكتئابية الوضعية وٕاثارة 3BM اللوحة أن يبدو       

 عدم نجد الثانية، اللوحة ساد الذي الكف غرار على األوديبية، اإلشكالية تحي كانت التي ثانيةال اللوحة

 لم التيو  الفقدان إشكالية حدة إلى تشير والتي-  الداخلية المواضيع غياب في الوحدة تناول على القدرة

 المواضيع تدخالاس مستوى على نقص الخارجي، الواقع على االعتماد يظهر. مخرجا منيرة، لها، تجد

 استدخال بعدم مرتبط االكتئابية الوضعية إرصان من منيرة إمكانية عدم أن القول يمكن .الجيدة

  .متفادية أنها رأينا والتي العدوانية للنزوات

   8" :4 اللوحة

 يخزر هاو الراجل هذ زوجين على تعبر تصويرة تكون تقدر التصويرة هذ التصويرة هذ في هنا"       

 بصوت الكالم( "الثانية والمرة الراجل بين بيناتهم ça ne va pas حاجة باين.. .حذاه المرأة هذ في

  ).اللوحة ترجع) (خافت غير مفهوم

  :الدفاعية األساليب ديناميكية

) تصويرة( صورة في القصة وضع بمحاولة النزوية الحركات تجميد منيرة حاولت البداية في       

)CN8 (اجترار لشك على ظهرت والتي )A2-8 (بالتفاصيل التعلق مع الوصف ثم )A2-1 (عدم مع 

 في بتوقف مقلقة متبوعة عناصر ذكر مع) CP1( سكوت يليه والذي") المرأة(" باألشخاص التعريف

 غموض ساده الخطاب العموم على ،)CP4( الصراع سبب نعرف ال النهاية في) CP6( الخطاب

)E20.( 

  :اإلشكالية

 الجنسية بالعالقة االعتراف فإن الصراع، لشدة نظرا ولكن اللوحة إشكالية منيرة أدركت لقد       

 الرجل، على نقل األنثوية الصور مع المنافسة أن كما الخطاب اضطراب إلى أدى للشخصين، الغيرية

 اإلحياءات من للتخرج خارجيا مدرك هو ما على لالعتماد محاولتها وفي الصراع، بتفادي سمح ما

 بينما ،")حذاه(" خاطئة إدراكات إلى أدت التي األولية العمليات لتدخل نظرا كذلك فشلت ة،الصراعي

 إلى يشير ما األنثوية األشخاص بين خلط هناك يبدو حيث الخطاب غموض إلى وكذلك ورائه، هي
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 جيد إرصان نلتمس منيرة؛ فلم لدى الكامن الهوية في والخلط المنافسة لصراعات النرجسي األثر

 األنثوية الصور مع العالقة التمسنا وٕانما األوديبي، الصراع إلى يشير أن شأنه من والذي الثيةللث

  )للصراعات النرجسية الطبيعة إلى تشير والتي الهوية في تهديد صبغتها أمومية(

   5" :5اللوحة

 وجات سمعت ما كاش بالك وال واحد لكاش تعيط وال حاجة على تحوس جات مرة هذي"       

  )خافت بصوت الكالم(" تكسر ما وكاش vent de sable بالك وفتش

  :الدفاعية األساليب ديناميكية

 باألشخاص التعريف عدم مع) CF2( يومي هو ما إلى تلجأ قصير أولي كمون زمن بعد       

)CP3 (مختلفة تفسيرات بين والتردد )A2-6 (كالمية تحفظات من انطالقا )A2-3 (مواضيع وٕادراك 

  ).CP2( وقصيرة) CP4( صراعية ال والقصة) E6) (تكسر ما كاش( مفككة

  :اإلشكالية

 وال يومي هو ما إلى باللجوء وذلك بكثافة مجند الكف فإن السابقة، اللوحات في الحال هو كما       

 .الباطنية اإلحياءات مواجهة لتفادي صراعي

   6GF "19 :اللوحة

 يقدر.. .تشوفو متوقعة ماكانتش بالك المرأة هذ شوية عخل فاجأها شغل ...آ راجل كاين هنا       

 شحال عندها ثاني باباها إكون بالك يرجع توقعتش وما شافتوش ما بزاف وعندها معارفها من إكون

  ).خافت بصوت الكالم( ماشافتوش

  :الدفاعية األساليب ديناميكية

 سكوت ويليه) CP3( صباألشخا التعريف بعدم القصة تبدأ) CP1( طويل أولي كمون زمن بعد

)CP1 (كالمي تحفظ وبعد )شغل) (A2-3 (كذلك السكوت يلي )CP1 (الكالمي التحفظ ويرجع 

)A2-3 (قوي وجدان التعبير بعده يتم )فاجأها) (B2-4( خافت وجدان وعن )المرأة هذ شوية خلع (
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)A2-18 (كالمي تحفظ ويليه )إكون يقدر) (A2-3 (مختلفة تفسيرات بين تردد ليظهر )A2-6 (وفي 

  .)E20( الغموض من نوع القصة ساد وقد) CP4( الصراع توضح ال النهاية

  :اإلشكالية

 الباطني المحتوى مع بصدى كان والذي قوي وجدان شكل على المرونة أسلوب حضور رغم       

 كذلك) الترددات وكذلك الشك على تدل التي الكالمية التحفظات( الصلبة األساليب أن إال للوحة،

 منيرة أن رغم. اإلغراء هوام إظهار تجميد فتم الصراع عن التعبير خنق إلى أدى بشدة الكف حظور

 للوحة الباطني بالمحتوى الخطاب صدى بالتماس سمح والذي باألشخاص، التعريف عدم تجاوزت

  .إجالئها يمنع الذي للكف تتعرض ذلك، رغم التي األوديبة الرغبة حركات ولمس

   7GF: "20 اللوحة

 تقرى راهي يماها.. .يدها في bébé حاكمة الطفلة هذ salon في قاعدين يماها مع طفلة"       

  ".سرحانة وهي

  :الديناميكية األساليب ديناميكية

 والذي) A2-1( الظاهري المضمون بوصف القصة تبدأ) CP1( طويل أولي كمون زمن بعد       

 على لتؤكد) CP1( بسكوت يتبع والذي) E4) (ايده في bébé حاكمة( خاطئ بإدراك مباشرة يتبع

 وقصيرة) CP4( صراعية ال القصة) A2-17( الداخلي الصراع على والتأكيد) CF3( بالفعل القيام

)CP2(  

  :اإلشكالية

 حيث نزوية؛ مشاركة كل ضد الدفاع تجنيد جعل األمومية، الهوامية بالصورة العالقة إحياء إن       

 ظهرت" الهوامات، استحضار غياب ففي. الداخلية الحركات تناول لتفادي نةوالعقل الفعل إلى لجأت

  .الداخلي اإلرصان حساب على الخارجي المستوى على" الحركة

   8BM: "8 اللوحة

  )اللوحة ترجع( "نحس واش نقولك مانقدرش لي سمحي"       
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  :الدفاعية األساليب ديناميكية

  (CP5) اللوحة فضر  إلى تلجأ، متوسط كمون زمن بعد       

  :اإلشكالية

   .الرفض إال اللوحة أمام مخرجا تجد ال منيرة فإن األوديبي، الصراع استثمار استحالة أمام       

   9GF: "15 اللوحة

 راهي تحت اللي المرأة هذ.. .واحد شافو بالك كي قلقانين إبانو متشابهين، نسا زوج كاين"       

  .)اللوحة ترجع( "...و تجري

  :الدفاعية األساليب اميكيةدين

") متشابهين نسا زوج(" المرآتية العالقات إلى الحالة تلجأ) CP1( طويل أولي كمون زمن بعد       

)CN7 (وجدان عن تعبر وضعية على التأكيد ثم )CN4 (كالمي تحفظ وبعد )A2-3 (وٕادخال 

) CP1( الكالم بتوقف مباشرة يتبع والذي) B1-2") (واحد شافو(" الصورة في موجود غير شخص

). CP1( سكوت شكل على يتجند مباشرة الكف ولكن) B2-12( بعده الجري موضوع على والتأكيد

   .)CP2( للتقصير كبير ميل كان فقد ،)CP4( الصراع طبيعة نعرف ال النهاية وفي

  :اإلشكالية

 والتي األنثوية رةالصو  مع بالمنافسة الخاص بالصراع اإلدالء ضد الدفاع منيرة جندت لقد       

 مرة. المنافسة لتفادي كطريقة المرأتين بين مرآتية عالقة لوضع لجأت فقد لذا،. متحملة غير ظهرت

  .الهوامية الحياة هشاشة إلى يشير ما الداخلي العالم حسب على الخارجي العالم إستثمار نالحظ أخرى

   11":10 اللوحة

  ".ماكان هذا") إهه:.المخ.. (.طويل فراق بعد متعانقين زوجين"       
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  :الدفاعية األساليب ديناميكية

 ثم اللجوء إلى) A2-1( الظاهري المحتوى وصف إلى الحالة تلجأ متوسط، كمون زمن بعد       

  ).CP2( جدا وقصيرة) CP4( صراعية ال كلها والقصة) A2-13( العقلنة

  :اإلشكالية

 الخارجي العالم استثمار من الحالة اكتفت فقد الصراع إرصان منع الكف، أن القول يمكن       

 العالم استثمار حساب على الخارجي، للعالم التبعية هذه وظهرت الصراع كل تجميد إلى أدى والذي

  .ممكننا غير الصراع عن التعبير فكان الداخلي؛

   16" :11 اللوحة

 من والشالالت لشجر،ا الحشيش، تع تصويرة وخالص الطبيعة على تصويرة والو نشوف ما"       

  ".أخرى جهة

  :الدفاعية األساليب ديناميكية

) CP5( )والو نشوف ما( الرفض محاولة إلى الحالة تلجأ ،)CP1( طويل أولي كمون زمن بعد       
 وال) CP2( قصيرة كلها القصةو  ،)CN8( فنية لوحة شكل على قصة لنسج محاولة يليه والذي

 ).CP4( صراعية

  :اإلشكالية

 شكل على الكف كان فقد لذلك، منيرة طرف من متحمل غير اللوحة، تفرضه الذي النكوص إن       

 الصراعات ذكر عدم مع والتقصير الرفض إلى الميل شكل على وكذلك طويل أولى كمون زمن

  .داخلي هو لما  اإلدراك حساب على خارجي هو ما وصف إلى بلجوئها الوضعية، لتفادي كوسيلة،

   B "18 13 اللوحة

 هم وينقص عليهم افرج ربي يطلب الطفل هذا شغل.. .والجفاف السخانة فقراء إبانو.. .ف هنا"       

   ".مطيع ولد والدية على الفقر
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  : الدفاعية األساليب دينامكية

 مع) CP1( بالتوقف مباشرة يتبع ولكن التعبير تحاول ،)CP1( طويل أولى كمون زمن بعد       

 ذاتيا به محسوس هو ما على التأكيد ثم) B1-2) (إبانوا( الصورة في رجودينم عير أشخاص إدخال

)CN1 (بسكوت يتبع والذي )CP1 (كالمي تحفظ وبعد )A2-3(، الفقر إشكالية عن التعبير يتم 

)E9(  الموضوع مثلنهو )مطيع ربي، ولد يطلب) (CM2 (قصيرة القصة )CP2.(  

  : اإلشكالية

 تم. اإلشكالية إرصان على القدرة وعدم كثيف دفاع منيرة لدى جند ع،الموضو  إدراك غياب إن       

  لألنا. نرجسي تأثر إلى يؤدي أن شأنه من الذيو  بالفقدان، باالعتراف المتعلقة النزوات تجميد

   MF  "18 13 اللوحة

 ىعل يدو حط الراجل وهذا مطلوقة ويدها الفراش على هي ميتة، ومرتو راجل فيها يبان هنا"       

 "). ne supporte pas( يسبورتيش ما خاتش يشوفش ما باش عينيه

  : الدفاعية األساليب دينامكية

 تداعيات مع ،)E9( الموت إشكالية يتناول الحالة تبدأ ،)CP1( طويل أولى كمون زمن بعد        

 مع) A2-1( الظاهري المحتوى بوصف يتبع والذي)  ميتة مرتوو  راجل فيها يبان (هنا) E19( قصيرة

  ).CP2( قصيرة كلها والقصة) A2-2( الوضعيات فيها بما التفاصيل من انطالقا تبرير

  :اإلشكالية

 المرأة إدراك تم وقد الزوجين بين والعدوانية الجنس على التعبير إلى الظاهري المحتوى يبعث       

 فليس خارجيا؛ فيها حكمالت إلى باللجوء العدوانية، الحركية تجميد هناك كان ذلك، رغم ولكن كميتة

  .الوفاة هذه ضحية أنه القول يمكن وٕانما الزوج طرف من عدوانية هناك

  : 19 اللوحة

 ثلج برى وكاين منها يخرج ودخان ضوء وفيها طواقي عندها دار فنان فيها رسم فنية لوحة"       

  ".وعاصفة
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  : الدفاعية األساليب دينامكية

 فنية لوحة شكل على قصة نسج إلى منيرة تلجأ) B2-1( صةالق في المباشر الدخول بعد       

)CN8 (واألطر الحدود رصد على فيها التأكيد تم )CN6 (الحسية الخصائص على والتركيز )CN5 (

  ).CP4( صراعية وال) CP2( قصيرة كلها والقصة

  :اإلشكالية

 النكوص لتفادي وذلك فنية لوحة شكل على القصة وضع إلى باللجوء النزوات تجميد تم لقد       

 إلى أدىالذي و  اختبار، في والخارج الداخل بين الحدود وضع تفادي وبذلك( اللوحة تفرضه الذي

  ). الداخلي الصراع تناول تفادي

 الغالف لدعم جهة، من مالحظ هو ما على والتركيز الحسية المميزات على التأكيد حظنا ال       

 األمومية الوهمية بالصورة العالقة إلحياء نتيجة المثارة- الحدود هشاشة إلى يشير ما الجسدي،

 على يشهد الداخلي العالم حساب على الخارجي للعالم االستثمار هذا أن القول يمكن هكذا - البدائية

 منيرة دعم إلى أدي والذي الذات تصور هشاشة إلتماس يمكن. الهوامات على التعبير في مشكل

  .للحدود

   17": 16 اللوحة

  ".سعيدة عائلة هنا لك نرسم رايحة نتخيل؟ واش "      

   ة:الدفاعي السياقات دينامكية

 تؤكد وبعده  )CC2( للمختصة سؤال توجيه إلى تلجأ ،)CP1( طويل أولى كمون زمن بعد       

 القصة) CN8( فنية لوحة منوال على قصة نسج محاولة مع) A2-13( والفكرنه) CF3( الفعل على

  ) CP4( صراعية وال) CP2( اجد قصيرة كلها

  : اإلشكالية

 في. معها تقيمها التي والعالقات المفضلة مواضعها بناء من منيرة لدى كبيرة صعوبة نالحظ       

 فتتفادى فنية، لوحة شكل على بتجميده الفراغ، هذا لملئ مباشرة محاولة نجد الصورية، الركيزة غياب
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 هو ما على والتأكيد -البروتوكول كل في تقريبا- الخارجي العالم استثمار بواسطة الصراعات بذلك

 هنا فاللجوء صراع أي تتناول فلم. الذاتية بالتداعيات الخطاب تشحين إلهمال كوسيلة والفعل، يومي

 لألساليب تجنيد .اإلستدخال آليات وهشاشة الداخلية الحياة وفقر فراغ إلى توحي وللفكرنه، للفعل

 . وتجميدها النزوية لحركاتا على لقضاءل النرجسية،

  سنة 34منيرة                         خالصة السياقات 

 Eسياقات  Cسياقات  Bسياقات    Aسياقات 

A 1 = 0  
B 1 – 2 = 2 

B 1 = 2  

CP 1 = 20 

CP 2 = 10 

CP 3 = 3 

CP 4 = 10 

CP 5 =3 

CP 6 =1 

CP = 46  

E4=1 

E6=2 

E9=2 

E19=1 

E20=2 

E=8 

  

A 2 – 1 = 4 

A 2- 2 =1 

A 2 – 3 =10 

A 2 – 6 = 3 

A 2 – 8 =1 

A 2 – 12 =1 

A 2 – 13 =2 

A 2 -14 =1 

A 2 – 15 = 1 

A 2 – 17 =1 

A 2 – 18 = 1 

A 2  = 27  

B 2- 1 =1 

B 2 – 4 = 1 

B 2 – 12 = 1 

B 2 = 3   

CN1=1 

CN4=1 

CN5=1 

CN6=1 

CN7=1 

CN8=4 

CN=9  

CM2=3  

CC2=3  

CF1=1 

CF2=2 

CF3=2 

CF=5  

  

  تحليل السياقات العامة:

) CN=3( النرجسي الكف ويليه) CP=46( الفوبي  الكف وخاصة كبير كف كله البروتوكول يظهر

  ).CM=3( العظامي الكف حضر كما) CF3=5( ليمالع ويليه
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 فكانت المرونة أساليب أما) E=8( األولية واألساليب) A2=27( الرقابة أساليب الكف أساليب يلي

 تستطيع ولم الصراعات في للتحكم الكف شكل على الدفاع جند لقد ).B2=3(و )B1=2( جدا ادرةن

  .التعبير تحرير من المرونة أساليب وال األولية األساليب

  : الرقابة سياقات

       )A2=27 (كالمية تحفظات شكل على التحكم أساليب ظهرت وقد )A2-3=10 (يوحي الذي 

) 16,19,11,4( اللوحات في ظهرت والتي) N8=4( النرجسية السياقات دفته كما والتردد الشك إلى

 بين الحدود تزعزع أن شأنها من التي الباطنية  اإلحياءات تفادي إطار في-  الهوامات تجميد إلى

 وكذلك الداخلية الصراعات ظهور منع في ساهم ما النرجسية األساليب إلى واللجوء - والخارج الداخل

  .البدائية األمومية الهوامية بالصور العالقة إحياء نتيجة منيرة، لدى الهش الجسدي الغالف دعم في

 اإلسقاطية الحركة لتفادي 9GF اللوحة في المرآتية العالقة إلى منيرة لجوء نجد حين في       

 تصور ضد واضح دفاع ظهر. الداخلي العالم استثمار عدم خطورة عن نتساءل جعلنا وتجميدها

 أنواعه، بكل الكف وطأة تحت-  البروتوكول كل على الهوامية الحياة لفقر كذلك ظهور فإن الموضوع،

 التعريف فعدم نزوية شحنة كل لتجميد  فعالة األحيان، أغلب في الدفاعات، كانت هذه - التحكم وكذلك

 يالداخل الواقع تمثيل على اإلدراك التقمصية؛ غلبو  الصراعية العالقات كف في ساهم باألشخاص،

 في ،مباشرة للكف تعرضت بل فعالة تكون لم أنها إال األولية، األساليب بعض ظهور فرغم .وصراعاته

   .المرنة لألساليب كذلك بالنسبة الشيء نفس ،األحيان أغلب

  :العامة اإلشكالية

 فك إلى الحالة بلجوء تتعلق عامة إشكالية استخراج من لمنيرة، الموضوع، تفهم تحليل لنا سمح       

 األخير، بهذا االعتراف ألن-  بالفقدان االعتراف إلى تدفع أن شأنها من التي النزوات عن تعبير كل

 تمثيل استحالة إلى أدى للمواضيع، الداخلي التمثيل فقر أن القول ويمكن - كبير نرجسي فقدان يعني

  .العقم عبر الجسم على أثره ربما أظهر والذي العقلي المستوى على الفقدان وتصور

 منها، التقرب ألن الخارجية المواضيع استبعدت اإلستدخال؛ لفشل نظرا مستحيلة التقمصات كانت فقد

 المواضيع فراغ وتعويض دعم في يساهم خارجيا بها االحتفاظ أن كما الطغيان، احتمال ضمنيا يحمل

  .الداخلية
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 النزوات عن فالتعبير الذ جيدا متميزة وغير واضحة غير كانت الداخلية الهوامية فالصور       

  .التجميد من مخرج، أحسن منيرة له تجد لم العدوانية

  :العامة المعطيات خالصة

  .المقابلة تقريبا، في كل غير مشاركة، منيرة كانت -

 لم الطب دام ما تفسير هناك يكون أن يمكن وال وفقط؛ اهللا من كابتالء العقم، إشكالية عن تكلمت- 

  .شيء يجد

  .تقريبا منطفئ صوتب تتكلم كانت - 

  مرأة.إك بها تتعلق نرجسية وهشاشة للذات تقدير سوء - 

  مرة. كل النفسانية في المختصة بتشجيع الكالم، كان - 

 إلى يشير ما الفاحصة من بتشجيع مؤقتا يزول والذي كبير بكف اتسمت منيرة مقابلة أن استنتاج يمكن

  .الخارجي للعالم وتبعيتها للدعم منيرة حساسية

 ونوعية كمية ناحية من فقيرين الموضوع ويتفهم بالرورشاخ الخاصين البروتوكولين بدا لقد       

 تنوع أن كما التطبيق في المستغرق بالزمن مقارنة االستجابات عدد بقلة الرورشاخ في اتسم اإلنتاج

  .محدودة جد كانت اإلدراكات

 كمحاولة ذاتية، مشاركة كل جميدت إلى أدى والذي 1F+%=7 شديد بالواقع التمسك كان       

  . والخارج الداخل بين الحدود لتدعيم

 استثمار هناك يكون ولم ،الرورشاخ لمادة تناولها في منيرة، لدى نشط سلوك نالحظ لم       

 فيه يظهر لم سطحيا الواقع إدراك نمط كان العقلية؛ العمليات استثمار على تدل التي الذاتية للفضولية

 الواقع وٕادراك المقلقة العناصر ظهور ضد التحكم الشكل، تجنيد كان هكذا. ذاتيين مشاركة وال إبداع ال

 اإلثارة في للتحكم الكلي بشكلها اللطخة إدراك فكان ذاتية، مشاركة وال إبداع ال فيه يظهر لم سطحيا

  .الخارجو  الداخل بين الحدود استقرار لضمان الخارجية،
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 أنواعه بكل الكف إلى باللجوء النزوية الحركة تجميد كذلك لموضوعا تفهم الحظنا اختبار       

 العالم حساب على الخارجي العالم في كبير تمسك إظهار في ساهمت والنرجسي؛ الفوبي وخاصة

 إستدخال لهشاشة نظرا نزوي تعبير كل كف في ،)A2=27( التحكم وكذلك الكف ساهم. الداخلي

 .العقلي المستوى على الفقدان ورتص استحالة إلى أدى الذي المواضيع
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  سنة  35 تـبـر  حـالـة 1-3

  المقابلة العيادية 1-2-1

 بين الترتيب في الثانية وهي سنوات 8 مند متزوجة وهي بمظهرها، مهتمة جد جميلة سيدة تبر

  .  إخوة 4 وقبل أخت بعد اإلخوة

 الحمل منع حبوب الزواج  بداية في تتعاطي كانت حيث – الزواج بعد سنتين تحمل أن أرادت

 ماديا مستعدة تكون لم أنها ترى ألنها رفضت وقد - الزواج بعد مباشرة الطفل أراد زوجها أن رغم - 

 ترى كانت فهي ،ذلك رغم موظفة كانت المهني) مصيره له يتضح ولم العمل عن انقطع الزوج (حيث

 مدخول بكسب له سمح ولكنه بسيط، في مشروع الزوج استثمر سنة، بعد .يكفي ال واحد راتب أن

  . كافي غير أنه دائما ترى كانت أنها إال المادي، المستوىفي  التغير هذا ورغم متوسط

 بعد مباشرة الحمل منع حبوب تعاطي ألن( بالعقم وينذرونها الزوج أهل طرف من تبر، تحذر

 الذي-  سكوت عدوب هذا لكل اهتمام أي ال تعير كانت أنها تقول). لها قولهم حسب العقم يسبب الزواج

 نفس في ولدا أنهما رغم حيث لها، بالنسبة طفولي، يبدو زوجها أن صرحت - تقريبا خطابها كل تخلل

 وال كثيرا ينام كان أنه تقول مثال، الزواج بعد األولى السنة يفف :منه نضجا أكثر تبدو أنها إال السنة،

 كانت أنها رغم أنها تقول ،النهار في متأخرا يستيقظو  الليل في فيسهر العمل عن بانقطاعه يبالي

  .الزواج بعد حقيقته على عرفته وأنها بالندم شعرت أنها إال ؛البداية في باختيارها مقتنعة

 حتى كان ما العائالت كل كي"  :تجيب ،"Normal"  عنها الكالم تريد فلم عائلتها عن أما

  " عادي كلش خوتيو  اويمان ببانا بين تربينا عادي كلش بلي أنا نشوف واش يعني فرق

 ولكن زوجها وكذلك مشكل أي من والتعاني الفحوص بكل قامت أنها تقول لعقمها تفسيرها عن

 يدركها لم بطريقة تأثرت ربما وأنها ،السبب هي أنها الحمل منع حبوب أن في تشك بدأت أنها تقول

 بصح، سنين اربع la pilule شربو نعرفهم بنات كاين تقول des fois بصح"  وتقول بعد الطب

 راجلي على اللوم نرجع des fois: "تواصل ثم ؛"كيفاه واحد كل بالك دراري، وجابو والو مادارتلهم

 واش واحد كل ربي عند من كلش تقول شوية نقعد كي بصح مليح أب يقدر اكون بلى ماحسسنيش

  ". ربيتاع  حاجة هذي... مبعد يرزقني اهللا شاء إن ذرك ربي ما رزقنيش لو كتب
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 أنا غير ماشي نقول" فتقول هي، كما المشكل نفس من يعانين اللواتي بالنساء التقائها عن

 اهللا حمد أنا نقول عضوية مشاكل عندهم اللي هذوك نشوف وكي إعانو أخرين وحد نسا كاين

 بهم تقومش وما دراري جابت أخرى وحد تشوفي كي تحكمك القرصة هذك عليك كذب) سكوت(

même pas إنطلق العبارة هذه بعد ."مستعدة أنك رغم دراري بال تقعدي وانتى هكاك تهمجاب يعني 

تقول:  واألطباء الزوج وعلى) الزوج أهل( المحيط على اللوم بإلقاء دائما لكن تحرر بأكثر الخطاب

 la suite وتعرفي والزوجة الزوج خصت حوايج في)  الزوج أهل(  إدخلو روحهم تشوفيهم اهللا سبحان"

 واش بصح ناقصتني وحاجة نعيش même راضية ربي كتب كما كف كف جات اللي لتقو  أنا

" ناقصة كحاجة: "الطفل عن تتكلم فهي تبر لدى الطفل رغبة وضوح نالحظ لم الحقيقة، في". تحبي

  ،"مرحبة جات اللي"  الموضوع تناولت كلما يؤكد والذي" حاجة" الطفل هذا حياة عدم إلى يوحي الذي

  "  كف كف تقعدى تحيري تجيبهم صعيبة الدنيا ذرك"  ،"وتعب مسؤولية األطفال يتشوف تجي كي"

 ناس وليد يقبلش ما باينة . (زوجها)ك يقبلها ما شكيت وعرة آ هذي: "بطفل الكفالةتقول عن 

 حتى وثاني خالص يقبلها شكيت ما لعب، ماشي هذى باسر واعرة كبيرة مسؤولية وثاني أخرين واحد

 عدم رغم إذ وعائلته زوجها على بها البوح لها يمكن ال التي أفكارها إسقاط نالحظ ؛"يبغوش ما عيلتو

  vraiment مانحسوس هو" وتواصل" القبول بعدم مسبقا عليه تحكم أنها إال معه للموضوع تناولها

 منع وسيلة ضد كان  أنه  تقول أنها رغم هذا-" األبوة مستوعب ماشي مازال لي إبان أب، إولي قادر

  . الطفل في راغب وكان مباشرة الزواج بعد الحمل

 كذلك نلتمس وأين ،االصطناعي باإلخصاب بالقيام قبوله عدم على زوجها لتعاتب ترجع

 هنا للعاصمة نروحو مايبغيش هو بصح التاويل كاين" :زوجها على ألفكارها وٕاسقاط طرفها من تناقض

 يظهر أنا يستنى، قاعد Alors ورقلة في هنا رهاإدي اعود شهور على منا ممكن بلي) ش( دكتور قالوا

 في ضيعوا غير روهاد اللي نسمع أنا Déjas ربي كتب اللي غير واهللا بصح مليحة حاجة هذي لي

  ". مواله يستنى واحد غير Alors تنجحش ما دةيفا حتى وما كان وطلع مليون 30 دراهمهم

 وبأسلوب ذلك يريد ألنه لزوجها، هديهت أن تريد الحقيقة في الطفل هذا أن تصرح النهاية في

 يبغي بلي نحس ساعات تفكر هكذا مرأة أي normal  إبن لو نعطي  bien sure بي ماذا" واجب

  ".طفيلية وال طفيل لو نعطي حبيث هذيك على معاهم ويلعب خوه تع دراري ويشد األطفال
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 منها البعض وتفادت اضيعالمو  من العديد في التعمق الحالة تفادت سطحية، المقابلة بدت فقد

 برغبه والمتعلقة الحساسة المواضيع في خاصة، التناقض وأحيانا التكرار خطابها ساد كما نهائيا؛

 أي" ،"هذيك ، "على" bien sure"  ،" normal"  "عليه متعارف ماهو" خطابها على غلب وقد. الطفل

 كذلك الغير؛ على وٕاسقاطه خطابهال عامي معنى إعطاء إلى تهدف والتي الخ؛ ،"عليك كذب" ،"وحدة

 تناولها نلتمس ولم. إلخ" هذك القرصة تحكمك" ،"عليك كذب" الحوار في للمختصة إدماجها في حتى

 أحيانا بل نفسي، عامل بسبب العقم ظهور إمكانية تتناول لم أنها كما الماضية لحياتها أو لعائلتها

  . حملال منع وسائل إلى ترجعها وأخرى الزوج على تسقطها

 نلتمس لم الحقيقة وفي طفال إعطاءه في رغبتها عن تتكلم بقدر ما زوجها، تنتقد ما بقدر

 . مراعية وأخرى له منتقدة تبدو أحيانا ناضجة زوجية عالقة
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  الرورشاخ تحليل بروتوكول 1-2-2

  سنة 35 تبر

   لوضعيةبا تبالي ولم حيادية وكانت المقابلة بعد أيام 09 الرورشاخ الختبار تبر حضرت

  د.  10و سا9  التطبيق نهاية 09 التطبيق سا بداية

  اإلجابات  التحقيق  التنقيط
ز.كمون 

  أولي
  اللوحة

G F-Sexe  

  
  هذا ماكان

: )المخ(  الوالدة؟ على نهدر يعني -1
 )لراسك إجيك واش كل تشوفي تقدري

  )االبتسامة(

  المرأة تع والدة، بالوالدة 

5"  I  

G kp sexe   
 كف كف قاع هما
  ما كان هذا

 شغل تبان          الوالدة شغل تبان هنا -2
  )إبتسامة( من  Bébé  ل يخرج كي الوالدة

4"  II  

D kp sexe  
  مواظبة

 بدون الكبير الجزء
 األحمر السفلي ج

  تحلت نشوف

 على يعني نعرف ما واهللا) ضحك( -3
    تحتل المرأة)  ضحك( الوالدة...المرأة

21"  III  

G F+ Géo 

G F+A Ban  

G EFA Ban  

 العضو يعني
 يعني للمرأة الجنسي

   هنا

 فخذها شغل يبان
 المرة هل على

  ضعيفة

                               خريطة-4

                                فراشة-5

                  مانعرف حيوان جلد-6

 إواسو باش نشروه Sauvage حيوان كاش تع
  حاجة كاش به

6""  IV  

G F+ABan 

G F+ABan  
  

  خفاش                             -7

  فراشة كحلة                       -8
7""  V  

G EF A Ban    
                        جلد وال قطيفة -9

  منشور مفترس حيوان
3"  VI  
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G F+Sex  

     
  

  )  الوجه على اإلحراج عالمة...( 

)             المرأة جنس تقصد( المرأة تع-10
  جماع ماشي بصح الجماع وضعية في

15"  VII  

G FC Vête 

   

G F- masq 

  

   ال في نشوفهم

MBC  

  كارنافال تع هكذا

 تشير( زينة لبسة كاش ألوان فيه قماش -11
  )  األخضر إلى

 إديروه masque كي ربي لي جاب هذا-12
 la في نشوفهم Brésil في كما carnaval في

télé  

4"  VIII  

G kob Elém/ 
abstr    

 شاعلة -               نار يا لطيف هذي-13
 بالك. الوسط في حاجة كاينة.... حاجة كاينة
  المشاكل على تعبر

5"  IX  

G CF+ abstr  
G Kob abstr  

 مظلمة الدنيا كانت
 جا وكي الشتاء في

  .الدنيا نور الربيع

                   الربيع فصل على تعبر شابة هذي-14
 الشتاء فصل بعد جديد من الحياة إنبعات-15

     الجميلة الربيع ألوان
7"  X  

  

   :االختيار اإليجابي

  فيها ألوان  :IXاللوحة 

  كف كف  :Xاللوحة

   :االختيار السلبي

  الشكل و  اللون :Iاللوحة 

  . ياسر كحلة بزاف مظلمة :V  اللوحة

 :الحدود تحقيق

IIIما نعرف. بالك عباد بالك نعرف : ما  
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  سنة 35تبر                                      المخطط النفسي

  الخالصة   إسقاط اإلدراك  المحددات   المحتويات 

A = 5  
H = 0 

Hd = 0 

0 = )H  (  

Sex = 4 

Masque = 1 

Obj=   
Geo = 1 

Abst = 2 

Elem = 1 

Vetem = 1 

F+ = 5 

F- = 2 

F+ -= 0  

S de F = 07  
KP = 2 

Kob = 2 

FC  = 1  

            1 =CF 

S.de C = 1.5 

EF = 2  
S.de E = 2 

  

G = 14 

G% = 93 

D = 1 

D% = 7 

 

R = 15 

R.Compl  

Réfus =  0 

TpsTot = 12mn 

T/R=1.26 

T.D’appr = 

GD 

TRI 

0K/ 1.5 S. de C 

RC% = 33 

Ban = 5 

F% = 47 

F+% = 71 

A% = 33 

H% = 0 

  

  سياقات التفكير: 

 نوعا انخفاض خالل من يتجلى ما هذاو  االختبار أمام واضح دفاعي موقف الحالة أظهرت لقد

 الكلي الزمن كان وقد اإلجابات في شخصي وٕابداع ذاتية مشاركة نالحظ فلم اإلجابات، لعدد ما

 الكلية اإلجابات إلى لجأت المادة من مباشرة التخلص من الحالة رغبة يبين ما دقائق، 10 منخفض

)93 G% = (المشاركة تريد ال تبر أن إلى يشير ما أغلبها في بسيطة أنها كما جدا، مرتفعة وهي 

  . الداخلي واقعها تناول نتفادىو  إجاباتها في الذاتية

 فقط  واحدة ةإجاب هناك، البروتوكول في قدمتها التي إجابة 15 بين من أنه حطنا ال وقد

  كوكذل للمادة التحليل بعمل القيام في تبر صعوبة إلى يشير هذا كل) D=1( الكبير بالجزء متعلقة

 - للوحات الملموس المادي الواقع االعتبار بعين باألخذ الخاصة-  متطلباتها مع التكيف في صعوبتها

  . التحليلي التفكير إلى تفتقر تبر أن واضحا بدا فقد
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 أن إلى يشير ما عادية؛ نسبة أنها نالحظ فإننا ،)F%=49( الشكلية اإلجابات إلى نظرنا إذا

 التحكم ومن إدراكية مشاكل إذن من ال تعاني وأنها إجاباتها في المادة مع وبعالقة منطقية بقيت الحالة

 أنه نجد فإننا ،=%+ F) 71 (االيجابية الشكلية اإلجابات نسبة إلى نظرنا إذا لكن. وجداناتها في

 الواقع مع التكيف بهذا االحتفاظ في لصعوبة الحالة مواجهة يشير ما المعدل، عن قليال منخفض

 جنسية إجابة تعطي، الذات تصور لوحة هي التي األولى اللوحة في مثال تجد: جداناتهاو  في  والتحكم

 صورتها وتأثر الجنسية حياتها استيعاب من الحالة صعوبة على يدل ما) -F(سلبي بشكل متبوعة لكن

 دةالوحي اللوحة أن نالحظ. البروتوكول كل عبر هذا التمسنا وقد. بالعقم الخاصة بإشكاليتها الجسدية

 باللون متعلقة صدمة نجد اللوحة هذه ففي) III( الثالثة اللوحة هي) D( جزئية إجابة فيها ظهرت التي

 أن ويبدو الضحك، إلى ولجوئها اإلجابة خالل وكذلك األولي الكمون زمن ارتفاع الحظنا لهذا األحمر،

 البعد لتفادي كوسيلة لألحمر هالعزل نتيجة كان الكبير الجزء إلى بلجوئها الواقع، إدراك في التغيير هذا

 الكاملة اإلنسانية التصورات قمع الخوف، على هذا ويؤكد. الخوف مباشرة أثار الذي للمادة العدواني

  . ألعالئقي معاشها إسقاط تفادي وبالتالي

 اإلجابات من كبير عدد إعطاء إلى)  IV، VI،V( التالية اللوحات في لجوئها نالحظ لذلك

 بديهي هو بما االعتراف فبعد لذلك وذاتية خاصة إستدعاءات ال تتطلب إجابات وٕاعطاء المبتذلة

 تبر اكتفاء نجد V اللوحة في حيث الذات تصور في صعوبة تجد أخرى مرة. اإلنتاج عن تتوقف

  . الخارجي للمحيط التبعية إلى يشير ما مبتذلة إجابات بإعطاء

  : الصراعات دينامكية

 من تبر صعوبة لنا توضح عديدة عناصر باستخراج، بأكمله، كولللبروتو  متابعتنا لنا تسمح

 حضور يفسر قد ما مضطربة، الجسدية، الصورة بدت حيث بشأنه؛ القلق وطغيان جنسها استيعاب

 فإذا الجنسية؛ لإلجابات المواظبة البروتوكول تخلل حيث، البروتوكول كل في بالعقم الخاصة إشكاليتها

 األحمر باللون اصطدمت ،3 اللوحة في أنه نجد ،2اللوحة في يةوجنس عدوانية تصورات ظهرت

 نفس. فقط الجزئية الحركة وظهور الكبيرة الحركة غياب وكذلك الكلية اإلنسانية اإلجابات غابتو 

 ارتبط انه إال البعد، هذا إدراك رغم ؛ حيث6و 4 للوحتين القضيبي بالبعد لالعتراف بالنسبة الشيء

 جلد وال قطيفة: "6اللوحة فيو  )الرابعة اللوحة[...]" ( نشروه متوحش حيوان جلد" [...]  سلبية: بصفة

  ".منشور مفترس حيوان
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 نالحظ. للوحة األوسط الفراغ ربما أحياه الذي II الثانية اللوحة في اإلخصاء إشكالية التمسنا

. اإلخصاء قدةع عن تعبير إلى  يشير ما سلبية إلرجاعها VI اللوحة في النشاط صورة إضعاف كذلك

       . محتقرة أنثوية لصورة مقارنة تتموضع تبر أن نجد VII السابعة اللوحة وفي

 هناك أن رغم. هستيريا ميول مع الحدي التوظيف في تبر بإدراج السابقة المعطيات لنا تسمح

 ىعل غلبت التي بالوالدة، عالقة لها ومحتويات التجريد كثرة كالمواظبة، ذهانية لمؤشرات حضور

 اضطراب استبعاد وبالتالي بالواقع التمسك على يدل والكلية الشكلية اإلجابات كثرة أن إال. البروتوكول

  . الذهانات يميز الذي الهوية

 متحكم غير واندفاعية لمرونة مؤشر المنبسط) TRI( الداخلي الصدى نمط أن القول يمكن

 باالستمرارية للشعور تهديد التمسنا وقد. ابيةاالكتئ الصبغة إلى يشير ما صلبا ظهر التتابع نمط. فيها

 خالل أإلسقاطي التقمص التمسنا وقد. الحياة بانبعاث التاسعة اللوحة في ووجهت والتي الوجود في

 المبتذلة اإلجابات لبعض غياب لألشياء، الحركية اإلجابات حضور الشكلية، لإلجابات نسبي انخفاض

 ما جزئية حركة أو سلبية شكلية بمحددات ارتبطت والتي)  الوالدة، الوالدة(  المحتويات وكثرة األساسية

  . المرضية الصبغة إلى الميل إلى يشير

 المادة أمام الفضولية عدم إلى أدى الذي الفكري الكف في التمساها فقد، الهستيريا الميول أما

. التصورات ضد لدفاعا إلى يشير ما الكبيرة الحركية اإلجابات وغياب الكلية اإلجابات سيطرت حيث

 يميز الذي الكف أهمية على يعبر الحسية اإلجابات وسيطرة الحركية اإلجابات غياب أن كما

. تبر لدى جنسي قرار اتخاذ في مشكل بإجالء لنا  سمح الرورشاخ، أن القول لنا يمكن. العصابات

 األمومية، للصور ةبالنسب الشيء ونفس مستحيل لألب فالتقمص لذلك سلبية ظهرت الذكرية فالصور

 أن كله، البروتوكول  خالل الحظنا، فقد جنسي قرار اتخاذ في تبر إعاقة سبب يكون أن يمكن ما

 تصوراتها فكل لذلك، كيانها تهدد التي الوالدة من ربما، الرحم؛ فتبر تخاف، على تقتصر األم صورة

 .طفلال بحضور تتعلق التي النتيجة من خالي فقط مشهد عن عبارة للوالدة
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   الموضوع تفهم بروتوكول تحليل 3- 1-2

   سنة 35 تبر حالة

 إذ ال مبالية بدت وقد الرورشاخ تطبيق على أسبوع بعد الموضوع، تفهم اختيار إلى تبر عادت       

  . الحصة تلك في به سنقوم لما فضولية وال اهتمام نالحظ لم

    9" 1 اللوحة

 l'anniversaire في لو عطاوها هي ...مبعد سنترة قدامو حط طفل تاع قصة شغل يبان هنا"       

 هو ...ماعرفش نعسان باين ...ما يعني وخالص حطها شغل يك ما على بالوش هو بصح يك تاعو

   57" ".ما كان هذا ما يعرفهاش هي واش حكايتها ماعرفش صغير

  : الدفاعية األساليب

 وتبدأ ،)A2-3( كالمي تحفظ من انطالقا تعبيرال في تبدأ بالدخول متوسط أولي كون زمن بعد       

 في موجودين غير أشخاص إدخال ثم) CP1( سكوت يتبعه) CFI( الظاهري المحتوى بوصف

 اللجوء ثم) A 2- 3) ( يك( كالمي تحفظ ثم) 2-1 B) (l'anniversaireفي عطاوها لو(  الصورة

 ثم) A 2- 3( كالمي تحفظ ليهي الذي) CN1) ( بالوش ماعلى( سلبية بقيمة الموضوع مثلنة إلى

 الموضوع مثلنة ثم)  نعسان باين) (CN1( ذاتيا مشعوربه هو ما على التأكيد إلى تلجأ) CP1(سكوت 

  ). CP4( الصراع نهاية التعرف النهاية وفي) CM2" (ماعرفش" سلبية بقيمة

  : اإلشكالية

 وٕالى تارة الكف إلى باللجوء ال،اإلشك تفادت الحالة ولكن الوظيفي، النضج عدم إدراك لقد تم       

 بدون لكن اإلخصاء قلق مواجهة لتفادي) نعسان( نرجسي دفاع إلى لجأت كما أخرى، تارة التحكم

  . القدرة عدم تجاوز

   3": 2 اللوحة

 ...ماكايناش ...بالعود تاعو األرض يخدم راه راجل كاين. الحقل في طبيعي منظر هنا"       

 بصح كتابات عندها مرأة كاين هنا)  التعليمة إعادة :( ؟ قصة قصة نقولك اشو  ...يقولو كما.. .يعني
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 يعني) تشوفي كما: مخ) (المرأتين إلى تشير( هذي؟ مايش هذي يعني ...إقول وحب نفسها الهي يادرا

 تدير راهي واش بصح المنظر بهذا عالقة ما عندهاش باينة  هذي مافهمتهاش اقول حب وش إالهي

  1.30) " اللوحة ترجع( "...ما وخالص تصويرة هي photos la هذا مافهمتش مافهمتهاش هذي

  : الدفاعية األساليب دينامكية

 كل في باألشخاص التعريف عدم ثم) CF1( الظاهر المحتوى بوصف القصة الحالة تبدأ       

) A2-11( اإلنكار محاولة مع) CP1( سكوت يظهر ثم) CF3( الفعل على والتأكيد (CP3)  القصة

 طرح ثم) CP5( بسكوت تتبع التي) A 2- 3( كالمية تحفظات ثم) CP1( بسكوت مباشرة يتبع الذي

 مختلفة تفاسير بين تردد شكل على) CF1( الظاهري المحتوى وصف ثم) CC2( للفاحصة سؤال

(A2-6)  بسكوت تتبع التي )CP1( للمختصة بعده سؤال طرح و )CC2 (اإلنكار إلى اللجوء ثم 

)A2-11 (فنية لوحة معني للقصة إعطاء إلى تلجأ النهاية وفي photos) ( القصة أن القول ويمكن 

 المستوى في المرأة ذكرت أنها كما) A2 -15( وعزلهم) CP3( باألشخاص التعريف عدم تخللها كلها

) CP4( صراع أي إرصان بدون خطاب إعطاء أدى ما)  (A2-16 القصة في تدمجها لم لكن الثاني

  .)A2-8( واجترار ثرثرة عن عبارة كله والخطاب

   :اإلشكالية

 بين بالفرق تعترف لم أنها كما األشخاص عزلت حيث  األوديبية اإلشكالية تبر تفادت

 أدركا والمرأة فالرجل لذا معا األبوين تصور في صعوبة تجد تبر أن نفكر يجعلنا ما األجيال،

  . كمنعزلين

  :3BM اللوحة

 ظهور( "...عيان تعبان مرهق باين ...علي يبكي روحو على بمكبو  ...حزين مغبون عبد"

  50) "  اللوحة) (ترجع الوجه على التأثر
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  :الدفاعية األساليب دينامكية

 وضعية عن تعبر ثم) CP1( السكوت يظهر) B2-1( القصة عن تعبر في مباشرة دخول بعد

 مفكك موضوع بادراك يتبع والذي) CP1( سكوت شكل على الكف يظهر ثم) CN4( وجدان عن تعبر

)E6(  الخطاب وتوقف سكوت مباشرة، ٕابعادهو )CP5 (قصيرة كلها والقصة )CP2 (وأسباب 

  ) CP4( عنها معبر غير الصراعات

  :االشكالية

 بتصورات الحالة تربطها لم ولكن.. .التعب البكاء بالحزن متعلقة مكثفة وجدانات ظهرت لقد

 بالسجل الخاص الصراع تبر تفادت وقد الموضوع فقدان إذن، الموت، ،الغياب بالفقدان خاصة

   بالفقدان أو األوديبي

  10"  :)4( اللوحة

 عليه باين حاجة، من متنوي باين ...آ راح وهو الراجل شدت المرة هذا ...المرةو  راجل" 

 كل بصح عليها باين يروح تتلقوا حبتش ما نقولو يعني ...) تبتسم(  زبلة كاش ادير حب الو  خطير

   49"  "هي هذي إه احب واش إتخيل يقدر واحد

  : الدفاعية األساليب ديناميكية

 يليه الذي) CP3( معرفون غير أشخاص إعطاء إلى تلجأ، متوسط أولي كمون زمن بعد

- B2( الذهاب مواضع على بالتأكيد يتبع الذي) CF1( الظاهري المحتوى وصف ثم) CP1( سكوت

 ٕادراكو  )CN4( جدانو  عن معبرة ضعيةو  على التأكيد ثم) CP1( بسكوت مباشرة يتبع الذيو  )12

 كالمي تحفظ من انطالقاو  )CP1( سكوتو  )CC1( بحركة تتبع التي) E14( السيئ الموضوع

 أسباب الحالة تفادت القصة خالل أنه نالحظ) E20( واضح غير كالم يظهر) A2 - 3) (نقولو(

 ).CP4( الصراعات
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  : اإلشكالية

 بقطبيها الزوجية العالقة في الوجداني بالتناقص الخاصة اإلشكالية مباشرة لةالحا أدركت لقد

 من للتخلص لجأت لذلك بالعدوانية متأثرة كانت فقد األشخاص بين تعرف لم لكن الحنان/ العدوانية

 السجل تفادت أنها كما -القصة خالل السكوتو  ) تبتسم(  السلوك إلى باللجوء- مباشرة الوضعية

 بعين أخذنا إذا اللهم الرجل ذهاب سبب يكون أن يمكن الذي بالثالث االعتراف يتم لم حيث األوديبي

 لغموض نظرا التحفظ نفضل ذلك رغم"  زبلة كاش إدير راح"  رمزية  بشفافية عنه التعبير االعتبار

  .اإلشكال

  " 11: 5 اللوحة

 .. يعني.والو ما كان وال بالصتو في وال كلش تشوف راهي وال الشمبرة باب فتحت مرة هذي"

   40) "اللوحة ترجع( "لي سمحي ...إ واحد حتى وال ما كان تشوف ...تشوف

   : الدفاعية األساليب دينامكية

) CF1( الظاهري المحتوى ووصف) CP3( باألشخاص التعريف بعدم خطابها الحالة بدأت

)  تشوف( االجترار إلى جأوتل) CP1( يسكون يتبع والذي) A2-6( مختلفة تفسيرات بين التردد ويليه

(A2-8) سكوت يتخلله الذي )CP1 (الفاحصة من االعتذار إلى تلجأ ثم )CC2 (كلها والقصة 

  ). CP4( صراعية وغير) CP2( قصيرة

  : اإلشكالية

قد و  األول، المشهد بهواماتو  الجنسية بالفضولية الخاص بالذنب، الشعور إلى اللوحة توحي

 اإلشكال إدراك وكان"  والو وال ما كان بالصتو في كلش إال تشوف: "ةاإلشكالي هذه الحالة  أدركت

 والو... وال ما كان"  الفضولية لتناول محاولة كل بعد مباشرة الكف ظهر لذلك، لتبر بالنسبة مقلق،

 للتخلص كوسيلة اللوحة وٕارجاع الفاحصة من باالعتذار وتنتهي" واحد حتى كان ما وال ...تشوف يعني

 . تحمله طيعتست مما ال
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   GF 6 :"18 اللوحة

 واقف اللي الراجل بهذا تفاجئت باينه شغل الراجل ذله دورت مرة يك راجل مع مرة هنا م م"

   40) "اللوحة ترجع( "موراها

   :الدفاعية األساليب دينامكية

 باألشخاص التعريف عدم إلى باللجوء التعبير الحالة تبدأ) CP1( طويل أولى كمون زمن بعد

)CP3 (بالتفاصيل التعلق مع محتوى ووصف )A2-1 (عن وجدان قوي تعبير ثم )تفاجئت) (B2-4 (

  ).                    CP2( قصيرة كلها القصةو  )CP4( الصراع وأسباب الصراع عن التعبير تتفادى النهاية في

     : اإلشكالية

 ممكن كان الذي جيال،األ بين الفرق تتناول لم باألشخاص  التعريف عدم إلى تبر لجأت لقد

  . األوديبية اإلشكالية وهي اللوحة لهذه الضمنية اإلشكالية بتناول يسمح أن

     GF7 :"10 اللوحة

 معاها تهدر راهي يماها ...يدها في) poupée( بوبية هزت الطفلة يماها، مع طفلة  هذي"

   50) "ضحك( "كبرت ركذ بلي بالبوبية تلعب ما بقاش خالص بلي لها تفهم راهي بوبيةال في وتخزر

  : الدفاعية األساليب دينامكية

) CP1( سكوت شكل على الكف يظهر) A2-1( الظاهري المحتوى وصف إلى اللجوء بعد

 قصيرة كلها والقصة) CC1( الضحك إلى اللجوء ثم)  B2-12( القول نوع من مواضيع على والتأكيد

)CP2 (والصراعية )CP4 .(  

   :اإلشكالية

 على يدل ما للكف تعرضت التصريحات هذه لكن: مرفوضة األم مكانة إلى رالمرو  أن يبدو 

  اللوحة. أمام تبر ارتياح عدم
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  : BM8 اللوحة

 وال l'opération لو إديرو راه إال ما نعرفوش ...األرض في طايح راجل كلي ...إ ! بإربي

  ). اللوحة ترجع( حظر طفل اينك القدام هنا إداووه رآهم شغل لي يظهر ...وال ويداووه إسعافات إقدمولو

  : الدفاعية األساليب دينامكية

 وبعد) A2-3( كالمي تحفظ يليه) CP1( السكوت يظهر) B2-8) (!ربي يا( تعجب بعد

(البندقية)  ظاهرة أشياء إدراك عدم مع) A2-6( مختلفة تفسيرات بين تردد إلى تلجأ) (CF1 سكوت

)E1 (باألشخاص التعريف عدم مع )CP3 (العكسي التكوين إلى النهاية في وتلجأ   (A2-10)   

  : اإلشكالـية

  بالذنب، الشعور القتل، رغبة( األوديبي الصراع إلى ترمي إلي اللوحة إشكالية تبر تفادت لقد

 هذه أمام باألشخاص، التعريف بعدم ذلكو  )األب اتجاه في الوجداني التناقصو  اإلخصاء قلق

 ضد هجومية  هوامات تحي التيو  تحطيمية قيمة ذات لعدوانيةا النزوات أظهرت فإنها اإلشكالية،

 )اداووه( التراجع النهاية، في فضلت، لذلك كثيرا يزداد القلق أن إال. لها التحتي الفقدان وقلق الموضوع

  .العدوانية النزوة نفىو 

  :9GF اللوحة

 في يستناو اجة،ح يستناو ما كاش اطلوا رآهم النسا هذه الطيور،و  النهر الجبال القرية في"

Transport  50 ".ما كان هذا ...بعض مع إركبو رايحين مها ...بعيد إروحو"  

  : الدفاعية األساليب ديناميكية

 الجبال القرية( خاطئة بإدراكات خطابها الحالة تبدأ ،)B2 -1( القصة في المباشر الدخول بعد

   )إروحو( الذهاب إشكالية لىع تؤكد A2-3)( كالمي تحفظ من انطالقاو  )E4) (الطيورو  النهر

(B2/12)  بسكوت يتبع الذيو )CP1 ( خاطئ بإدراكمع )E4(، سكوت بعده )CP1(  النهاية فيو 

   .)CP2( قصيرة كلها القصةو  ؛)CP4( صراع أي عن التعبير بدون الخطاب توقف
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  : اإلشكالية

 يربطهم بل المرأتين ينب المنافسةو  العدوانية تدرك فلم تماما، اللوحة إشكالية تبر تجاهلت لقد

  . خاطئة إدراكات من انطالقا ذلك كل"  بعيد إروحو"   ،"حاجة يستناو" مشترك  نشاط

   10": 10 اللوحة

 .. مرة.بالك راجلو  مرأة متعانقين عباد زوج هذي") االحمرارو  الوجه على اإلخراج عالمة(

  23" " كان ما هذا راجلو 

  :الدفاعية األساليب ديناميكية

 يتبع الذي، و (CC1))الوجه على اإلحراج عالمة( السلوك إلى باللجوء اللوحة برت تواجه

 التقصير إلى الميلو  ،(CP3) باألشخاص التعريف دون لكن ،(CF1) الظاهري المحتوى بوصف

  . (CP2) الشديد

  :اإلشكالية

 وجينالز  تصور تناول لتفادي كوسيلة الكف إلى لجأت لذلك، اللوحة أمام تبر اضطراب بدأ لقد

  . الجنسية بالتصورات اإلدالءو  الصراعات ٕارصانو 

  15": 11 اللوحة

 ...المنحدر خطورة شغل هنا حجر، هذي ...هذي، هذي، شغل، هذي") الطاولة على اللوحة تقرع( 

 ...الجبل في وقيلة ال ال يكون، واش باليش على ما ...كـ ذيل عندو ضخم أسطوري حيوان شغل كاين

   ".مليح فاهمة ما نيش ...باليش على ما وين طالعين  عباد حيوان،

  : الدفاعية األساليب ديناميكية

 يتبع  الذيو  )A2-3( كالمي بتحفظ الخطاب يبدأ ،)CP1( طويل أولي كمون زمن بعد

 لتعطى)  A2-3( كالمي تحفظ ثم) CF1( الظاهري المحتوى وصف محاول ثم) CP1( بسكوت

 مقلقة عناصر بذكر ويتبع) CP1( بسكوت يتبع الذيو  ) (A2-13")المنحدر خطورة(" للقصة عنوان

 يتبع والذي) A2-3( كالمي تحفظ من انطالقا قدم الذيو  )CP6( بسكوت متبوع) ضخم حيوان(
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 كالمي تحفظ من وانطالقا) A2-9) (الال( بإلغاء وييتبع) A2-11) (إكون واش باليش ماعلى( بإنكار

)A2-3(، القصة مسار تغير )A2-14 (معرفون غير أشخاص رتذك أين )CP3 (ال  النهاية وفي

  ) E20( واضح غير الخطاب بناء أن القول ويمكن) CP4( الصراع عن تعبر

  : اإلشكالية

 متعلقة هوامات أظهرت نكوصية حركة من وانطالقا للوحة الباطني المحتوى الحالة أدركت لقد

  . الصراع من التخرج منع الكف نلكو  كمضطهد،  يقدم" ضخم حيوان" الوالدين البدائية بالتصورات

   12BG :"5 اللوحة

                                                                                                                             "25" مريح منظر، فلوكة كاين، أزهار الربيع، شجرة كاين الربيع فصل في الطبيعة هنا"

  :     الدفاعية لألساليب ديناميكية

 صراع أي عن التعبير بدون) CF1( الظاهري المحتوىب بالتمسك خطابها، الحالة تباشر

(CP4)  قصيرة القصةو (CP2).  

  : اإلشكالية

 إلى لجأت النزوات، طغيان لتفادي. اللوحة هذه في الموضوعي البعد إدخال تبر تستطيع لم

  . التمسك بالمجتوى الظاهريو  عالصرا تفادي

   B13 "7 اللوحة

   29" "استغل قاعد جميل الجو حطب تع البيت عتبة على قاعد صغير طفل كاين"

   :الدفاعية األساليب دينامكية

 األطرو  الحدود رصد على التأكيد و(CF1)  الظاهري المحتوى بوصف خطابها الحالة تبدأ

 ).  CP2( وقصيرة) CP4( اعيةال صر  كلها والقصة) CN6) (خطب تع بيت(

   :اإلشكالية

   .)يستغل(  إيجابي كشيء األخير هذا أدرك وقد الفقدان إشكالية الحالة تتناول لم
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   MF13 :"10 اللوحة

 ...وجهو على يدو حط واقف وهو متمدية راهي هي ...حزين الراجل وهذا ميتة، شغل تبان"

 يعني شغل ...كلي تبان وضعيتها حسب عنيي روحها طلقت اللي الطلقان هذا حسب بلي باينة

  90" "( أهه؟) جا وصابها ميته ...ميتة

  دينامكية االسالب الدفاعية:

 وجدان ويتبعه) E9( بالموت متعلق كثيف تصور تقدم) 2A-3) (شغل( كالمي تحفظ بعد

 يتبع والذي) CF1( الظاهري المحتوى وصف إلى الرجوع ثم) CP1( سكوت ثم) CF5( ظرفي

  كالمي تحفظ من انطالقاو  )A2-2( التفاصيل من انطالقا تفسيراتها تبرير محاولة ثم) CP1( بسكوت

)A2-3 (بعده مباشرة وسكوت )CP1(  االجترار إلى تلجأ الكالمي التحفظ من أخرى مرة انطالقا،و 

 ال يسمح والذي) CP5( الفاحصة تدخل ضرورة وبعد) 1CP( بسكوت يتبع والدي) 2A- 8( )ميتة(

  .)CP4( لصراع بتناول

  : اإلشكالية

 للوحة التحتية الثالثية الوضعية تناول تفادت ولكنها اإلشكالية أدركت تبر أن القول يمكن

 لم أنها كما باألشخاص تعرف لم لذلك- الكف إلى لجأت النزوة، طغيان لتفاديو  الهدم؛ بتناول فاكتفت

  .  بينهما عالقة توضح

   8": 19 اللوحة

 برد كاين الثلج من عاصفة وبرد ثلح بزاف برا برد  برد كاين  الثلج في ارد  كاين الشتا هنا"

 17" " سخونة تبان هذي الدار داخل يصح برا بزاف

  : الدفاعية األساليب دينامكية

 اجترار عن عبارة الخطاب ثم) CF1( الظاهري المحتوى بوصف القصة في الحالة تدخل

) سخانه برد،( الحسية الخصائص على التأكيد من عنو  نالحظ الخطاب وخالل) A2-8) (تلج برد،(

)CN5( للتقصير ميل هناك أن نالحظ )CP2(.    
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  : اإلشكالية

. السيئ الموضوع ٕاخراجو  الجيد الموضوع بدمج والخارج الداخل بين التمييز استطاعت الحالة

 بإدراج  احتواءه مت وقد االجترار من انطالقا مطروح البدائي بالموضوع المتعلق االكتئابي فاإلشكال

  "سخونة تبان هذي الدار داخل الداخل حرارة

  : 16 اللوحة

 فيها ما بيضا ورقة عارفة ماني واهللا يعني) التعليمة إعادة( هذي؟ على نحكي كيفاش يعني"

 عليها نحطو نقدرو فارغة صفحة والوا فيها ما بيضا ورقة عارفة ماني واهللا يعني واضحة مش والو

    ." جيبا ربي فيكون كن مبعد والو ما كان األول مع بالدنيا تفكرني أنا فراغ هي ...اشو  وال حبينا واش

  :الدفاعية األساليب دينامكية

 المحتوى وصف إلى اللجوء ثم) CC1( الضحك) CP5( للرفض محاولة اللوحة هذه أثارت

 يتبع الذي) CF3( الفعل إلى اللجوء) A2-8) (فارغة( واالجترار) CF1( بيضاء) (ورقة الظاهري

  .E20)( الكالم في غموض مع) A2-13( العقلنة إلى اللجوء ثم) CP1( بسكوت

  :اإلشكالية

 أنها واضحا يبدو لكن) جيبا ربي فيكون وكن فراغ( ك بالعقم الخاصة إشكاليتها تبر تتناولت

  . غامض كان الكالم أن كما الكف إلى باللجوء اللوحة من تخلصت لذلك الفراغ بهذا متأثرة
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  سنة  35خالصة السياقات:  تبر      

 Eسياقات  Cسياقات        Bالسياقات  Aسياقات 

A1= 0 B 1 – 2 = 1   CP1 = 27   
CP2 = 9   
CP3 = 8   
CP4 = 13  
CP5 = 4   
CP6 = 1 

CP = 61   

E1 = 1  

E2 = 1  

E4 = 2  

E6 = 1  

E9 = 1  

E14 = 9  

E20 =2  

E=9  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A 2 – 1= 2   
A 2 – 2= 1   
A 2 – 3= 12   
A 2 – 6= 3   
A 2 – 8= 7   
A 2 – 9= 1   
A 2 – 10= 1   
A 2 – 11= 3  
A 2 – 13= 2   
A 2 – 14= 1   
A 2 – 15= 1   
A 2 – 16= 1  
A 2 =34   

  

B 2 -1 = 2  
B 2 -4 = 1  
B 2 - 8 =  1   
B 2 - 12 = 3  
B2 = 7   

CN1 =2   
CN4 = 2   
C N5 = 1   
CN6 = 1   
CN8 =1   
CN = 7   

CM2 = 1 

CM=1  

C C1 = 4   
C C2 = 3   
C C = 7  

CF1 = 12   
CF3 = 2   
CF5 = 1   
C= 15 
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   العامة السياقات

 لوحات، عدة في الشديد التقصير نجد حيث) CP2=9( بالتقصير أإلسقاطي اإلنتاج تميز لقد

 تتعرض ما انسرع لكن مهمة بتصريحات يبدأ خطابها كان. التقصير سادها القصص كل عموما

) CP1=27( مكثفة بطريقة الكف استعمال كان فقد أحيانا؛ التفكير في غموض إلى أدى ما للقمع

 باإلضافة األحيان، أغلب في اللوحات، صراعات تتفادى جعلها ما وجدان عن تعبير كل لقمع وسيلة

 مؤكدة علىكوسيلة ) A2= 34( الرقابة أساليب أهمية كذلك نجد) CP=61( الكف أساليب ألهمية

  .ال صراعية ووضعيات غير معرفون، بأشخاص إنتاج أعطي ما الوجدانات في التحكم

 حاضر العصابي الجانب أن كما واالبتذال، للتقليص تبر لجوء في الحدي التوظيف نلتمس

 عن تصور تعطي التي اللوحات خاصة الصراعات أغلبية تفادي رغم التحكم إلى باللجوء خاصة

 مثال رأينا)  E=9( ذهانية آليات ظهور إلى أدت إال أنها والعدوانية؛ الجنسية تدعيتس وأين الزوجين

 بتقديم النهاية في اإلشكال، وتتجنب تتردد جعلها الرقابة لكن العدوانية تدرك) 8BM( اللوحة في

  ). إداووه(العكسي التكوين من عناصر

   اإلشكالية العامة:

 السياقات ظهور إلى أدت أحيانا ولكن البينية صراعاتال وكذلك الداخلية الصراعات تبر تفادت

  . األولية

 واإلهمال الصراع لجأت إلى تفادي أنها إال بالعدوانية، والمرتبط الجنسي للموضوع التناول رغم

 نالحظ لذا؛ وبالجنسية بالعدوانية الخاصة التصورات بتلك عالقة له- شيء أي حدوث عدم لتضمن

                  تبر طرف من والعدواني، الليبيدي بعدها في الزوجية، العالقة لتتناو  التي اللوحات تفادي

 فقدان وقلق الجنسية الهوامات بهذه المرتبطة اإلثارة باحتواء ،التصورات هذه ضد ،المكثف سمح الدفاع

  . الموضوع

. كلية مكبوت الموضوع فقدان قلق أن على دليل المكثفة الدفاعات هذه أن استنتاج لنا يمكن

 النهاية في بها تدلي التي اإلشكالية وهي مانعة تبدو التي األم مع صراعية عالقة استنتاج يمكن

 التمسنا ذلك، عكس. األوديبية للعالقة تبر تناول وعدم) 11 اللوحة في ضخم حيوان(  ،)16 اللوحة(

 هو الموضوع حضور ألن ذلك-  غيابه ضد المقاومة ومحاولة الصراع من منه ينجر وما خرلآل تبعية
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 كوجه الهدم، هوام ضد الدفاع، يظهر. استدخاله لضعف نظرا - استمراريته تضمن التي الوحيدة الوسيلة

  . اآلخر في التحكم في رغبة بدوره ينتج الذي للتبعية آخر
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  :العامة المعطيات خالصة

 باستخراج ضوع،المو  تفهم واختبار الرورشاخ اختبار العيادية، المقابلة معطيات مواجهةسمحت 

  : التالية العناصر

 العصابي السجل إلى ينتمي الذي للكبت نتيجة المقابلة في الداخلي العالم تناول تبر تفادت لقد - 

 الخلط مع األخر على الذات من جزء بإسقاط الحدي التوظيف إلى ينتمي الذي أإلسقاطي، والتقمص

 كل في يرافقها أنه رغم-  تنتقده(  الزوج في تحكمال في الرغبة التمسنا واألخر، الذات بين الحدود في

 الوجداني بالتناقض اإلحساس ربما منع الذي هو االنشطار): عليه اللوم بإسقاط - بالعالج متعلق شيء

 للقضيب التصور ضعف" إلى يوحي أن يمكن الذي ناضج كغير الزوج تصور الحظا وقد؛ الزوج اتجاه

  . للقضيب سلبية تصورات عبر خ،الرورشا في التصور نقص التمسنا وقد"

 في الموضوع فقدان وقلق العائلية عالقاتها في الحالة تبعية المقابلة خالل من تجلى لقد

 تقييم عن بحث التمسنا كما الموضوع؛ لتفهم بالنسبة الشيء نفس ،)الزوج تغير من خوف( المقابلة

  . الرورشاخ في نرجسي

 التيو  البينية، الحاالت إشكالية إلى تشير التي ب،االكتئا تجربة تناول في صعوبة تبر وجدت

 تفهم في اإلشكاليات هذه تثير التي اللوحات في الفقدان موضوع تناول عدم في بوضوح تجلت

 .المقابلة في العالج نجاح عدم من خوف مع الرورشاخ الموضوع

 في عن األم للكالم تام غياب في تجلى الذي إهمال ومعاش األم مع صراعية عالقة التمسنا

 الموضوع تفهم في المانعة واألم الرورشاخ في األنثوية الصور قيمة من التقليل وكذلك المقابلة

)T.A.T.( التقنيات كل في األوديبية اإلشكالية تفادي .  

.تبر لدى الحدي النرجسي التوظيف وجود هي احتماال، األكثر الفرضية أن جليا يبدو هكذا



 

 

  حديالتوظيف ال :الفصل العاشر

  التوظيف الحدي االكتئابي -1

  سنة 35 بشرى حالة 1-1

  المقابلة العيادية 1-1-1

  وأخوين إخوتين بين من األولى: اإلخوة بين الترتيب

  جامعي :الدراسي المستوى

  معلمة: المهنة

  سنة 12:الزواج مدة

  جامعي الدراسي والمستوى إداري مسئول :الزوج

   حي :األب

  متوفية :األم

 مسار عن الطبيب لرؤية المؤسسة إلى تحظر بشكلها معتنية جدو  المظهر جميلة سيدة بشرى       

 من تفهم. الشديد التعب من الحذر منها طلب فقد طمأنها، الطبيب أن رغم القلق، عليها يبدو– حملها

  .الحقيقة يخص فيما يصارحها أن يريد لم أنه طبيبها كالم

 عدة حملت حيث تعبيرها، حسب" مفاجئ" حمل كان قدو  الخامس الشهر في حامل إذن هي       

 - الحمل هذا ففي لذلك حد؛ كأقصى الثالث الشهر في - تجهض دائما  لكنو  )العدد تذكر ال( مرات

 في الطبية مطالعتها ألن–القلق بالنقصان  بدأ ذلك، بعدو  الرابع الشهر غاية إلى كبير رعب عاشت

  .  األولى األربعة الشهور في أكثر ترتفع اإلجهاض خطورة أن لها أظهرت المجال

 خوفا الطبية، للمراقبة الحضور قبل كثيرا تتردد لكنها،و  القلق شدة من قليال، ترتاح اآلن بدأت       

 تحيرها، زالت ما التي اإلجهاضات إلى ،المقابلة طيلة، دائما الرجوع تحاول .مقلقة أشياء اكتشاف من

 كنت" إنذار دون سريعةو  مباشرة بطريقة إجهاض يحدث أن إال عادي حمل بداية تعيش كانت حيث

 بعد نرقد نشرب ناكل والو كان ما نعرفوش ما القي حتى حاجة حتى عندي كان ماو  بالكرش نهز
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 على راجلي على زعفانة رقدت األولى المرة يعني والو ندير ما كي حتى وحدُ  اطيح ثالثة، الو  شهرين

 48 ثم دخلونيو  الشكك لي دارو للسبيطار ثم ثم رحت الدم علي سال ذاك، من صبحو  تافهة حاجة

 راهم لي عاشوا لوكان خاتش نبكي نتفكر كي للذرك حتىو  مرة كل في اطيح بكيت كلش مبعد ساعة

 هكذا نقول بصح ساهلة حاجة شي ما نتفكر كي غالب اهللا بصح بعطاءه راضية) سكوت( كبار ذرك

  " اكثر وال

 تفادت فهي األخير، الحمل هذا في اآلن لكنو  أثاث للرضيع،و  لوازم تحظر كانت أنها تقول       

 المفاجئات نتفادى حبيت" المهد حتى– األقاربو  لألهل كصدقة قبل، من اشترته ما كل أهدت قدو  ذلك

 جديد كلش شريت عندي. نعرفهم الليو  la famille لل صدقتهمو   bébéال تع الحوايج كل نحيت مال

  ."ساهل كلش دمبع strict minimumو

 تتفادى فهي لذلك) والدته بعد حتى( رضيعها لموت ترقبهاو  بشرى لدى الشديد القلق نلتمس       

  .حياته من التأكدو  والدته بعد إال ضرورية غير لوازم شراء

 النساء مع خاصة-  الموضوع هذا عن النساء مع الكالم االنتظار، قاعة في دائما تبحث تقول       

 ماو  نقعد بي ذا ما أنا اروحو باش اقلقو هنا يجو كي نسا تعرفي: "مثلها التجربة نفس عشن اللواتي

 اللي نسمع نحبو  المورال لي يطلع معاهم نحكيو  نسقسيهم نسا نصيب كي surtout خالص نقلقش

 تع حاجة وال سحور اقولو اللي كاين. والو فاهمة ماني كف كف قاع يحكو انا كما مشاكل عندهم

 تع حاجة بالي على - عرب تع الدوا  يعني- الصوالح هذوك من حاجة ال درت عمري ناأ بصح عرب

 الدراري عندهم عادو  المشكل لهم راحو  براو اللي نسمع نحب بصح له كان ما الخلوطة هذكو  الطب

بحثها عن النساء و  نلتمس في كالم بشرى." بهم نتالقى كي نتشاءم المشكل، عندهم بقى اللي أما

  ث عن الطمأنة على حالتها. حنين من نفس المشكل مثلها، الباللواتي عا

 عائلة كنا ،عليها يوسعو  يرحمها اهللا يماو  بابا مع عشنا" عادي شيء كل أن ، تقولحياتها عن       

 يماو  علينا يصرف اللي هو بابا كان شيء أي من بالحرمان حسيناش ماو  المادية الناحية من عادية

 ذرك" قلقهاو  حملها عن للكالم مباشرة ترجع". اهللا حمد الباسو  تزوجناو  كبرناو  يناقر  كامل. بالدار قايمة

 أنا غير واهللا بصح اهللا شاء ان ،ربي يكتبهوليو  الحمل هذ نكمل هي مشغلتني اللي الوحيدة الحاجة

 une كاين كي مليح لي قال هذيك على خالص يقلقش ماو  متفاءل راجلي بالبزاف خايفة
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psychologue au moins نقولك يعني" مباشرة تجيب :)تقصدي؟ واش: مخ" (القلقة شوي لك تنحي 

 كالم من نلتمس" qui me rassure واحد عادي اكون راح كلش بلي لي اقول واحد نحوس الصح

 فتقول. داخليا الدعم هذا غياب في ملحة، حاجة بات الذي الخارجي الدعمو  السند عن البحث بشرى

  .   بالالمباالة تترجمه الذي الشيء يقلق، ال ألنه دائما تلومه لكنهاو  د،مسان جد أنه الزوج عن

  سنة 35الرورشاخ:  بروتوكول

 أي وبدون هادئة الوتيرة نفس على وكانت المقابلة تطبيق بعد أيام 5 الفحص إلى بشرى حضرت

   .للوضعية فضولية

  اإلجابات  التحقيق  التنقيط
زمن 

  الكمون
  األولي

  اللوحة

  
 
G F + A Ban 
G F- Ad  
G F+ A Ban 

 

  هذا واش شفت

  حوايج بزاف تكون تقدر.. .عارفة ماني واهللا
                             دب؟ -1
                      جلد؟ -2
                     فرططو؟-3
 تهدف التي تساؤالت شكل على اإلجابات نقدم( 

  ).الممكنة االحتماالت على التأكيد إلى

" 4  I  

G F - Ad  الجزء إلى تشير  
   األول الكبير
  األحمر وتخفي

   جلد هذا مكرفص حيوان كاش شعل هنا-4
  تاعو وهذا فم تاعو

"23  II  

D FC A 
)                  D1( مجروح فرططو إكون يقدر-5
  

    

D F + A  
 

D FC + A  
  

 
D F – A  

  اللوحة كل
  
  
  

 الجزءاألحمر
  الداخلي

  قرودة األحمر بالك

   تكون جرانة تقدر هنا -6
  للقدام ورجليها مبلعين عينيها

    هنا شفنا إذا هنا -7
   األحمر إلى تشير(  برك

  فرططو شغل إبان)  الداخلي
   قرودة زوج تكون تقدر -8

 "10  III  

  
G F +A  
   

 
D F + obj  

  

  ...تبان هذي
   مات مفترس حيوان -9

 هنا األرض تع بساط تاعو داروه الجلد ونحاولو
  ) ترتعش(  برك تاعو دالجل يبان

"8  IV  
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 تع سباط شغل إبان) D6( هنا نشوف كي-10
  .بكري

 
G Kan A Ban    

  هنا...كف كف هنا
   كف خفاش شغل-11

  .كف هذ الجهة وهذي
"20  V  

 
 
 
D F+ Anat 

  المحرر المتوسط

 حناحتيها هنا) الجانبين تناظر عن مالحظة(
 تطير السما في راهي رجليها وهنا قرونها وهنا
  هنا
  عمود فقري.   -12

    

  
 

G F+A Ban  
D F- A 

 هذا نعرفش ما
 عندو بصح الحيوان
   باينين شوارب

 كان إال تكون تقدر )شفتيها تعض) (ترتعش(
   .كف كف األخرى كما مليح شفنا
  شواربو وهذو  ميت حيوان من بساط-13
  )D8هنا فكرون (-14

"10  VI  

 
G F-(H) 

 
D F-(H)  

 راح هكذا لي إبان
 وحش.إلى يتحول

 ثاني Popeyeو
    olive يدي باش

   شغل تبان هنا
 Hulk  كما وحش إلى يتحول راح راجل -15

  .العجيب
 16-Popeye.  

"20  VII 

 
D F+A Ban  

  
 

D FC+ Bot 
D C pays  

  

Les couleurs شغل هنا.. .شابين   
   شغل هنا جهة كل من واحد نمورة زوج-17
    النعمان لشقائق تشبه نشوف-18
  . جميل الجو خضراء واألرض زرقاء السماء-19

"6  VIII 

 
G/ Dd FC+-  A 
G F +- Geo   

عقرب بصح  -
 sureمانيش 

  Les couleurs هذو  

  نخافو شحال يما يا بالعقرب إفكروني-20
  خريطة ؟   -21

  IX  

 
 
G F +- Frag   
D F – BOT 

 
D FC Anat 

  
D Kan- A  

  الكل 
الجزءاألزرق 

  الجانبين 

  .كاين إال حتى براحة تحسي ينشاب ألوان كاين 

  سحاب-22

  الشجرة جذور هنا-23

   الداخل من الصدر شغل إبان le rose هذا -24
  ) D2( الحشيش في تاكل حشرات كاين -25

"25  X  

   وال واحدة) ( 0االختيار + = 

  حيرتني=  VIاالختيار السلبي = 

                   IX  =شفهمتها ما قعدت بصح جاوبت كف كف   



  التوظيف الحدي االكتئابي: الفصل العاشر
  

 353 
  

 

 

  السيكوغرام: 

  الخالصة  أنماط اإلدراك  المحددات  المحتويات

A = 14 

Ad = 1 

H = 0 

(H) = 2 

Anat =2 

Bot = 2 

Pays = 1 

Frag = 1 

obj = 1 

Geo= 1 

F + = 8 

F - = 7 

F + - = 3 

S. de F = 18 

K = 0 

Kan = 2 

C  = 1 

CF = 0 

FC = 4 

S. de C = 3.5 

F Clob = 1  

%44 G = 11  
% 56 D = 14 

% 0 Dd = 0 

% 0 Dbl  = 0  

R = 25 

R. Compl =0 

Refus = 0 

T. tolal = 37mn  

Tps / R = 41  

T. d’ App = G – D 

TR I =  

0 K / 3.5∑ C 

RC % = 36% 

Ban = 5 

F % = 72%  

F+% = 53% 

A % = 56 % 

H% = 8% 
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  تحيل بروتوكول الرورشاخ  1-1-2

  سنة  35بشرى 

 تحفظات عبر :ما نوعا صلبا التعبير، وكان) إجابة 25( عادية بإنتاجية بشرى بروتوكول يتميز       

 في الشكل إلى واللجوء الحركات، ندرة انتباهنا يلفت حيث اإلنتاجية؛ ساد الذي والكف عديدة كالمية

  .الداخلية الصراعات ظهور في التحكم محاولة إلى يشير ما-  األحيان أغلب

 تلك لرمزية الحساسية إلى تشير والتي اللوحات، بعض في ذاتية استجابات التمسنا أننا إال       

 أعطت والتي- األولية الصيرورة ظهور بين تناوب انتباهنا يلفت البروتوكول، قراءة عند حيث اللوحات

 اإلسقاط أثقل فقد - العزل طريق عن يليها الذي والدفاع الجسدي التكامل بعدم خاصة تصورات

  . المرضية التداعيات بعض خالل التمسناه الذي االكتئاب ثقل تتح التداعي صيرورة

  : التفكير سياقات

 الشديدة المراقبة عن نتساءل يجعلنا ما المعيار عن االجتماعية عناصر بعض انحراف نالحظ       

 الحركات غياب فإن ،%+F انخفاض رغم أنه نالحظ إذ الذاتية المشاركة من للحد اإلسقاطية للحركات

 التكيف محاولة على يشهد) F% Elargi 90%(و )F%= 72( تقريبا كلية الشكلي والتناول اإلنسانية

 ،للتحكم محاوالت هناك أن ورغم - السلبي اإلدراك -  األحيان أغلب في فشلت ولكن والواقع؛ المادة مع

 اشةهش إلى يشير ما مضطربة بالواقع العالقة جعل للنزوات، الموفق التناول من التمكن عدم أن إال

) 56%( الحيوانية االستجابات نسبة وارتفاع الكاملة اإلنسانية االستجابات غياب أن كما الحدود في

 بتناوب يتميز اإلنتاج فإن ذلك، إلى أشرنا وكما. الموضوعي االستثمار نوعية عن نتساءل يجعلنا

 التوظيف أن إلى يشير ما -عاديا المبتذلة اإلجابات عدد مثال نجد لذلك واإلسقاط التحكم بين متناقض

  .اإلسقاطية الثغرات رغم تكيفي جانب يجعل النفسي

 يوحي ما) Kan / 1C +4 FC 2( الحركية االستجابات على الحسية االستجابات غلبت وقد        

  .طاغية إستثاراته كانت والذي للمحيط، لالستجابة

 المستمر الجهد على تشهد التي الكالمية التحفظات وطأه تحت تقريبا كلها اإلجابات كانت       

 كي( ،)كشغل تبان هنا( للواقع الجيد اإلدراك من للتمكنو  ،اإلسقاطية الحركات في للتحكم والمثمن
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 أن نجد المحاوالت، هذه رغم أنه إال الخ؛) مليح شفنا كان إال تكون نقدر( ،)هذا برك تشوفي تجي

  . الواقع إدراك تذبذب إلى مؤدية النزوات بتدخل تأثر اإلدراك

 حركات لمراقبة جند والذي التفكير سياقات على سيطر الكف أن القول يمكن العموم على       

  .جيدة إرصانية محاوالت نالحظ ولم للمادة، إدراكها في ونشطة فضولية تبدو ال فبشرى. اإلسقاط

 إذا أنه إال ،)VI ,V , IV , I( تستشيرها التي اللوحات في شاملة إجابات ظهور مثال نالحظ       

 وهي) خفاش) (IV( الرابعة اللوحة وفي) كبير دب( = I األولى اللوحة في المقدمة اإلجابات كانت

 كثيرة ترددات بعد حضرتإال أنها ) V( الخامسة اللوحةي فكذلك،  مبتذلة جابةاإل مبتذلة، إجابات

 وهنا جناحتيها هنا وهذي الجهة هذا كف كف خفاش شغل هنا.. .كف كف هنا( كالمية وتحفظات

 واللوحة IV الرابعة اللوحة أن ، كما)فقري عمود هنا – تطير السماء في راهي رجليها وهنا قرونها

 بمعاني ارتبطت أنها إال- مبتذل هو ما إلى يوحي ما بسيط) G( كلي بإدراك اقترنت VI السادسة

 جيدة، بأشكال والمرتبطة الكلية تاإلجابا كانت لإلنتاج؛ فإذا اكتئابية صبغة يعطي ما) ميتة( مقلقة

 نالحظ .النزوية الضغوطات شدة على يشهد أحيانا، أإلسقاطي البعد فإن بالواقع، التمسك على تشهد

 المادة في التحكم بحركات المتأثرو  والعاشرة التاسعة اللوحة في الشكل محددة غير كلية، إجابات ظهور

  ).تبعثرها وكذلك األلوان حيث(

 في للتحكم محاولة هي IX اللوحة في ظهرت التي االنطباعية الكلية اإلجابة مثال نالحظ       

 في ظهرت ،(D) الجزئية االستجابات أن نجد االتجاه، نفس في النزوات ظهور ضد كدفاع المدرك

 من. اإلبداعي التفكير استثمار عدم على يشهد وهذا ،)X, VIII, VII, III( تستشيرها التي اللوحات

 وهذا المادة في التحكم هدف ذات صلبة بآليات مدعمة ظهرت االستجابات هذه فإن ى،أخر  جهة

 تكيفها رغم مثال ناجعة: نالحظ دائما تكون لم اآلليات هذه أن إال. للوحات الباطنية اإليحاءات لتفادي

 أمام كدفاع لالعز  إلى باللجوء مدعمة والبسيطة الكبيرة الجزئية اإلجابات هذه أن إال الواقع، مع أحيانا

  الثالثة تقول: اللوحة في مثال) X , IV , III اللوحة( الهوية تمس التي اإليحاءات

   للقدام ورجليها مبلقين عينيها جرانة أكون يقدر هنا - 

  )األحمر الجزء(فرططو  إبان برك هنا شفنا إذا يعني هنا - 

  قروده زوج تكون تقدر - 
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 دائما تكون لم الحركة هذه أن إال-  األولي باإلحياء تأثرالم اإلدراك السترجاع جندت العزل       

 - اإلسقاطية الحركات وطأة تحت الواقع مع أحيانا تكيفال مع عدم ؛الكفب تأثر التفكير ألن ناجعة

 .العام بالتنظيم مخلة الهوية إشكالية أظهرت والتي

  :VII اللوحة في

كذلك،  كانت، هي التي الصغيرة لألجزاء يءالش نفس القول يمكن" وحش يرجع راح راجل"هنا         

 الصغيرة األجزاء ظهور فعدم النزوية الحركات في للتحكم جيدا ناجعة تكون لم التي العزل بآلية مدعمة

  . المادة في الشخصي االنغماس لتفادي وسيلة

   :الصراعات معالجة

 إما ظهرت الوحيدة اإلنسانية باتواإلجا البروتوكول خالل الكلية اإلنسانية التصورات غابت لقد       

 هذه لقلة فباإلضافة) ( Popeye) متحركة رسوم( جامدة أو) وحش يرجع راح راجل نشوف( هجينة

 وال نجد ال الواقع، ففي. الهوية تكامل مستوى على مشكل إلى يوحي الذي محتواها نجد  اإلجابات،

 هذه في تجند أن شأنها من التي لنزويةا الحركة خطورة إلى يوحي ما البروتوكول في للعالقة تصور

 غير اإلنسانية اإلجابات أن كما  IIIو  II للوحتين الثنائي البعد استثمار عدم نالحظ لذلك. العالقات

 حركة لكل كف هناك أن درجة إلى كبيرة الهدامة النزوية الحركات قوة أن يبدو. III اللوحة في مدركة

  .عالئقية

 االستجابات في الظاهرة الهوية ومشاكل الكاملة اإلنسانية التصورات بغيا أن القول يمكن       

  . النرجسية التقمصات مستوى على وثغرات تقمصيه صعوبات على يدل الحيوانية،

 ظهر والذي دائما ناجعا يكون لم ولكن، ظاهرا القضيبية االستجابات على االعتماد كان وقد       

 الهوية وٕاصابة العالقات كل كف لكن. والعدوانية الليبيدية حركاتال بين الربط محاولة لدعم أحيانا

  .الذات على الشحنات هذه رجوع خالله تم الهدم وطأه تحت

  ).  IX , VII اللوحات( في الكبير للكف تعرضت الهوامية بالصورة فالعالقات

 التي النزوية حركاتال تناول وصعوبة الهوية بإشكالية متأثر النفسي التوظيف أن القول يمكن       

 هدفت والتي صلبة شكلية محددات ذات االستجابات تناوب أنو  اإلثارة، صاد نظام إمكانية على طغت

 يدلنا أن شأنه من الهوية، مستوى على مشاكل طياتها في تحمل إسقاطيه استجابات مع التكيف إلى

   .الفكري للتوظيف كف تحدث والتي) باهظة طاقة تأخذ التي( االنشطار آلليات بشرى استعمال على



  التوظيف الحدي االكتئابي: الفصل العاشر
  

 357 
  

 

 

   الموضوع تفهم بروتوكول تحليل 3- 1-

   سنة 35 بشرى

 هادئة الهيئة نفس على وكانت الرورشاخ اختبار بعد أسبوع الموضوع تفهم الختبار بشرى ترجع       

   خافت بصوت وتتكلم

  4= " 1 اللوحة

 على يدو حط كيفاش حسب افبز  تعباتو الموسيقي لعب بزاف لعب باين تعبان تقول هذي"       

 يلعب حب فيها يخزر قاعد  وما عرفلهاش السنترة هذ حط ثاني نشوفو نقدرو تعب بلي باين خدودو

  ".بها

   الدفاعية األساليب دينامكية

 مشعور هو ما إلى تلجأ) A 2-3( كالمي بتحفظ القصة تبدأ جدا قصير أولي كمون زمن بعد       

 مرورا) CN4( وجدان عن تعبر وضعية على بعدهو  )CF3( الفعل لىع والتأكيد) CN 1( ذاتيا به

 مثلنه على والتأكيد) A2-14( القصة مسار في مفاجئ تغير ثم) A2-8) (بزاف تعباتو( باالجترار

  .(CP4) الصراع هذا مخرج نعرف ال النهاية وفي) CM2( سلبية بقيمة الموضوع

  : اإلشكالية

 التعبير لصالح االكتئابية الوجدانيات نفي إلى ولجأت للوحة الباطنية اإلشكالية بشرى أدركت لقد       

 ذاتيا معاش هو ما استثمار نالحظ. القدرة بعدم الخاصة اإلشكالية إطار في وهذا به؛ المحسوس عن

 بلي باين خدودو على يدو حط كيفاش حسب( الخارجي اإلدراك إلى باللجوء تبرره والذي) التعب(

    .)تعب

  :2 اللوحة

 هذيك على بالحمل راهي فيها تخزر  راهي اللي موراها المرأة هذ على غيورة باينة المرة هذ"       

 " عليها تغير راهي عليها بالكرش المرة هذ راجل شغل إبان le jeune هذ كرشها على يديها حطت

"25   



  التوظيف الحدي االكتئابي: الفصل العاشر
  

 358 
  

 

 

  :الدفاعية األساليب ديناميكية

) CP3( باألشخاص التعريف عدم من طالقاوان) B2-1( القصة في مباشرة بشرى تدخل       

 وصف وبعد) B2-3( األشخاص بين ما العالقة عن تعبر) A2-2( التفاصيل من انطالقا والتبرير

 على( التفاصيل من انطالقا اعتباطي وتعبير) A2-1)  (بالحمل راهي( التفاصيل فيها بما الوضعية

 ميل مع) Le jeune هذ) (E11( لهوياتا بين الخلط يظهر ثم) E3) (كرشها على يدها حطت هذيك

 .)E20( الكالم في الغموضإلى 

  :اإلشكالية

 للعالقة درامية طبيعة من إليه ترمي وما اللوحة باستثمار والمرونة التحكم أساليب سمحت لقد       

 طغت وقد. الوضعية في التخرج من بشرى منع األولية لألساليب مكثف الهجوم أن إال األوديبية

 يسمح لم ذلك أن إال والتحكم، الكف تجنيد ورغم القصة على) الغيرة( القوية والوجدانات راتالتصو 

 يمكن ال. األوديبية للحركة الجيد الكبت لعدم نظرا وهذا-  العالقة عن والتعبير االعتراف بتعديل

  .اللوحة هذه في المستدعية النزوات لشدة نظرا، األوديبي للصراع ناجعة معالجة

   3BM:( "5( اللوحة

 خاتش امرأة  normalement فراشها قدام قعدت مبعد بزاف، سفرات حياتها من كرهت مرة"        

 les( وقيلة قطعت وال كابوس تشبه حاجة منا كاين خطر ميتة راهي وقيلة لفاتو طويل شعر عندها

veines (35 " ماتت وال يأست وحدة تاع وضعية ماشي برك ال ال عيا ماشكيتش تاوحها"  

  :الدفاعية األساليب ديناميكية

) بزاف سفرات) (B2-3( وجدان عن القوي التعبير إلى تلجأ، جدا قصير أولي كمون زمن بعد       

 ثم") طويل شعر عندها خاتش مرة("  )E3( نادر تفصيل من انطالقا تبريرات إلى ذلك بعد واللجوء

) E9( بالموت متعلقة كثيفة تصورات على بيرالتع يتم") وقيلة) ("A2-3( كالمية تحفظات من انطالقا

 بالعدوانية المرتبطة الخامة العبارات ترجع بعدها لكن) A2-2( تفاصيل من انطالقا ذلك على والتبرير

)E8") (قطعت les veines ( اإلنكار إلى تلجأ ذلك بعد") تاوحهاA2-11 (على النهاية في والتأكيد 

  ).A2-6( مختلفة تفسيرات بين تردد شكل على) CN4( وجدان على تعبر وضعية
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  :اإلشكالية

 من انطالقا المرونة أسلوب إلى باللجوء باشرتها وقد للوحة الباطنية اإلشكالية بشرى أدركت لقد       

 األساليب هجوم أن إال -للوحة الباطني المحتوى على بصدى هو والذي- ) بزاف سفرات( قوي وجدان

 ناجعة تكون لم أنها إال االكتئابي، الوجدان الستبعاد التحكم، إلى للجوءا ورغم الحركة هذه أفسد األولية

 تكون لم التي) اعتباطية تبريرات من انطالقا( مدرك هو ما إلى واللجوء األولية العمليات وطأة تحت

 الحركات الحتواء ظاهرا كان المدرك من انطالقا التبرير أن كما؛ االسقاطية الحركات الحتواء ناجعة

 les veines قطعت وال كابوس( ذاتي عقاب إلى توحي مكثفة أولية عناصر ظهور ولكن زويةالن

  ).تاوحها

 إلنكار مرة كل في هدف الذي المحسوس باستثمار نرجسية دفاعات إجالء إلى ،هذا كل ،يشير       

 ما( ،")كابوس كما حاجة كاين خطر ميتة راهي(" المدرك من انطالقا مرة كل في والمبررة الوجدان

 هذه كل ورغم") ماتت وال يأست وحدة تاع وضعية استراحة تاع وضعية ماشي برك عيا شكيتش

 فإن مدرك، هو ما على واالعتماد النرجسية الدفاعات هذه ورغم، الخطاب في الكالمية التحفظات

  .طاغية كانت اكتئابية صبغة ذات األولية األساليب ظهور

   16" :4 اللوحة

 باين تشدو تحوس وهي زعفان وجهو على باين فيه شدت وهي عليها راسوا دور راجلو  امرأة"       

   39" ) تضحك( "بها بالوش على ما هو وجهو على باين بصح لو تتوسل عينيها في

  :الدفاعية األساليب ديناميكية

 التعريف دون) A2-1( الظاهري المحتوى وصف إلى تلجأ) CP1( طويل أولي كمون زمن بعد       

 عن تعبر وضعية وكذلك) A2-2( التفاصيل من انطالقا تبرير عن التعبير ثم) CP3( باألشخاص

 ال النهاية وفي) CC2( حركة تظهر ثم")  بها بالوش على ما وجهو على باين) ("CN4( وجدان

  .)CP4( الصراع نهاية نعرف
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  :اإلشكالية

 - العدوانية: قطبين ذات واضحة، يةصراع زوجية عالقة إلى للوحة الباطني المحتوى يبعث       

 بالمحتوى المتعلقة النزوات ظهور ضد مكثف الكف تجنيد وكان اإلشكالية هذه الحالة أدركت. الحنان

  .                 الصراع الحتواء ناجعة غير األساليب هذه أن إال الهدف، لنفس التحكم، إلى لجأت وكذلك الباطني

   5" :5 اللوحة

 حبتش وما دخلت باينة الال  وال الدار هذ تاع إال باليش على ما الباب فتحت المرأة هذ شغل"       

 باينة يفيقو لها ما بال حاجة تدي حبت بالك وال حاجة من تتأكد وال حاجة تشوف جات بالك إفيقولها

  45""  .متخوفة

  :الدفاعية األساليب ديناميكية

 بعدم تتبع التي) A2-3( كالمي بتحفظ مباشرة ةالقص في تدخل قصير، أولي كمون زمن بعد       

 التردد إلى تلجأ لذا للوحة الباطنية اإليحاءات لعزل كمحاولة هذا كل) CP3( باألشخاص التعريف

 التفاصيل من انطالقا التفسير تبرير إلى بعده اللجوء مع) A2-6) ( الال وال الدار تع( المرأة حول

)A2-2 (صبغة وأخذ التنظيم اختالل إلى الباطني للمحتوى التحتي الهوام يؤدي ما سرعان ولكن 

 بين وتردد) A2-3( كالمية تحفظات شكل على لرقابة مجال بعدها تعطي والتي) E14( اضطهادية

  ).CP4( الصراع لنا توضح ال النهاية في) A2-6( مختلفة تفسيرات

  :اإلشكالية

 ولكن والتردد العزل باستعمال لصراعيةا الوضعية من التخلص حاولت بشرى أن القول يمكن       

 التخرج محاولة في النرجسية األساليب كذلك ساهمت وقد الخطاب؛ أفسد األولية ألساليب التكثيف

  .األولية األساليب لكثافة نظرا اإلشكالية لتفادي أكثر ذلك كان النهاية في ولكن

   6GF: "4 اللوحة

 ما حاجة تخلعت بلي دارت كيفاش حسب باين...ما شكا خلعها شغل إبان راجل موراها مرة"       

  .55" )اللوحة ترجع( "...شريرة تبان تاحها الوجه حسب شغل توقعتهاش
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  :الدفاعية األساليب ديناميكية

 التعريف عدم مع) CF1( الظاهري بالمحتوى بالتمسك القصة تبدأ قصير، أولي كمون زمن بعد       

 تعبر وضعية ذكر إلى تلجأ ثم) CP6( سكوت يتبعها مقلقة عناصر ذكر بعد ثم) CP3( باألشخاص

-A2( التفاصيل من انطالقا بالتبرير) E14( االضطهاد موضوع إدراك وبعدها) CN4( وجدان عن

2(.  

  :اإلشكالية

 ممكنا يكون لم لذا ؛األنثوية الصورة تبرئة إلى مباشرة أدت ،الذكرية الصورة مواجهة أن يبدو       

 نفي لهدف كان - خطابها تبرير إلى هدف الذي-  الخارجي اإلدراك أن كما، غراءاإل هوام إجالء

 متهم يبدو األنثوي الشخص فإن الخامسة، اللوحة غرار على. المجندة النزوية للحركة الداخلي المصدر

 لنفي وهذا خارجيا مدرك هو بما مرتبطان والخوف الدهشة أن كما. الصراع أسباب توضيح دون ولكن

  .لها الداخلي المصدر

   7GF: "4 اللوحة

 راهي ويماها باهمال حكمتها ختها من بزاف غيورة تبان الطفلة هذ تع أم المرة هذه تكون تقدر"       

 وهي قصة لهم تقرى راهي يماها تكون تقدر وال ..غيورة لحنانة عندهاش ما باردة الطفلة هذ باينة راقدة

   38" " أخرى واحد بحاجة التية راهي تسمعها راهيش ما

  :الدفاعية األساليب ديناميكية

 بتغيير يتبع والذي) A2-1( الظاهري المحتوى وصف إلى تلجأ قصير أولي كمون زمن بعد       

 يماها) (E4( خاطئة إدراكات ثم) باهمال حكمتها ختها من بزاف غيورة) (E14( السيئ الموضوع عن

 والذي) لحنانة عندهاش ما باردة الطفلة هذه اينةب( )CN4( وجدان عن تعبر وضعية ثم) راقدة راهي

 القصة اتجاه في مفاجئ تغير يتم) A2-3( كالمي تحفظ من انطالقا ثم) غيورة) (A2-8( إجترار يليه

)A2-14 (مختلفة انفعالية حاالت بين ما وتناوب متضادة بتصورات ويتبع )B2-6 (ال النهاية وفي 

   .)CP4( الصراعات أسباب عن التعبير يتم
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  :اإلشكالية

 أفسدت المكثفة األولية األساليب أن إال الكالمية، بالتحفظات مباشرة بدأ الخطاب أن رغم       

 العالقة إطار في الثالث تدخل بهوام المشحون الخطاب خالل ظهرت التي الكثيفة فالتصورات اإلدراك

 القول يمكن. السيئ الموضوع ولبتنا اضطهادي بعد إعطاؤها يمكن والتي لألم، الهوامية الصورة مع

 التي األولية لألساليب مكثف هجوم لوال درامية صبغة للخطاب أعطى المرنة األساليب حضور أن

  .التخرج إمكانيات منعت

   8BM: "17 اللوحة

 ما للقدام طفل كاين.. .جراحية عملية لو يدير راه واحد كاين.. .األرض على راجل كاين"       

  .10"  )وحةالل ترجع( "نعرف

  : الدفاعية األساليب دينامكية

 دون) CF1( الظاهري بالمحتوى التمسك إلى الحالة ،تلجأ) CP1( طويل أولى كمون زمن بعد       

) E8( بالعدوانية متعلقة خامة عبارة ظهور ثم) CP1( توقف بليه والذي) CP3( باألشخاص التعريف

 النهاية في ولكن) CF1( الظاهري بالمحتوى لتمسكا محاولة إلى والرجوع) CP1( توقف يليه والذي

) E1( ظاهرة أشياء إدراك عدم مع) CP4( صراعية وال) CP2( قصيرة والقصة) CP5( توقف يظهر

  .)البندقية(

  :اإلشكالية

 على التعبير هناك أن فرغم الجسدي االعتداء على التعبير أمام مكثفة دفاعات جندت لقد       

. المتحملة غير التصورات هذه على للقضاء بكثافة الكف أساليب جندت مباشرة أنها إال ،العدوانية

 المصدر حساب على الخارجي المدرك إلى باللجوء مقاومة بشرى أظهرت اإلسقاطية، الحركة فأمام

  .الهدامة للهوامات الداخلي
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  :9GF اللوحة

 نورمال ماهيش شغل اتاحه) robe( الربة هزت كيفاش حسب  شريرة المرة هذ تقولي"       

)normal( .موراها اللي بهذه عالقة عندو بالك واحد تشوف راحت بالك... )نقولك نقدر ما) إهه؟ 

  32" " نعرف ما وال صحبتها وال خدامتها بالك لها تكون واش

  :الدفاعية األساليب ديناميكية

 وعدم) تقولي) (A2-3( الكالمي التحفظ إلى تلجأ) B2-1( التعبير في مباشر دخول بعد       

 التفسيرات تبرير من انطالقا ثم) E14( السيئ الموضوع تدرك ثم). CP3( باألشخاص التعريف

 والهروب الجري نوع من مواضيع على التأكيد وبعدها) CN4( وجدان عن تعبر وضعية من انطالقا

)B2-12(  االضطهاد ومواضيع السيئ الموضوع إدراك إلى والرجوع )E14 (بتردد لخطابا وينتهي 

 الصراع نهاية نعرف ال النهاية وفي) CP5( األسئلة طرح ضرورة مع) A2-6( مختلفة تفسيرات بين

)CP4(.  

  :اإلشكالية

 أساليب ظهور من يمنع لم ذلك لكن القصة، في المباشر الدخول بعد التحكم إلى اللجوء تم       

 هو ما إلى باللجوء مباشرة جمدت -صراعلل حاملة كانت التي-  الهروب تصور أن كما بكثافة، أولية

  . للصراع الداخلي المصدر الستعباد وذلك خارجيا مدرك

 الصراع عن عبرت فقد رفضت)؛ (التي السابقة اللوحة مع بصدى المباشر الدخول هذا يمكن القول أن

 معاش أن إال األنثويين، الشخصين عن والتعبير المنافسة صراع ظهور أنثويتين. رغم صورتين بين

 بين التمايز عدم إلى يشير ما للهويات جيد وضوح عدم هناك فكان الخطاب أثقل االضطهاد

  .األشخاص

   16": 10 اللوحة

.. .)إليها وتنظر اللوحة تبعد( األفالم في كما فيه تحضن شداتو مبعد نتاحها الزوج مات وقيلة"       

  1’ 15" "عينيهم غلقو كيفاش حسب يتحابو زوج تاعو الزوجة في يحضن واحد ثاني تكون تقدر
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  : الدفاعية األساليب دينامكية

 مكثف وتطور) A2-3( الكالمي التحفظ إلى مباشرة تلجأ) CP1( طويل أولى كمون زمن بعد       

 مصادر إدراج إلى تلجأ ثم) B2-9( العالقات شبقانية ظل تحت ذلك لكن) E9") (مات(" للفقدان

) A2-3( كالمي تحفظ من وانطالقا) CP1( سكوت ثم) CC2( ةحرك يليه والذي) A1-2( ثقافية

  النهاية وفي )B2-9( العالقات شبقانية عن التعبير يتم أين) A2-14( آخر اتجاه الخطاب يتخذ

  .)CN4( وضعية من انطالقا الوجدانات تعطي

  : اإلشكالية

 االعتبار بعين بشرى أخذت وقد الزوجين مستوى على الليبيدي التعبير إلى اللوحة تبعث       

 ممكنا ذلك كان - )متداخلة والموت فالشبقية( النزوية الحركات بين الخلط ظل في-  الباطني المحتوى

 التماس يمكن. الكف أساليب تخللنها التي واألولية كالمي تحفظ شكل على التحكم أساليب إلى باللجوء

 في ميت موضوع على االعتماد في يةاالكتئاب الوضعية إرصان وصعوبة للتقمص االكتئابية الطبيعة

  .النزوات دمج إلعادة كطريقة شبقية العالقات فظهرت ذلك، بعد مناقض تفسير وتعطي البداية

   6" :11 اللوحة

 منحدرات الوعرة، الدروب الجبل في تقولي.. .و نبتات كاين هنا البحر، قاع في منظر تقولي"       

 حيوانات الال وال وقيلة عباد كاين Attention  يديرش ام كان لو اطيح وحد بالخطر تحسي خطيرة

   58" ".مريح غير طبيعي منظر. هنايا ثعبان وكاين وعصافير

  : الدفاعية األساليب دينامكية

 سكوت شكل على الكف يظهر ،)CN8( فنية لوحة منوال على قصة نسج من انطالقا       

)CP1(،  الخاطئة اإلدراكات تظهرو )E4 (آخر مسار تتخذ التي )A2-14 (المحتوى وصف يتم حيث 

 الال وال وقيلة عباد( لتصور اإللغاء يتم ثم ،)B2-13( وكارثي درامي جو في) A2-1( الظاهري

 تقديم مع) الثعبان) (A2-16( القصة في إدماجه وعدم كبير تفصيل إدراك يتم ثم) A2-9) (حيوانات

  ).B2-8( شخصية تعاليق

  :اإلشكالية
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 والذي الخطيرة، األمومية الهوامية بالصور متعلق بدائي، قلق أحيت اللوحة أن ضحاوا كان       

 هذه تفشل ولكن) البحر قاع في منظر تقولي( رمزي تصور من انطالقا البداية في مباشرة أدرك

 لم أنها إال األمومية،  التصورات ظهور رغمو  األنا على المميتة للنزوات مكثف هجوم فيحدث الرمزية

 تمايز عدم المحاولة، هذه في التمسنا إذ) تصور بأي المرتبط غير( الهدام الحقد من التخرج يعتستط

  . بدائية محاولة فهي والموضوع األنا بين واضح

  : BG 12 اللوحة

 وسط في اللحظات بهذ استمتعو بحريتهم وحدهم الفلوكة هذ على العمر تحويسة في رايحين"       

  " 29 " وهدوءها وجمالها الطبيعة ىعل تعبر هذه خالبة طبيعة

  : الدفاعية األساليب دينامكية

) B1-2( الصورة في موجودين غير أشخاص إدخال يتم) B2-1( القصة في مباشر دخول بعد       

 اللجوء ظل في) B2-12( ")رايحين(" الذهاب موضوع على بعدها والتأكيد) CP3( معرفين غير ولكن

 الشفافة الرمزية إلى باللجوء العالقات شبقانية على التأكيد ثم ).العمر سةتحوي) (A2-13( الفكرنة إلى

)B2-9") (( الظاهري بالمضمون بالتمسك وتنتهي") اللحظات بهذه إستمتعواCF1 (والعقلنة )A2-13 (

  ).هدوئها، جمالها(

   :اإلشكالية

 استجاباته في التنويع إلى فردال وتبعث الفارطة للوحة بالنسبة ارتياح كفترة اللوحة هذه تعتبر       

 الفقدان إشكالية من التخرج الشفافة، الرمزية من انطالقا بشرى استطاعت وقد. والوجدانية الحسية

 غير أنهم رغم-  غيابها في اإلنسانية الصور استحضار واستطاعت. االكتئابية اآلليات ضد والدفاع

 متحملة غير الشبقية هذه أن القول ويمكن - هماتربط التي العالقة طبيعة في وال جنسهم في ال معرفون

  ").هدوءها(" الشفافة والرمزية العقلنة بواسطة تجميدها بعدها، مباشرة ظهر لذلك،
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  :B13 اللوحة

 راقد خالوه  Tranquille مضرب لكاش راحو شغل.. .ويماه، باباه في يستن.. .في يستن"       

 يستنى قعد Alors يرجعوا ما قبل ناض هو) إهه؟.. (.بصح ينوض ما قبل لو قالوا.. .وراحو وحدو

   2'30"  كان" ما هذا) تتنهد( نعرف ما وال حزين وجهوا على باين.. .فيهم

  : الدفاعية األساليب دينامكية

 في بتوقف يتبع مقلق موضوع بذكر القصة تبدأ، )B2-1( القصة في المباشر الدخول بعد       

 يليه والذي) ويماه باباه) (B1-2( الصورة في موجودين غير اصأشخ إدارج يليه) CP6( الكالم

-B2( الذهاب نوع من مواضيع على التأكيد يتم) A2-3( كالمي تحفظ من وانطالقا) CP1( سكوت

 سكوت يليه والذي) وحدو راقد خالوه ...مضرب لكاش راحو) (CM1( اإلسناد وظيفة واستثمار) 12

)CP1 (القول الذهاب، نوع من يعمواض على التأكيد إلى وترجع )B2-12 (في توقف يليه والذي 

 التأكيد إلى التدخل هذا بعد فتلجأ) CP5( المختصة طرف من أسئلة طرح ضرورة مع) CP1( الكالم

 يليه والذي") فيهم يستنى قعد Alors  يرجعو ما قبل ناض هو) ("CF2( ومبتذل يومي هو ما على

 مع") حزين وجهو على باين) ("CN4( وجدان عن تعبر ضعيةو  إلى تلجأ ثم) CP1( الكالم في توقف

 مخرج نعرف ال النهاية وفي) تتنهد(  )CC1( جسمي تعبير وظهور) A2-11(  االنكار محاولة

   .)CP4( الصراع

  :اإلشكالية

 مستوى على مشكل إلى تشير والتي االكتئابية الوجدانات ضد عمل البروتوكول خالل نالحظ       

 شغل(" البدائي المشهد هوام باستدعاء بالوحدة الشعور تناول هناك كان. االكتئابية اليةاإلشك إرصان

 االكتئابية، بالوجداناتو  بالوحدة اعترفت بشرى أن القول يمكن")  Tranquille مضرب لكاش راحو

 تمحتويا على الجنسية الفضولية بنقل جنسية هوامات من انطالقا ممكننا ذلك وكان تستلزمها، التي

  .رمزية أكثر
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   13MF: "15 اللوحة

 كفاش خطر.. .قتلها اغتسلو   دوش ما بعد مراة مع راجل شغل.. .هذي") محرجة تبدو(       

 باش ناض وهو تاحها الرقاد كملت هي تاعو مرة ثاني تكون تقدر.. .ماتت بلي باين يدها، طاحت

  6 2"   "تعبان بلي عينيه، في إحك كيفاش حسب باين بصح يخدم إروح

  :الدفاعية األساليب ديناميكية

 يعود لكن الكالم تحاول ثم) CC2( الحركة إلى تلجأ) CP1( طويل أولي كمون زمن بعد       

 ذكر إلى تلجأ) CP3( باألشخاص التعريف وعدم) A2-3( كالمي تحفظ من وانطالقا) CP1( التوقف

 في توقف يليه والذي) E8( ")قتلها لاغتسو  دوش ما بعد(" والعدوانية بالجنس متعلقة فجة مواضيع

 تغيير ثم) CP1( سكوت يليه والذي) A2-2( المدرك من انطالقا التبرير ومحاولة) CP1( الكالم

 البينية العالقات على والتأكيد) A2-3( كالمي تحفظ من وانطالقا) A2-14( القصة مسار في مفاجئ

)B2-3 (ويومي واقعي هو ما على والتأكيد )CF2 (وجدان عن تعبر وضعية إلى لجوءال مع 

)CN4.(  

  :اإلشكالية

 عدة بين التردد إلى باللجوء بشرى واجهتها وقد. االسقاطية للحركة تكثيف هناك أن القول يمكن       

 للوحة، الباطني بالمحتوى متعلقة خاصة، تصورات بظهور األولى المرحلة في تميزت التي تفسيرات

 للهوامات الداخلي المصدر الستعباد كطريقة  الخارجي، المدرك إلى باللجوء مقاومتها حاولت والتي

 ، تماما،األول الطرح عكس ،ويومي مبتذل هو ما إلى تلجأ الخطاب من الثانية المرحلة في ثم. الهدامة

  .مكثف االنشطار هنا

  :19 اللوحة

 تريسيتي لها لووص وحدها الدار même بصح... الثلج وسط وحدها دار الجبل في دار شغل"       

)l’électricité (هول عاصفة،.. .لعباد ساكنينها بالك الضوء كاين بلي تاحها طواقي من يبان 

  .1" '35" " مليح فهمتش ما بصح خوف أشباح، الطبيعة،
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  :الدفاعية األساليب ديناميكية

 إلى تلجأ) A2-3( كالمية تحفظات من وانطالقا) B2-1( القصة في مباشرة بشرى تدخل       

 من انطالقا مالحظ هو ما على وتؤكد) CP1( توقف يليه والذي) A2-1( الظاهري المحتوى وصف

) CN5( الحسية الخصائص على التأكيد مع) A2-2( التفاصيل طريق عن التفسيرات تبرير

 دون لكن) B1-2( الصورة في موجودين غير أشخاص تدخل) A2-3( كالمي تحفظ على وباالعتماد

 والخوف الكوارث نوع من مواضيع على بعدها والتأكيد) CP1( توقف يليه والذي) CP3( تعريفهم

)B2-13( الموضوع عن الكالم مواصلة عن بالرفض مباشرة يتبع ولكن )CP5.(  

  :اإلشكالية

 مع بالعالقة المرتبط المضطهد التهديد الستبعاد والكف، التحكم أساليب إلى بشرى لجأت لقد       

 هذه في فعاال كان تناسلية – قبل إشكالية تنشيط إعادة أن، القول يمكن. األمومية الهوامية الصورة

 الكف أساليب إلى باللجوء احتوائها حاولت والتي للخوف، مثيرة هوامات استحضرت وقد اللوحة

  .به محسوس هو ما على التركيز شكل على أو الفوبي الكف شكل على األولى بالدرجة

  :16 اللوحة

 حوايج بزاف فيها نشوف أنا بيضاء نشوفهاش ما أنا حوايج بزاف على تعبر تقدر بيضاء حةلو "       

 هي هذي كان ما هذا فيها روحي نشوف) ضحك( لنرجس صرا كما فيها روحي نشوف ماء تاع بركة

 وهي تتكلم( ماء بركة فيها نحط حبيت أنا فيها نحطو حبينا واش كل حوايج بزاف تعني بيضاء ورقة

  " 48 " روحي على كلش حكيت هي هذي) المكتب على لوحةال تقرع

  :الدفاعية األساليب ديناميكية

 ذكر إلى اللجوء ثم) A2-13( العقلنة إلى واللجوء) B2-1( القصة في المباشر الدخول بعد       

 بإثارة يتبع والذي )A1-2") (لنرجس صرات كما(" أدبية مصادر إلى والرجوع) CN7( مرآتية عالقات

 ")ماء بركة("  اإلجترار إلى الميلو  )CN2( شخصية مصادر إلى الرجوع مع) CC1) (ضحك( كيةحر 

)A2-8 (فنية لوحة شكل على قدم الخطاب أن كما )CN8") (بحركة مدعما كان والذي") فيها نحط 

 .)CN2( الشخصي المصدر على تؤكد النهاية وفي) CC2) (المكتب على اللوحة تقرع(
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  :اإلشكالية

 الوجدانات مواجهة لتفادي  وذلك مالحظة هو ما لجأت بشرى فإن الصورية، الركيزة غياب في       

 ويبدو خارجي، هو بما التمسك وأهمية الداخلية المواضيع غياب إلى يشير الذي بالفقدان، المرتبطة

 سجن كذلك وعبر المماثل الشيء عن البحث عبر مرآتي تصور بإعطائها إشكاليتها جليا تفسر أنها

  .النزوات لتجميد ملحة كضرورة فنية لوحة شكل على القصة

  سنة 35بشرى : TATخالصة سياقات   

  E سياقات   C سياقات  B سياقات Aسياقات   
A1-2 =2 B1-2=3  CP1=18 

CP2=1 
CP3=9 
CP4=5 
CP5=4 
CP6=2 
CP=39  

E1=1 
E3=2 
E4=1 
E8=3 
E9=2 
E11=1 
E14=5 
E20=1 
E=16  

A2-1=5 
A2-2=7 
A2-3=13 
A2-6=4 
A2-8=3 
A2-9=1 
A2-11=2 
A2-13=3 
A2-14=5 
A2-16=1 
A2=44  

B2-1=6 
B2-3=3 
B2-6=1 
B2-8=1 
B2-9=3 
B2-12=4 
B2-13=2 
B2=20  

CN1=1 
CN2=2 
CN4=9 
CP5=1 
CN7=1 
CN8=2 
CN=16  

CM1=1 
CM2=1 
CM=2 
CC1=2 
CC2=4 
CC=6  

CF1=4 
CF2=2 
CF3=1 
CF=7  

 

  :السياقات العامة

 بالدرجة الرقابة أساليب ظهرت حيث األساليب تنوع ناحية من محصور البروتوكول ظهر قدل       

 اإلنتاج من قلل ما القصص على طغت وقد) CP=39( الفوبي الكف وأساليب) A2=44( األولى
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 التحكم أساليب حضور كان حيث، الظاهري المحتوى بوصف واكتفت صراعية ال القصص فأصبحت

) A2-3=13( كالمية تحفظات شكل على وكذلك) A2-1=5( الظاهري المحتوى وصف شكل على

 عزل في األساليب هذه ساهمت وقد )A2-2=7( ظاهر التفاصيل من انطالقا التبرير أن كما

 الكف أساليب مع اشتركت وقد؛ الكثيفة التصورات من للتخرج كمحاولة للوحات الباطنية المحتويات

 أساليب شكل على وكذلك) CP=39( الفوبي الكف شكل على خاصة بكثافة حاضرة كذلك كانت التي

 لكن للوجدانيات؛ الداخلية المشاركة  الستبعاد األحيان أغلب في جندت التي ،)CN=16( نرجسية

 أساليب عليها وتطغي ناجعة غير تصبح األساليب هذه فإن قوية، النزوية الضغوطات كانت عندما

  ).E=16( أولية

  :اإلشكالية

 في مجند كان كبير كف مثال نالحظ جيدا مرصنة غير فكانت األوديبة ، اإلشكاليةبشرى تفادت 

 بالثالثية االعتراف كان - الوالدية الصور مع والمنافسة الرغبة حركات تحي والتي-  الثانية اللوحة

 الوالدين طرف من فالطرد. األجيال بين الفرق تفادي بعد ممكنا ذلك وكان بصعوبة ولكن حاضرا

  .جيدا مرصنة غير اكتئابية وجدانات جندت لذلك لم،بأ معاش

 يمكن. تجاوزه عدم إلى يشير ما والحقد الغيرة شعور لظهور مناسبة األنثوية، الصورة مع الصراع كان

  .الداخلي المستوى على متناول غير األوديبي الصراع أن القول

 من البنت وطرد األنثوي الوجه اتجاه الغيرة ظهور إلى أدت األوديبية المنافسة أن نالحظ       

 التصورات هذه تميزت) 3BM( اللوحة في الذات على العدوانية رجوع إلى أدت أنها رأينا وقد الوضعية

 الصور اتجاه للحقد الكبت عدم وخاصة األبوية الذكرية بالصورة المتعلقة للرغبة الجيد الكبت بعدم

 اتجاه الوجداني للتناقص استدخال سوء أظهرت لتياو  النرجسية، التقمصات طغت وقد أمومية/األنثوية

 من مرة كل في العقاب كان  - الذات على العدوانية رجوع إلى بدوره أدي الذي-  األمومي الموضوع

 والتي) 13MF اللوحة( ذكرية صور طرف من أو) 3BM) (اللوحة( ذاته على نفسه الفرد طرف

 أن، القول يمكن .األعلى األنا لهيئة استدخال قصن إلى يشير ما مميتة، بطريقة شبقية أحيانا كانت

 .اإلرصان صعبة كانت التي الفقدان إشكالية مع ،بكثافة ،إشترك األوديبي، الصراع

  



  التوظيف الحدي االكتئابي: الفصل العاشر
  

 371 
  

 

 

  :العامة المعطيات خالصة

 الشديد قلقها على التركيزو  ،كلها تقريبا المقابلة مواضيع وتفادي الشديد بالكف المقابلة تميزت       

 بدا كما. تضيعه أن تخاف الذي الحالي حملها يخص فيماو  لديها المتكرر اضاإلجه يخص فيما

  . لديها عن السند الملح البحث واضحا

 النوعية ناحية من ولكن ،)إجابة 25( اإلنتاج كمية ناحية من عادي، ظهر فقد الرورشاخ أما 

 أعطي ما كذلك، الكف روكث الكالمية التحفظات تعددت حيث بالصالبة تميز البروتوكول أن رأينا فقد

 جهة ومن قليلة الحركات فظهرت جدا ناقصة الذاتية المشاركة كانت فقد. للتعبير محدودة صبغة

. الداخلية الصراعية التداعيات في التحكم في الرغبة إلى يشير ما للمادة الشكلية اإلجابات كثرة أخرى،

 بين التناوب انتباهنا لفت .أخرى إلى وحةل من مختلفة باإلشكاليات المتعلقة للرمزية الحساسية كانت

 التصورات هذه ضد والدفاع) للتكامل تفتقد تصورات ظهور إلى أدت والتي( األولية الصيرورة ظهور

  .مقلقة أحيانا أنها درجة إلى إسقاطية واستجابات بالواقع متمسكة استجابات بين تناوب هناك فكان

 الباطني المحتوى مع بصدي القصص أغلبية ظهرت فقد الموضوع، تفهم اختبار في أما       

 قاعدة بإعطاء سمح إذ اإلنتاجية في ساهم الصوري، اءهبنو  االختبار هذا طبيعة أن يبدو للوحات،

  .الرورشاخ في تماما غائبة كانت عالقات لبناء

 ةوطاغي األحيان، أغلب في فجة، إسقاطية بحركات خاصة تميزت العالقات، هذه أن نالحظ       

 وهي الكامنة، اإلنشطار آليات إلى يشير والذي متناقضا التصورات تناوب كان. احتوائها إمكانية على

 تداعي فظهر المكثفة، اإلسقاطية اإلثارة الحتواء ممكنة، كانت التي الوحيدة التنظيمية الطريقة

 الحقدية الحركات عرجو  حظنا ال لقد؛ ومقلقة هدامة اكتئابية، حركات أظهرت التي األولية للصيرورة

  . األنا على األمومية بالصورة المرتبطة

 مع التمايز نقص جهة، من ترجمت والتي الهوية، مستوى على التكامل هشاشة ظهرت       

 كانت الذات، ضد العدوانية وهذه األوديبي بالذنب الشعور إرصان استحالة أخرى، جهة ومن الموضوع

  . المتحملة رغي النزوية الحركات لمواجهة وسيلة



 

 

  :الخالصات العامة

التنظيمات النفس مرضية التحتية لصيرورات  حول يدور البحث، هذا في اهتمامنا أن نذكر    

أي –األمومية  بالتجربة  عالقتهاو  األنثوية التي تدفعنا بدورها إلى اإلشكاليةو  األمومة المختلفة؛

 النساء العقيمات، على اهتمامنا انصب قدف - األمومية لدى النساء العقيماتو  التقمصات األنثوية

الحوامل، حيث تمثل نوعية معاش الحمل مؤشر مهم  إلجالء فرضياتنا وقع اهتمامنا كذلك على النساءو 

لنوعية صيرورة األمومة؛ فإذا كانت هذه التقمصات مهمة في نوعية صيرورة األمومة، فهذا يعني أنه 

النساء الحوامل ذوات و  ا هو الشأن عند النساء العقيماتكم–كلما عانت المرأة في صيرورة أمومتها 

   كلما توقعنا تقمصات "مرضية" هستيرية كانت أم ال.    -مشاكل صحية مختلفة أثناء حملهن

 بالتاليو  األوديبية، اإلشكالية تناول فشل يحدد أن يمكن عما دفعنا كل هذا، إلى التساؤل،

 المحاوالتو  اإلشكاليات عن تساءلنا آخر، بمعنى جنسيا؛ تميزةالم األنثوية التقمصات إلى المرور إعاقة

 حاالت في األمر هو كما-  األمومة هذه تحقيق باستحالة األمومة تحقيق صعوبة تغطيها التي لحلها

  بمعاش "صعب". لكن الحمل أو بحدوث العقم،

 علينا صعب اكم يميزها، الذي المبالغ للفقر نظرا البروتوكوالت، تحليل بعض علينا لقد صعب

 الصراعات كشف عن الذي ألهوامي، للجفاف نظرا ،الفحص وضعية في الحاالت هذه مع التعامل

 عمل لكل مقاومة النساء جندت الصعوبة، هذه أمام .)الوالدية( األمومية بالتصورات الخاصة الحية

 معنى فهم بةصعو  أمام ،بدورنا جعلتنا - النفسية االختبارات في أو المقابالت في سواء– نكوصي

 يرى الذي (.Widlocher D) نذكر هناو  )؛األعراض تحدثها التي( بضجة أحيانا تترجم التي معاناتهن

 تفكير في تضمن، هيو  األولية، التقمص بآليات أساسا، للمختص مرتبطة الفكرية المشاركة" أن

  (Widlocher D., 1990, P.471)" للعميل العقلية الحياة في داخليا يحدث ما المختص،

لقد ظهرت الصيرورة التفكيرية مستثمرة من طرف النساء الحوامل اللواتي كان معاش حملهن 

النساء الحوامل اللواتي كان معاش حملهن و  أنجع، منه عند النساء العقيماتو  "سهال" بشكل أحسن

رورة، تبقى ٕان أظهرت النساء صيرورة تفكيرية فعالة نوعا ما، إال أن هذه الصيو  "صعبا"، إال أنه حتى

التي لم تترك و  متأثرة أحيانا بخصوصيات مرحلة الحمل (التي تتميز بإعادة إحياء الصراعات الطفولية)

  خيار للنساء، إال اللجوء أحيانا إلى الكف كوسيلة للتهرب من الصراعات التي تطرحها اللوحات. 
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تتمتع بها النساء الحوامل  المرونة النفسية النسبية التيو  تشير النجاعة في اللجوء إلى الرمزية

اللواتي كان معاش حملهن "سهال"، إلى إمكانيات إرصانية باطنية، ما يؤشر بدوره إلى إمكانيات النساء 

  إلرصان صيرورة األمومة. 

  :يلي كما عليها المتحصل النتائج كانت

                                                   يخص مافي أو اإلشكاليات يخص فيما سواء البحث مجتمع نساء لدى مختلفة تحتية سجالت ظهور-

 من تمتد صيرورة حسب النساء، تقسيم إلى التظاهرات، هذه خالل من توصلنا فقد الدفاعية؛ األنماط

 التوظيفو  الخطير العصابي التوظيفع ظهور م – الحدي التوظيف إلى ،"العادي" العصابي التوظيف

  .  الذهاني

  مستويات التوظيف انطالقا من الرورشاخ كما يلي:لقد تم ترتيب 

  ]19[ن=  (.Lim. Nar):الحدي النرجسي -1

  ]   14[ن= (Hyst.a):الهستيري الكالسيكي -2

 ]13[ن=   (.Lim. Dpr):  الحدي االكتآبي -3

 ]8=  [ن: (Phob. b)الرهاب الخطير  -4

 ] 7[ن=  (Hyst. b) : الهستيري الخطير -5

 ] 6[ن= :  (Obs. b) الوسواس الخطير -6

 ]6[ن= :  (Phob. a) الفوبيا الكالسكية -6

  ]5[ن= الكالسيكي (Obs. a) : الوسواسي -8

 ] 2[ن=  :  (.Parano)  العظام -9

  ] 2[ن=  (.schizo) :الفصامي -9

  :في اختبار تفهم الموضوع

 ] 28[ن=  :(.Lim. Dpr)   الحدي االكتآبي -1
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 ] 16[ن=:  (Hyst.a)الهستيري الكالسيكي  -2

  ]  9[ن=:  (Obs. a) الوسواسي -3

  ]8[ن=  :  (Phob. a) الفوبيا الكالسكية -4

  ] 5[ن= :  (Hyst. b)الهستيري الخطير  -5

 ]3[ن= : (Phob. b)الرهاب الخطير  -6

 ] 2[ن= :  (.Parano) العظام -7

  ]2[ن=  (.schizo) :الفصامي -7

  ]     1[ن=  :  (Obs. b) الوسواس الخطير  -9

عكس ذلك عند نساء مجموعة  ؛تقمصات ثانوية أوديبية فعالةبالتنظيم العصابي، ظهر 

العصاب الخطير حيث الحظنا تصورات اكتئابية أمام الفقدان (مع الصورة األمومية) ما لم يسمح 

  بعمل تقمصي ناجح.   

 ؛لكانت التقمصات الهستيرية سارية المفعو  ،يمكن القول أنه لدى هذين الفوجين من العصاب

فرض قمع و  كان الصراع األوديبي حاضر بقوةو  ،لكن بدى الصراع مع الوجه األمومي غير متجاوز

ألن هناك فشل في ، دفاعي للعدوانية، تحت تأثير الشعور بالذنب. بقيت التقمصات األوديبية صراعية

ء، إال أنها التتنازل عن المواضيع األولية. رغم أن التقمصات األنثوية كانت سارية لدى بعض النسا

  كانت مرتبطة أحيانا بالنقص، ما أعطى صبغة اكتئابية للتقمصات. 

إال أن التوظيف العصابي لم يكون دائما "مرضيا"، فقد أظهرت النساء الحوامل اللواتي كان 

بدا الصراع مع الوجه األمومي متجاوز، و  معاش حملهن "سهال"، تقمصات هستيرية سارية المفعول

التخرج من الوضعيات التي يفرضها االختبار؛ كان و  من تناول الصراع األوديبي سمح هذا التجاوز،

ذلك ممكنا باللجوء إلى سجل دفاعي متنوع. ظهرت التقمصات األنثوية سارية المفعول، سمح ذلك 

  بإجالء تقمصات أوديبية ال صراعية.     
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 تميز التي الصراعية حياءاتاإل لدى النساء، كان تحت وطأة النفسي التوظيف أن تبين لقد       

 أن إال أحيانا، األخيرة هذه غنى رغمو  مختلفتين، بطرقو  بدرجة الهوامات تجنيد كان. مرحلة الحمل

   .النساء بعض لدى نرجسية زعزعة إلى أدى الجسدية، الصورة على تغيرات من يفرضه وما الحمل

 استحالة أمام النساء، تجعل نة،كام معاناة تختبئ صارخة، أحيانا كانت التي الشكاوي، فوراء

  .النرجسية للهشاشة نظرا الحمل؛ يفرضها التي التغيرات تقبل

على  قدرتها عدم أم امرأة كل قدرة من انطالقا فرضياتنا، بإجالء سمحت لنا هذه المعطيات

    رين.  االخاصة باإلختبو  المختلفة الصراعات تناول

 العقلي النشاط كان الحمل؛ لقد معاش نوعية حسب االسقاطي، توازن اإلنتاج تنوع انتباهنا ألفت      

 أو مختلفة، جسدية أعراض بظهور سواء– "بالصعوبة" الحمل معاش تميز كلما بالكف متميزا

 لتزول قصيرةو  مؤقتة مشاركة أنها إال أحيانا، الوجدانية المشاركة رغم مثال، فنجد نفسية؛ باضطرابات

  .الكف وطأة تحت

صعوبات لم تكن تعرفها الحمل الحالي، في تجد لكن و  معاش الحمل األول "سهل"أحيانا يكون 

كان فعاال لغاية الحمل السابق، لكن  ،يبدو أن الكبت للصراعات الطفولية ؛المرأة في حملها السابق

 - حمل كلفإن إعادة طرحها ممكنا في -  الحالي تحت وطأة اإلحياءات الطفولية خالل مرحلة الحمل

  مناسبة إلعادة إصالحها. و  تها الخاصةياأمومة موعد جديد للمرأة مع إشكال فكل تجربة

من  الحمل بدون اللجوء إلى وسائل منع الحمل نهائيا،و  تعدد الوالدات،ت انتباهنا كذلك أن ألف

لم يتلقين دعم من طرف و  تقدمن في السن،شأنه أن يكون دراميا أحيانا خاصة عند النساء اللواتي 

ن ظهرن ضئيال، إال أنهفي مجتمع بحثنا  نساء الحوامل المتقدمات في العمركان عدد ال فإن ؛المحيط

ال مساندة من طرف المحيط. نرى أنه من المهم و  خاصة أنهن لم يتلقين ؛كلهن بهشاشة أحيانا صارخة

                                                                             .  االشكاليةالقيام ببحوث إلجالء هذه 

بالنسبة للنساء العقيمات، يمكن القول أننا التمسنا هشاشة نفسية واضحة لديهن في االختبارين؛ 

  كان التوظيف النفسي مفتقد للمرونة، ما جعل تناول الصراعات التي يحييها االختبارين، مرضيا. 
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هذا نظرا لبنائه الذي يضع التكامل ظهرت الهشاشة لدى النساء أكثر، في اختبار الرورشاخ،       

النرجسية، فإن النساء الحوامل اللواتي كان معاش حملهن  للهشاشة نظراو  .في اختبار حقيقي ،الجسدي

النساء العقيمات، أظهرن إنتاج مضطرب من ناحية البناء جعلنا نشك، أحيانا، في التكامل و  "صعبا"

 الجسدي لدى هته النساء.

 كلهنو  النساء من قليل عدد ظهر :"العادي" العصابي بالتوظيف الخاصة ولىاأل المجموعة في      

 الصراع ظهر حيث جيدة، النساء، هته لدى بالواقع، ذوات معاش حمل "سهل" العالقة حوامل نساء

 تناول في المستعملة األساليب كانت. النفسي للتوظيف العصابي السجل إلى يشير ما داخليا

  .  الفقدان بإشكالية تأثره ظهور دون ٕارصانهو  األوديبي الصراع بتناول سمح ما متنوعة، الصراعات،

 داخلية صبغةو  الواقع، مع فعالة بعالقة احتفاظ وجدنا الخطير، العصابي التوظيف فوج في      

 تجلت لدى نساء هذه المجموعة، لقد .النفسي للتوظيف العصابي السجل إلى يشير ما-  للصراعات

 مستوى على مشكل وجود عدم االختبارين، تحليل أوضح .بالكف متسمة أو جسيةنر  دفاعية أنماط

 تناول إمكانية ظهرت لقد - عنه الكشف صعوبة رغم– فعال الموضوع عن فالتمايز. الهويةو  التكامل

 الخاصة األعراض مع أهمية أحيانا تناقض الذي الشيء الداخلي،و  العقلي المستوى على الصراعات

   .بالعقم أو الحمل بمرحلة

 أننا إال أحيانا البيني التوظيف من بقربه النساء من المجموعة هذه لدى النفسي التوظيف تميز

 ما للصراعات، إستدخال من إلتمسناه لما نظرا ؛العصابي التوظيف مجموعة إلى ضمه ارتأينا ذلك، رغم

 حيث لصراعات،ا لبعض ما، نوعا جيد، لديهن إرصان ظهر فقد أكيد،  عصابي توظيف إلى يشير

  الثانوية. األساليب استعمال على والمواظبة الترميز على القدرة ظهرت

 الدفاعية اإلعدادات ناحية منكذلك،  هناك فروقف الحدي بالتوظيف الخاصة المجموعة أما      

  . األوديبي للصراعو  الموضوع لفقدان الثنائي السجل في – الصراعات تناول في المبلورة

 نرجسي حدي توظيف إلى ،ذاته بحد منقسما المجوعة هذه في النفسي التوظيف رظه لقد      

 أم الكف أهمية ناحية من فروق وجدنا التوظيف، نفس إطار في كذلك لكن اكتئابي؛ حدي توظيفو 

  . ال
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 الحركة يخص فيما( شديد بكف متميزة الحدي، التوظيف مجموعةفي  المبلورةكانت الدفاعات       

 الحدود هشاشة لمواجهة فعالة النرجسية الدفاعات كانت). الموضوع استثمار يخص فيما وأ الليبيدية

 تناول استحالة مع منعدما الموضوع استثمار لكن. الهوية تكامل لضمانو  الخارجو  الداخل بين

 لكن الواقع، مع الفعالة بالعالقة التمسك فعال سمح ما الكف،و  التحكم دون إعاقة الوجدانية الشحنات

 أن إال النرجسي، بالتكامل االحتفاظ فرغم االقتصادية؛ الناحية من باهظ ثمن تكلف األساليب هذه

  .نزويو  وجداني بجفاف األحيان، أغلب في متميز الخطاب

 الموضوع، استثمار إمكانية مع أقل كف الحظنا فقد بالمرونة، المتميز الحدي التوظيف في أما      

 اإلعدادات نجاح ظهر. النرجسي، نظرا لطغيانها لتكاملل مهددة تبدو األخيرة، اإلمكانية هذه لكن

 مجموعة لدى نجد حين في الموضوع؛ مع االختالطو  الغموض لمواجهة ،أحيانا النرجسية، الدفاعية

  . بالهوية خاصة مشاكل أظهر ما االسقاطية، الحركة وطأة تحت النرجسية اآلليات هذه أخرى، فشل

 قراءة كانت بالذات، الحاالت هذه فيو  :مختلفة بطرق للموضوع ةنرجسي تبعية ظهرت لقد

– فرضياتنا من لتأكدل لنا ضروريا ،االختبارين معطيات إلى مواجهة اللجوء كانو  صعبة البروتوكوالت

 عند استبعدت - المجموعة هذه أغلبية لدى الرورشاخ أظهرها التي بالهوية الخاصة المشاكل حيث

  .لموضوعا تفهم الختبار التناول

مجموعة  بنساء الخاصة النفسية التوظيفات بين التمييز يخص فيما ،كبيرة صعوبة التمسنا

 اعتمدنا التي األساسية العناصر من اإلسقاطات، شدة ذلك عكس أو الكف ثقل كان فإذا البحث، 

 هالتشاب اكتشافمن  لنا، سمحت التي هي ،االسقاطية للعيادة المعمقة الدراسة أن إال عليها،

  .البحث مجموعة نساء بين االختالفو 

 نساء لدى ظهرت التي النفسية التوظيفاتو  الدفاعية اإلعدادات أن باختصار، القول يمكن

 إشكالية ظهرت التي لكن مختلفة بطرق الفقدان تناول استلزمت التيو  متنوعة كانت البحث، مجموعة

  . األوديبية لعقدةا إلى المرور منع إلى أدى ما الحدي؛ التوظيف مجموعة لدى

 النساء مجموعة لدى األوديبية العقدة تناول في الصعوبة هذه ظهور إلى نشير أن يفوتنا ال لكن      

 اإلشكالية أن إال الثانوية، األوديبية التقمصات ظهور رغم حيث الخطير؛ العصاب إلى ينتمين اللواتي

 تجنيد إلى أدى (ما الموضوع استقالليةو  ايزتم أمام– الحاالت معاناة أظهر ما طاغية بدت االكتئابية
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 خليفة بن إليها توصل التي النتائج مع نتائجنا تشابه إلى هنا نشير). الموضوع بفقدان خاصة مخاوف

 سنة نوقشت والتي" االسقاطي المرضي النفس علم: عنوان تحت الدولة لدكتوراه رسالته في محمود

، بالجزائر، من 2008نشرت في و  .موسي سي الرحمان عبد األستاذ إشراف تحت كانت التيو  2007

   طرف ديوان المطبوعات الجزائرية.

 الكبت ظهر حيث المجندة الدفاعات بأهمية ،النساء من المجموعة هذه نتائج تلخيص يمكن

 الرغبة بين تناوب نجد حيث )للصراعات الداخلي بالتعبير تميزة(التي ت والكف النقل العزل، بوضوح

 للتصورات والكبت الكف دعم منأحيانا  العزل سمح ؛والتحكم التداعي القدرة، عدمو  لقدرةا والدفاع،

  .الجنسية

 ؛العدوانية تناول وصعوبة اإلخصاء بعقدة النساء، من المجموعة هذه لدى التقمصات تأثرت

 ؛النكوص صعوبة في تجلى ما :البدائي سجله في األمومي، الموضوع مواجهة في صعوبة وجدن وقد

 وكذلك إليها ترمي التي اتواإلشكالي اللوحات في ،ما نوعا ،واضحة بدت التداعيات صيرورة أن غمر 

  . النفسي التوظيف استمرارية إلى يشير ما اللوحات بين ما للتداعيات ما نوعا وضوح

 صةخا األوديبي، الفقدان قلق فإن النرجسي، االستقرار رغمو  الذات،و  الموضوع بين التمايز فرغم      

. التقمصي العمل ،األحيان أغلب في ،أعاق الذي اكتئابي صدى ظهور إلى أدى األمومي، الوجه مع

  . كافيا غير منها التحرر أن إال أحيانا، بناءة الهستيرية التقمصات بدت

 ٕانو  حتى ؛بالعصابي محققة توظيفهن تميز اللواتي النساء لدى األنثوية التقمصات ظهرت      

 كانت النرجسية، الحاالت فعند ،ذلك عكس). الخطيرة العصابات في خاصة( أحيانا بالنقص ارتبطت

 أدت والتي مختلفة، الجنسية للفروق الحساسية كانت. النرجسية الدفاعاتهي  االستكانة مواجهة وسيلة

 بالفروق الكلي االعتراف عدم نجد أين الهوية؛ تنظيم باضطراب أحيانا تتميز مختلفة آليات تجنيد إلى

 استثمار أدنىو  للنزوة، الداخلي المصدر نفي ،أحياناو  تمايز كل ضد بالدفاع اقترنت التيو  الجنسية،

 ليسمح جيدا مرصن يكون لم الذي القلق، طغيان إلى أحيانا أدت األنثوية، فالتصورات. للموضوع

  .فوبيا- الهستيري التقمصات باختيار

 للهوامات نشط إجالء هناك كان فقد ،"عاديا" عصابيا توظيفهن ظهر اللواتي الحاالت عند      

 الذي الهستيري، اإلغراء هوام يخص فيما خاصة االستكانة، وضعية استثمار إمكانية مع الجنسية،
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 بطريقة عنها التعبيرو  الجنسية المطالب بكبت سمحت التي مستدخلة، عليا أنانية هيئة وجود عن كشف

  .أخالقيا مقبولة

 مواجهة استحالة أو صعوبة ظهرت، فقد حديا، توظيفهن كان تياللوا الحاالت عند أما

لقد تميز إنتاج الحاالت التي أدمجت في الحاالت  .تالزمها التي اإلخصاء عقدةو  األوديبية الهوامات

حيث عدد اإلجابات منخفض عن المعدل في الرورشاخ وكذلك : البينية بتقصير شديد في اإلجابات

حيث عدم االشتراك الذاتي  بالتحفظ،اإلجابات متميزة في أغلبها ؛ قصص قصيرة في تفهم الموضوع

إال أنه هناك احترام للعالقة بالواقع فنالحظ قمع لكل حركة نزوية داخلية كما . كذلك نجد كثرة الرفض

باللجوء إلى ما هو يومي  الواقع الخارجي، أن النشاط الهوامي معرض للكبح باللجوء إلى عناصر من

ما يتناقض مع فقر (بظهور أحيانا لبعض الوجدانات والهوامات مؤقتا  ،سمح رغم ذلك والذي– وعملي

فبدى التوظيف  ؛نجد حضور إجابات تحمل داللة إسقاطية رغم الكف الكبير والحصر )التداعيات

  النفسي صلبا وفقيرا في أغلبه.

لفراغ  حيث يستثمر الواقع الخارجي كتعويض ،ظهر الكف كدفاع ضد الهشاشة النرجسية

  .بدل ما يستثمر هذا الواقع كمنطلق لنشاط خيالي ،المواضيع الداخلية

 النساء بين من واحدة حالة ظهرت قدو  ،بحثنا مجتمع لدى نادرة الذهانية التوظيفات كانت

   ثالث حاالت لدى النساء الحوامل. و  العقيمات

 التوظيف مميزات ظهرتو  حاالت، تقديم من أكثر، انطالقا توضحت المعطيات السابقة        

  . النساء بأكثر جالءا لدى النفسي

 تقديم حاولنا وقد للحاالت، معمقة دراسة على قائم عياديا ذلك، وضحنا كما عملنا، كان 

 منف ،جداول شكل على حوصلة في األخرى الحاالت بتلخيص اكتفينا حين في الحاالت بعض

  نموذجية. حاالت عن أمثلة تقديم من انطالقا ياتنافقد وضحنا فرض لذا، الحاالت كل نقدم أن المستحيل

عند النساء الحوامل و  لقد افترضنا أن التنظيمات النفس مرضية السائدة عند النساء العقيمات

أن المعاش المشترك، للعقم أو للحمل، لن يؤدي إلى ظهور تنظيم و  ستكون متنوعة حسب كل امرأة،

 نفسي مميز حسب هذا المعاش المشترك.
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لم نجد توظيف نفسي نموذجي و  الحظ توظيف نفسي نموذجي خاص بالنساء العقيمات،لم ن

   بذلك تتحقق الفرضية األساسية.و  خاص بالنساء الحوامل،

الذي و  أظهرت النساء العقيمات إعدادات دفاعية صلبة، التي بينت توظيف نفسي "مرضي"

  التمستاه خالل: 

التي تجلت خالل اللجوء المبالغ إلى الدفاعات و  ظهور في الرورشاخ لتصورات هشة خاصة بذاتهن - 

النرجسية التي وضعت صيرورة التفرد في اختبار صعب؛ فقد ظهرت الصورة الجسدية غير 

مستدخلة بطريقة جيدة. لم تكون العالقات الموضوعية قائمة بشكل جيد لعدم اكتساب مستوى نمو 

الخارج. لقد ساد الكف بشكل و  ن الداخلليبيدي جيد لذلك، لم تكون هناك قدرة على وضع حدود بي

 واضح.

 (CP)التي ارتكزت أساسا على الكف الفوبي و  أظهرت النساء دفاعات صلبة في تفهم الموضوع - 

 كذلك أساليب أولية، و (B)رغم حضور أساليب المرونة و  (A)التي اشتركت مع دفاعات صلبة و 

(E) ،.إال أن إمكانية التخرج كانت ضئيلة 

  تتحقق الفرضية الثانية.  ما سبق،مانطالق       

التي أظهرت توظيف و  كانت اإلعدادات الدفاعية عند النساء اللواتي كان حملهن "سهال"، متنوعة      

  هذا ما يتجلى فيما يلي:و  نفسي "غير مرضي"

  اختبار الرورشاخ: 

 نرجسيةأظهرت النساء تصور جسدي مبني بشكل جيد حيث التوازن بين االستثمارات ال      

وجود صورة ذات مدمجة بشكل جيد. ظهر و  التي أظهرت فعالية صيرورة التفردو  ،الموضوعيةو 

  .أن هته النساء يملكن مستوى نمو ليبيدي جيد؛ حيث العالقات الموضوعية قائمة بشكل جيد ،بوضوح

  في تفهم الموضوع:

، مشتركة (B)ب المرنة كانت االعدادات الدفاعية في تفهم الموضوع متنوعة؛ تدور حول األسالي - 

غير معيقا بل يظهر في أغلب  (C)كان حضور أساليب الكف و  ،(A)مع أساليب التحكم  
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، لم يخل ببناء الخطاب (E)األحيان مؤقتا إلعادة دفع الخطاب بعدها. كما أن األساليب األولية 

ف النفسي عند ظهر التوظيو  ناجحة بدت هذه األخيرة،التخرج؛ هكذا ساهم في امكانية  ،عكس ذلك

لم نجد مشاكل كبيرة في هذه  ،حيث اإلسقاط لم يطغى على الواقع :نساء هذه المجموعة، متناسقا

مقارنة بالبروتوكوالت الخاصة بالنساء العقيمات أو بالنساء الحوامل ذوات معاش –البروتوكوالت 

  لنفسي.بمالحظة استمرارية في التوظيف ا غنى االنتاج االسقاطي لديهن،سمح  - "صعب"

  بهذه المعطيات السابقة تكون الفرضية الثالثة محققة.  

التي بينت توظيف و  لقد أظهرت النساء اللواتي كان معاش حملهن "صعبا"، إعدادات دفاعية صلبة، 

  الذي التمسناه خالل: و  نفسي "مرضي"

  اختبار الرورشاخ:

 ،إلى الدفاعات النرجسية لغالتي تجلت خالل اللجوء المباو  الذات،ظهور تصورات هشة خاصة ب - 

وضعت صيرورة التفرد في اختبار صعب؛ فقد ظهرت الصورة الجسدية غير مستدخلة بطريقة 

جيدة. لم تكون العالقات الموضوعية قائمة بشكل جيد لعدم اكتساب مستوى نمو ليبيدي جيد لذلك، 

 واضح. الخارج. لقد ساد الكف بشكلو  لم تكون هناك قدرة على وضع حدود بين الداخل

  :(TAT)تفهم الموضوع اختبار 

التي اشتركت مع و  (CP)التي ارتكزت أساسا على الكف الفوبي و  أظهرت النساء دفاعات صلبة - 

، إال أن إمكانية (E) كذلك أساليب أولية، و (B)رغم حضور أساليب المرونة و  (A)دفاعات صلبة 

 التخرج كانت ضئيلة.

  .  تتحقق الفرضية الرابعةما سبق، انطالق م

أنه في مجال األمومة، فإنه من الضروري متابعة  - على غرار مؤلفين كثيرين–كن القول يم

ليس فقط عند النساء اللواتي هن في حاجة للحصول على الطفل، كما هو الحال لدى النساء  –نفسية 

ساطة أو بكل ب ،لكن كذلك لدى النساء الحوامل اللواتي يعانين من مشاكل أثناء حملهنو  العقيمات،

  عند النساء اللواتي يرغبن في متابعة نفسية. 
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رجع فيها بعض عناصر الماضي إلى السطح. يتعلق تالواقع يعتبر الحمل مرحلة التي  ففي

  بفرصة وحيدة لمحاولة فهمهن.   - في أغلب األحيان–األمر 

 ما ضرورة مع األمومية، الصورة مع مواجهة في المرأة يضع -ال أم أول كان مهما– فالحمل

 هشاشة أمامو  كافية؛ ذات صورة تكوينو  )كبتها بنجاح( الطفولية الصراعات تجاوز من ذلك يقتضي

  . متحمل غير أحياناو  صعب حمل معاش يقابلها الوالدية، التصورات

 للتجارب بعديا، صدمي معنى أعطت كصدمة معاش النساء، بعض لدى الحمل، كان

تظهر  الصراعات، لتلك النفسية الترجمة استحالة أمامو  عة،السا تلك لحد كامنة، بقيت التي الطفولية

  . األعراض الجسدية كحل وسط

 المرحلة هذه في تتوجه أن شأنها من ولآلخر للذات السابقة التصورات إن إذن توقع يمكن

   بناء أحسن خاصة إذا أحيطت النساء بمواضيع جيدة. إعادة إلى، الحيوية
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  الهستيريا: التوظيف العصابي 

  TAT  في الرورشاخ

 (Schafer) 30، أو يساوي  (Anzieu) ، المتوسط (R) نادرا ما يتجاوز عدد اإلجابات -

، تناوب حاالت انفعالية )Chabert) (المكبوت مرونة ، عودة(، هراء انفعالي  ) Anzieu(  إجابات مثقلة بالعواطف -

  )Anzieu( متعارضة 

  . الذاتية مع الفاحص آأرضية مفضلة  تعبير عن-

  ).انخفاض اإلجابات المألوفة  ( االجتماعي إدراك جيد للواقع ، انشغال قليل بالجانب -

   IX,  VII , VI (Schafer)    : رفض لبعض اللوحات -

  السياقات العقلية) 1

- G% منخفض :     (Schafer) (أو مبهمة /و) لتظليل أي مرتبطة باللون أو ا(إجابات بسيطة ، انطباعيةChabert(  ،

   )Anzieu( و نادرا ما تكون منتظمة 

ادرة في البقع الحمراء من و هي غائبة أو ن،  )VII , VI تاللوحاخاصة في (أو انطباعية ، دفاعية / بسيطة وDإجابات -

  ).II )Chabertاللوحة

  )Chabert( )عودة المكبوت . تجزيء ذاتي فاشل (  نادرة و بسيطة Dإجابات -

   )Chabert(حسية  إثارة EF/CF و هي مرتبطة بإجابات Dbl ندرة إجابات - -

- % F 60 ضعيف ، أقل أو يساوي (Schafer, Chabert, Anzieu) عدم انشغال بالتكيف مع الواقع و ، 

  . ( Chabert )الواقعية و لجوء إلى الحياة الخيالية  االلتزاماتتهرب من (بالموضوعية 

F + %  -70 و 60ين   ب F - , ( Anzieu )  ديناميكي ( Rausch de Traubenberg ) ذاتية ، استثمار ضعيف 

  ( Chabert )للسياقات الفكرية الناتج عن الممنوع المتعلق بالفضول الجنسي ، تحت تأثير شدة الكبت 

  معالجة الصراعات ) 2

- TRI  منبسط  :C > K )   هي على شكل ، الصيغة العامة ) عند أغلب الكتاب S(C+E) > (K + k)  أي أن القطب

  

 حوار وافر إثارة تجاه محتوى اللوحات ، قابلية لإليحاء -

  . أمام االختيار و الفاحص ، تأآيد للذات 

، مع حضور قليل  A لسياقات بالنسبة B غلبة السياقات-

 E  و Cللسياقات األخرى

 (Chabert, Shentoub)  

 يبدو ذلك خاصة الصراع، استثمار العالقات من أجل بناء -

    B2. 3, B1.2 . في سياقي

 تعبيرات مختلفة عن التهويل و إثارة آبيرة من خالل -

 و هي طريقة إلخراج و تمثيل الصراع العالقات،مسرحية 

 و أغلب   B1.1  تظهر في سياقاإلغراء،ع و بين المان

 تؤآد  B2.5 :B2 B2.4, B2.2,   B2.1, B2سياقات

 الحب عن جنسية نقص(الطابع الغلمي الجنسي في الهستيريا 

   .B2.10, B2.9 (Chabert)مثل ) ال يمكن إشباعها

 ,B2.11: في التقمصات االستقرار هيمنة الهراء و عدم -

B1.3 )األمنة ، إشكالية تقمص صورة  إيجاد المكاصعوبة ،

B2.13 ; B2.12, B2.8,-B2.7, B2.6  مع حضور 

و هي تصور رغبة اإلغراء  ،A2 بعض السياقات من

 و يآلخر، و آذا الصراع الجنساالمكبوتة و المسقطة على 



2 
 

  (K) (Chabert)  أآبر من القطب الحرآي C) ( الحسي

(Anzieu ) 2>K – آبت التصورات الجنسية (  عدد قليل من اإلجابات الحرآية . ( 

K -   مألوفة في اللوحة   III) Gيظهر البعد ) لمي امتثالية ذات نوعية تقمصيه جيدة ، إشكالية عالئقية جنسية ارتباط غ ،

  ). VII, VI, IV, II )Chabertفي اللوحات    Kل ألتقمصي

-C مرتفعة CF ,نموذجية (Anzieu ) FC < C + CF : الملونة ، دليل ت استثمار فائق للعواطف ، إعجاب باللوحا 

  (Chabert). للتنظيم النفسي يالليبيدعلى الطابع 

لونة الثالثة األخيرة ، إجابات نكوصية لماللون األحمر ، آثرتها في اللوحات ا في اللوحات ذات  C قلة اإلجابات اللونية-

  ( Chabert)إيجابية 

  Clob, E, C (Chabert) . :التظليل حساسية لتغيرات اللون و -

صوف  و (ناعمة أو مزعجة ) ملمس جلدي (  من نوع الملمس ذات بعد غلمي للغاية ، مع حساسية نكوصية E إجابات-

   ( Chabert)) حل 

 ، مع ميل إلى قتعالي، ) Schaferحسب  (  IX VII VIرفض:  إجابات خاصة في اللوحات ذات الرمزية الجنسية -

مطالب للتروات الليبيدية، مع معارضة األنا آرد فعل  :  ( Chabert)) أوديي مكافئبحث عن  ( ةالقضيبيالزوائد  استثمار

   . ( Freud )تجاهها 

  (Chabert ; Anzieu) . لوحات الملونة صدمة ألوان في ال-

-A % مرتفعة ( Anzieu ; Rorschach )  تشريحيةبإجابات مرتبطة ( Anzieu ) ( Anat )  و تكون حسب ، 

 ( Schafer )  ( conversion)  شافير إما مرتفعة فذلك يدل على فقر االستثمارات ، أو منخفضة في حالة تحول

   . ( Chabert ) الرمزية الجنسية أو العدوانية حضور المحتويات التشريحية ذات-

  (Chabert) لصالح الكبت النكوص و يكون الترميز، التكثيف، الكبت، اإلنكار، :الدفاعات الغالبة -

  

 ,Lanouzière)الحنان ، بين الحب و الرغبة 

Chabert)         

م نضج، صراع  من نوع  خضوع و عداإلشكاليات غلبة -
الرغبة في (و الذآرية ) السند(بين التصرفات األنثوية 

 ,Chabert) ألتقمصيعن النموذج ، البحث )القضيب
Richard) 

 االستثمار الفائق للعاطفة على حساب آبت التصورات  ‐
 B1.4, B2.4  (Chabert, Shentoub)): عودة المكبوت(

 ، B2.12 حضور العناصر الرهابية من خالل سياقات ‐
B2‐13) الهستيرية الرهابية ((Chabert)  
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 .بالهجاس: التوظيف العصابي

 TATفي ال   في الرورشاخ
  (Schafer, Anzieu) 35 مرتفع ويتجاوز (R)عدد اإلجابات  −
 )Schafer( االنتقادإجابات متميزة بالوصف الدقيق، بالصالبة،  −
 (Chabert)ات، وترددات تكون التعاليق الكثيرة على شكل تحفظات آالمية، تكرار −
 )Schafer حسب 30 أآثر من ban(، جمعنة (Rorschach)إدراك جيد للواقع، غياب مؤشرات الذهان  −
  . (Anzieu) ، وأحيانا جد مرتخي(Bohm)تتابع متميز بالصالبة  −
  السياقات العقلية)  1
 G% رقابة نزوية، ( مرتفعChabert( آثرة اإلجابات المرآبة ،(Schafer)نوع منتظم  أو من ) مرتبطة بk أو k :عقلنه 

 على آف العدوانية، Bohm، فذلك يدل حسب G، إذا انخفض عدد ) Chabert و(Rausch de Traubenbergحسب 
  .وميل إلى االآتئاب الثانوي

  .(Schafer)% 15، قد تتجاوز ( Anzieu, Bohm, Rorschach) مرتفعة Dd و Dإجابات  
 .Do  (Anzieu, Schafer)احتمال ظهور إجابات  
 F% 80 مرتفع، أآثر من (Schafer) 65، أآثر من (Chabert) مع آثير من إجابات ، Dو    Dd عزل إدراآي

(Chabert). 
  F+%   مرتفع (Bohm)  80أآثر من(Schafer)  100 ، وقد يصل إلى (Anzieu). 
 F+-  (Chabert (آثرة إجابات 
 
  معالجة الصراعات ) 2
 T R I متكافئ  (C = K)  أو منطوي(C<K)  (Rorschach)تكون الصيغة العامة ، (C+E)S  =  من <  أو  (K+k) 
K      (Chabert) 

، إذا آانت منخفضة هناك انغالق وتصلب العاطفة C  (Anzieu ,Schafer)، أو أآثر منK إجابات آبير منعدد 
,(Bohm)   k ممتدة  (Anzieu)وتكون الحرآات عموما ذات نوعية جيدة ،  (Chabert, Schafer).  

  

  
غلمة (   قد تكون القصص ممسكة، أو متحررة على شكل طرح  -

، وقد يظهر هذا في ) (Abraham طرد-شرجية ولعبة إمساك
  TATاالنتقال من بروتوآول رورشاخ ممسك جدا إلى بروتوآول

 .ممر غلمي بين الداخل والخارج (Chabert)  فائض أو العكس
  
 الصراع الداخلي الذي يميز اإلعداد    تنشيط سياقات تشدد على-

 ,A2.17, A2.12, A2.11, A1.3, A1.2 :العصابي عامة
A1.1مع وصف وتعلق بالتفاصيل ،: A2.5, A2. 4 A2.2, 
A2.1 تمييز واضح بين الواقع الداخلي والخارجي . 

(Chabert, Brelet, Shentoub)   
 المبرز  غلبة السياقات التي تدل على الشك والتناقض الوجداني-

  A2.7, A2.6, A2.3,      A2.8:للصراع بين الرغبة والدفاع
(Chabert,  Shentoub)  ،  اختيار الموضوع، توتر  صعوبة

 )األم(والجنس ) األب(بين العدوانية 

: هيمنة الدفاعات أو السياقات الخاصة بالعصاب الهجاسي -
A2.9 ،A2.10 ،A2.13 ،A2.15 ،A2.16 ،A2.18 وهي ،

لحساب التصورات ) رغبات المحارم( آبت العواطف تعمل على
أنا أعلى متشدد على قدر شدة : ، لذا تكون الصالبة والرقابة)الفكر(

 (Chabert) األبويةالرغبات، تخفي االستكانة الميول الجرمية 
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 > FC ، إذا آانت (Chabert) يدل على التكوين العكسي FCاستكانة، تكرار : CF<FC قليلة؛ Cإجابات  -
CF  تعبير جسدي(فهذا دليل على هراء انفعالي غير مراقب ((Schafer). 

 Clob (Anzieu, Rorschach)، مصحوب أو  ال بصدمة C (Rorschach)صدمة اللون  -

  (Chabert) ذات عالقة بالتصورات الحرآية (Anzieu) (III, II) األحمرصدمة اللون  -

- A% 50 أآثر من (Schafer) ،H< Hd ،A<Ad (Anzieu) 

 (Schafer)محتويات ذات نمط شرجي  -

 (Chabert) العالئقية عن تمثيل مشهدي للفكر، طابع عقالني للعملية الفكرية Kتنتج  -

 (Chabert) الشكلية في اللوحات الملونة أآثر من الحرآات لتدعيم العزل اإلجابةتكون  -

 (Chabert) على حضور النواة الهستيرية (C)تدل الحساسية لأللوان  -

 (Chabert) على نقص الرقابة وضعف الوظائف التكيفية لألنا C اباتاإلجتدل  -

 العاطفة –التصورات على حساب ممثل –تشجيع غلبة الحرآات واإلجابات الشكلية التعبير عن ممثالت  -
 (Chabert)المنفصل عنها 

تباطها بحرآية في اللوحات الملونة وار) أي االستثمار الفائق للعالم الداخلي (K/kتشهد مجموعة الحرآات  -
 (Chabert)انفعالية على هراء وحيوية العواطف، وفي هذه الحالة ال يكون العزل مدمرا 

 .التكوين العكسي، اإللغاء الرجعي، الكبت، العزل، اإلنكار: عات الغالبةاالدف -

 

  

تخفف الصالبة بالحضور المتالزم لسياقات أخرى مرنة من نوع  -
B :B2.3، B2.4، B2.5، B2.8، B2.9، B2.11 ،) نوع

 ,E17) بكمية قليلة E، أو سياقات )هستيرية، أثر ليبيدي للفكر
E10, E9, E8) : المطاوعة الموقعية ومحاولة 

 (Chabert, Brelet)رصان الصراع  إ -
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  الرهاب: التوظيف العصابي 

 TATفي   في الرورشاخ

ة صات القلق المرضي بمؤشرات أخرى خاشرمؤ (Zulliger, Canivet et Violet-Conil, Anzieu) نيجمع بعض اإلسقاطيي

  :بالعصاب الرهابي، و تضم شابير المؤشرات التي تقترحها في إيطار الكف ، و بذلك نحصل على الخصائص التي نلخصها فيما يلي 

 الرفض ت ، طول زمن الرجع حاال)الصمت(ات فو خالية من التعاليق ، مع التوق ، تقصير، إجابات محدودة  (Bohm) فقر في اإلنتاج

(Chabert). 

 Chabert )  ( اس للتعبير التلقائيكإبتذال و تلبيس للصورة النمطية آانع -

 (Anzieu) وص بالتهديد من قبل البقع التي يراهاحالمفيحس  دوار، حيث إجابات -

 (Zulliger) )نقص الثقة ، خشية، حصر(تعبير لفظي خاص  -

  )(Zulliger) انخفاض اإلجابات المألوفة  -

 ت العقلية السياقا -

- G%  منخفض (Bohm)و اإلجابات الشاملة بسيطة و سطحية   (Chabert) 

 (Chabert)خطيرة مع العناصر التي تثير واقع داخلي مقلق لاتجنب المواجهة )   مرتفعة Dd Dنسبة (تجزئ أقصى للبقعة  -

- F% مرتفع، مع آثير من إجابات - +F خشية اإللتزام بموقف مؤآد ، (Chabert) 

 (Canivet, Violet-Conil, Bohm)  (-F)نوعية اإلجابات انخفاض  -

 :معالجة الصراعات  -2

- TRI منغلق (OK/ OC)آبح للتعبير الهوامي و العاطفي  الثانوية نفس الشيئ بالنسبة للصيغة ، (Chabert) 

 (Chabert)  بالسقوط و الدوارمتعلقة و تكون منعزلة و ذات مواضيع ،(Bohm) و ذات نوعية رديئة Kجابات إقلة  -

 مع تفسير خاص بالدم III et II مرآزة في اللوحتين (Canivet, Violet, Conil ,Bohm)صدمة اللون األحمر  -

(Anzieu) 

  (Canivet, Violet-Conil ,Bohm) منعزلة و انفجارية Cإجابات  -

  ضيق، حوار متقطع، تصغيرإنتاج -

، تجنب (Chabert)ية مالحركات الهوا

اإلشكالية المذكرة بالصراعات العالئقية 

 .و التنفسية الداخلية 

التجنب و  (Cغلبة سياقات السلسة  -

كلها  (CP، خاصة من نوع )الكف

 ).تقريبا

 لسياق حضور جد واضح و خاص -

CP6،ة في اللوحات التي تثير  خاص

) 19، 11 ( القديمةاتاإلشكالي

Shentoub)( 

  B  وAلتين تكون سياقات السلس -

ل تمييز الطبيعة العصابية حاضرة من أج

، لكن استعمالها هو لصالح للصراع

  . B2.13التجنب أكثر، فالسياقات مثل 

B2.5  B2.3  د ض قد تجند ألهداف

هابية ووقائية، بواسطة التهويل، لكنها ر

ليست ذات قيمة إغرائية و كذلك الشأن 
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 (E, C, Clob) (Chabert)استجابة حسية خاصة لألسود  -

أو صدمة أمام  ، ,(Canivet, Violet-Conil, Bohm)ألسود ل، مع صدمات )باتفاق آل الكتاب  (Clobحضور اإلجابات  -

 V و أحيانا VI,IV ,I و ذلك في اللوحات (Anzieu) للبقعة ألظالميالبعد 

 ,Canivet, Violet-Conil, Bohm)  (Anzieuصدمة الفراغ -

 Bohm عند  آذلكFE و تكون ،(Canivet, Violet-Conil) مرتفعة و ذات طابع انزعاجي Eجابات إ -

 : حضور محتويات من ثالثة أنواع  -

 حيونات مقلقة ، ذئاب ، جوارح ، أو حشرات مزعجة : رهابية نموذجية ) أ -

  ،انشغاالت بالجسد: ن طبيعة وهميةمثقلة بالقلق م) ب -

 (Chabert)، يوميات عملية، ملموسة: مبتذلة للغاية) ج -

 A  (Ad < A) (Bohm, Anzieu) ألمر بالنسبة لـ و آذلك اHd ( H <   Hd )  قليلة بالنسبة لHإجابات  -

 (Chabert)تكون اإلجابات اإلنسانية غير معرفة  -

 (Bohm)آثرة اإلجابات التشريحية و ذات النوعية الرديئة  -

  (Canivet, Violet-Conil, Bohm)إجابات جنسية  -

 .، التجنباإلسقاط، اإلبدال: الدفاعات الغالبة -

 A2.15 , A2.13مثل بالنسبة لسياقات 

, A2.4  , A2.2  , A2.1    , A1.3 

 المواضيع التي تستعمل لمراقبة 

،  عزلها و الخارجية بهدف إبعادها

كما قد يفيد التعلق . تجنب أخطارها

  . نفس األهداف(CF)بالواقع الخارجي 

 على الحاجة CMور سياقات ضيدل ح -

  أجلالى الحماية بوجود الموضوع من

 .الاالنفصإخفاء قلق 

بروز السياقات األولية بكمية قليلة عبر  -

 لتنشيط تصورات العجز و E9سياق 

الخوف و الموت، قد يشهد نسبيا على 

حضور مرونة تمييز التوظيف العصابي 

  .الرهابي
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  االآتئابيالتوظيف الحدي 

 TAT (.Brelet F)في  (.Chabert C)في الرورشاخ

   و تميزها التبعية للمحيطاألداة، غاية اإلثارة في عالقاتها مع في) المرتخية (تظهر بعض البرتوآوالت  -

 نوعية جيدة للعالقة مع الواقع إجابات منتظمة ، تنوع المحتويات، و قد نجد بروتوآوالت لها طابع عصابي  -

 :السياقات العقلية  )1

 .لبعض اآلخرا لدى Dبة  لدى البعض، غلG، فهي مختلفة حسب األشخاص، غلبة اإلجابات ليس هناك نمط إدراآي مفضل -

، يكون هذا التكيف لدى البعض بمثابة دفاع، ) انشطار( بسيطة و مألوفة ، هناك جزء من األنا متكيف مع الواقع Gإجابات  -

 )الذات المزيفة(  مفرط ، و استثمار فائق للواقع الخارجي لتغطية الواقع الداخلي الذي يصعب تسييره فامتثالية أو تكي

 ) آما هو الحال في التفكير العلمي (متثالية في التوظيفات الخطيرة الى حد القضاء على الطاقة المبدعة قد تصل هذه اإل -

  )%Fمرتفع  ((contours)حساسية للحواف  -

 حساسية للجانب المنقطع من اللوحات -

 .أبيض/خلفية ، و أسود/ حساسية للتعارض مظهر -

 .الميزة مع الذهانيين و يشترك في هذه )  مرتفع %Dbl   (حساسية للفراغات -

 )تعلق، استناد ( Ddكانة تجاه المحيط بواسطة إجابات صراع ضد اإلست -

: نوع من التردد (، أو بمحتويات مختلفة األجناس )سحب، بقع: مسامية الحدود (  ، مرتبطة إما بمحتويات مبهمةF+-حضور  -

 .سي، إذ ال يتفق الرأس غالبا مع الجسد، و هو انشطار يمثل الوجه المزدوج للتوظيف النف)قرد له رأس عصفور

 . انحرافا إدراآيا، دون و جود أي معنى رمزي، و هو نوع من اإلنقطاع عن الواقعF–يمثل حضور  -

قدرة ( تكون الرقابة الشكلية صحيحة تارة . لك بتوقف على نمط العالقة مع الواقعذ مرتفعة أو منخفضة، و %+Fقد يكون  -

 . أخرى تكون مضطربة بفعل اإلآتساح الهوامي المشوه للواقع و تارة) على إدماج التجارب

 :معالجة الصراعات  )2

 . قليلة ، و هي تميز الطابع الغامض لتصور الذاتKإجابات  -

توظيف متذبذب بين الفكر و العاطفة، بين  -

 .الحياتيالفكر و الواقع المعيشي 

ص اضطراب التوظيف الفكري و نق -

 سياقات الكف إلىجوء لالهوامات، يبرز ال

 CF , CC, CM: من مختلف سجالته 

CN, CP 

تجنب العالقة مع اآلخر من أجل عدم  -

 .المعاناة، و التهرب من التبعية تجاهه

ميل الى خلط الحوار في بعده الهوامي  -

بالنسبة للعام الداخلي، و ذلك من أجل 

إبعاد العالم الذاتي، و آأن اآلخر هو 

معنى، لذا تغيب القصة و يغيب معها ال

األشخاص الممثلين ألدوار الصراع في 

المكان و الزمان، يبدو ذلك في سياقات 

CC و بصفة أوضح في الشبكة الحديثة 

 تعتبير هذه سياقات أيضا ، CLسياقات 

 CF  و CM3الى جانب سياقات 

محاولة لنفي أية عاطفة أو موضوع مثير 

 .الداخليةة للصراع و الهشاشة النفسي
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لدى ( عنيفة و فظة   K أو إجابات III ,II في اللوحتين Kإما غياب : تؤدي الصعوبة في التسيير التروي الى مظاهر مختلفة  -

يدل ذلك على العجز عن احتواء النزوات بفعل التصعدات ) تشبه إجابات الذهانيين (  دموية  تدميرية Kمشاهد ، أو ) المفكرين 

  .) IIIاللوحة ( و تأخذ اإلشكالية الجنسية و جهة تدميرية . العنيفة في آال اإلتجاهين ، نحو الداخل و نحو الخارج

 . ذات نوعية جيدة بعناصر نكوصية Kob و Kanإجابات  -

أسنان حيوان ، و هنا من المهم تحديد الظرف الذي تظهر :  ، بل اضطهادية إسقاطيه ةقدرات تفسيري دليل على Kpضور ح -

 فيه اإلختالالت التفسيرية 

 على مستوى التنقيط ، و هذا يدل االآتئابيةقد تظهر الحساسية ) اللوحات السبع األولى( حساسية آبيرة للمظهر الداآن للبقعة  -

ال الممكن بالعواطف اإلآتئابية، و قد ال تظهر فتعوض باإلتصال مع اللوحات على مستوى الفعل و اإلستناد، لتجنب على اإلتص

 .اإلنفصال و تجسيد أقصى للفكر 

 حرآات نكوصية إثارة سطحية ، عملية ، دون معنى و ال Cلإلجابات اللونية ) أي خارجي أو ظاهري ( استعمال قشري  -

 .مزي في حالة اإلتصال بصعوبات الواقع الخارجي رعدم اإللتزام بعمل ذلك دليل على . تصور

  إسقاطية وموهنة، ذلك مؤشر على غياب الكبت، واإلغراء، وحضور العنف اللبيدي الشديدCقد تكون إجابات  -

  

حساسية خاصة للتعارض بين الطيب و  -

السيئ، بين الداخل و الخارج ، نظرا 

لهشاشة الحدود ، لذا نجد سياقات مثل 

CF ,CM2  و آمحاولة لحل ذلك 

 .التعارض 

يمثل الخارج ضرورة ملحة لتنشيط الحياة  -

النفسية، فهو السند الموضوعي الذي يقي 

من اإلنهيار، لذا تمثل سياقات 

CM3,CM2,CM1 و آذا سياقات    

CF دفاعا ضد اإلآتئاب. 

قد يبدو ذلك العالم الخارجي غازيا و  -

مضطهدا، و هنا تفسح هشاشة الحدود 

المجال لبروز السياقات األولية من نوع 

E15, E14, E9 تبررها المثلنة ،  

 CM2–السلبية للموضوع 

إسقاط ، : غلبة الدفاعات على نمط أولي  -

 .ر رفط، رفض ، انشطا
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  التوظيف الحدي النرجسي

 (.Brelet F)في   ( Chabert)في الرورشاخ 

 ) و الداخلية الخارجية ( دة ، إبعاد لإلثارات انتاج ذو نوعية جي -

 .استثمار للفكر ، يبدو في نشاط الفكري المفرط ، و هو آمقاومة ضد العناصر اإلآتئابية  -

 )الداخلي و الخارجي ( من جهة المحيط ، أنا جلدي قوقعي، استعمال القوي غشاء مضاعف -

مثلنة إيجابية أو سلبية ، و قد تجتمع آال : ظهور الخصائص اإلجابية أو السلبية للمواضيع سواء في التعاليق أو في اإلجابات  -

 .الخاصيتين في البروتوآول  الواحد ، ذلك مؤشر اإلنشكار و غياب حلول التسوية 

 :السياقات العقلية  )1

 . مرتفع ، استثمار قوي للحواف و الحدود ألهداف تحكمية%F آثيرة مرتبطة بـ  D وG إجابات  -

 )قريب مما هو موجود في الهجاس( استثمار فائق لسياقات التفكير من أجل الرقابة  -

- F% و F%  تأآيد للرقابة ، لكن انخفاض ) %80ما يقارب ( مرتفعاتF+% تحت تأثير البروز النزوي و السياقات األولية 

 ايجابيا لدى النرجسيين المتصلبين، و ذلك %+Fانخفاض في حاالت أخرى قد يكون . رح خطورة اإلختالف الذهاني يط

  .(Rausch de Traubenberg) دينامية -Fبوجود قابلية للمرونة عن طريق بروز اجابات 

 ذو بعد ثالث، يمثل حاجزا صلبا يفصل ، و هو استثمار لغشاء) تعود الى الغالف  أو الحاوي ( تكرار المحتويات من نوع جلد  -

 .قوقعات ، أقنعة ، دروع، ألبسة و هي آلها تحمي الجسد و النفس: بين الداخل و الخارج 

 :معالجة الصراعات  )2

 .الثانويةأو الصيغة ،  TRIال يوجد نمط خاص لـ  -

، و آأن الوظيفة تستبدل التقمص ....بهلواني مهرج، :معينةاألشخاص محددون حسب وظيفة أن  أي وظيفية، Kتكون إجابات  -

 .الجنسي، غلبة إشكالية الفروق الجنسية، مقاومة ضد النزوة الجنسية و مسألة اإلخصاء

يكون أحد الشخصين في النوع األول انعكاس .  مجمدة ، أو مرآتية تفاعليةمرآتيه: ، وهي على  شكلين النرجسيةK إجاباتغلبة  -
ما في النوع الثاني فنجد الفعل ، إذا ال يتحمل النرجسي أن ينشط من طرف اآلخر، ألن لآلخر، بهدف التجنب الكلي للصراع، أ

 و قد تكون  فقيرة وصلبة،التقد تكون البروتوآو -

 .ثرية لكنها أيضا صلبة

 .استثمار فائق لتصور الذات -

العواطف معتبرة، و تبرر اللجوء  إشكالية تكون -

 آدفاع A، مع حضور سياقات CNالى سياقات 

 .زائد يشهد على الصراع 

هناك إفراط في المصادر الذاتية ، يدل على  -

الهشاشة و نقص تماسك األنا في تجنيد العواطف و 

 ,CN3)الهوامات من أجل تحديد مرجع للهوية 

CN2 ).  

 دفاعا عاديا ضد اإلثارة يمثل التصور النرجسي -

(CN7 , CN5)  

حضور السياقات المضادة لإلآتئاب نظرا  -
لصعوبة إرصان الحداد ، و تتمثل خاصة في 

CM3  و CM2  يضاف إليها بعض التصرفات 
  .CC4, CC3 ,CC2: السلوآية لنفس الغرض 

 التعبير 10  و9GF ,3BMتسهل اللوحات 
، وهنا )ذاتهل(الرغبة في البقاء وحيدا :النرجسي 

خاصة في اللوحة  (تطرح إشكالية تضخيم الذات
5(.  
غياب الفعل و الفاعل (محو العالقات الصراعية -

، فاآلخر حاضر بدون فائدة ، فالحرآة )والمفعول 
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عها فتاتين في أرجوحة يدف ى متحرآة،دم:  بحرآة اآلخر يعني عجزه هو ، لذا فإن الحرآة  مدفوعة من الخارج االعتراف
حيث يكون التناظر مريحا يقدم  III   وIIللوحتين تكون الحرآات النرجسية ذات نوعية جيدة في اوغالبا م  ).غلمة ذاتية(الريح 

  .الخدمة للشخص النرجسي
  . لالحتفاظ بالرقابةFC تدفع الى استعمال اجابات Cحساسية ادراآية للون -
خصاء والجرح  باإلاألبيضحيث يذآر الفراغ ، II خاصة في اللوحة Dblب C   اإلجاباتلذا ترتبط ,نزوية   أثارةاألحمريسبب اللون -
  .ألن االختالف في الجنس يدرك بالسلب آغياب يبرر االستجابة العنيفة,
  .تبعا للمحتوى المرتبط بها, في اللوحات الملونة انفجارية او ادراآية CFقد تكون االجابات -
 الجانب راوتدل على استثم, واذا ما وجدت فهي وصفية ,  في اللوحات الملونة FCاو C ال نجد في البروتوآوالت الصلبة اجابات-

  محيطية Cتتصف بأنها إجابات وصعوبة الحرآة النكوصية، لذا , المعنى الحسي دون تصور معتبر نظرا لصعوبة إدراآه على مستوى 
  .جلد أملس بدون عيوب:و عرضية 

 ويجب تغطيته فهو يمثل لمعانا ينفصل عن الخليفة ،:  بطريقة خاصة األبيضيعالج ).C(األسود   األبيضلرمادي و احساسية للون-
  ’C ، لذا يلجأ إلىلفراغ بالنقص و الهشاشة النرجسيةحيث يذآر ا ، VIIو   IIفي اللوحتين آما هو الحال  آمقاومة ضد االآتئاب ،

  .فشل والتبعية تجاه اآلخر المدرآة آلتغطية الغياب و االختالف في الجنس
رفض (شخاص تمتلك زوائد ذآرية و إنثوية في نفس الوقت ، ولنفس الغرض السابق  مزدوجة الجنس ،فاألHإجابات إنسانية -

  .شخصان مثال:  غير محددة جنسيا Hوفي حاالت أخرى تكون االجابات  ).االختالفات في الجنس

، يغيب فيها الموضوع )CN8(متوقفة في الئحة 
  .والنشاط المسرحي 

 بالكره من خالل المثلنة عدم االعتراف بالمعاناة و
هو حسي و جميل وعلى التأآيد على ما  ،اتيةالذ

  :األسودبيض و التعارض بين األ  ،الحواف
CN5 ، CN6 ،CN9 ،  CN10  
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  الفصام: التوظيف الذهاني

 ,TAT) Brelet- Shentoub, Azoulayفي   في الرورشاخ
Chabert(  

  

                                          
 (Azoulay) مثبطة و فائضة :تالبروتوآوالنجد نوعان من 

  :بروتوآوالت الكف)1
   .اإلبداع ،ضعف في األلفاظفقر في  ،تقصير في التعبير-
  . مألوفات غير واقعية وأقل حضورا،الية من المعنى ومن الصدى الرمزيخ ،اإلجابات، وهي متكررة، غير مرتبطةعدد محدود من -
  .العالم الداخليارجية التي تكافئ  الخاإلثارةرفض  خمود نفسي،-

  .يعتبر الكف آدفاع ضد المعاناة الموافقة لقلق التفكك
  :لفائضةالبروتوآوالت ا)2
  .، اندفاعي ، مختلط وغير منطقي و غيبي )هذياني(إنتاج وافر -
  .آلمات مبعثرة و أفكار متقطعة ، بروز السياقات األولية -
  . إجابات تكرارية و نمطية ، مواظبة على موضوع واحد-
  :السياقات العقلية )1
  ).Chabert( تحديد موقعي تعسفي وسيئ-
-G% 50أآثر من( مرتفع.(  
 فئران  تأآل أجسامها) : G/D( تعسفية أو، مختلطة )D/G(تخريفية ) : -G( سيئة التنظيم ، ذات نوعية رديئة Gإجابات -
)Rorschach ( غياب الحدود بين الداخل و الخارج ،.  
-D% بالمفهوم و بالواقععدم االهتمام : ضعيف )Chabert.(  
  ).Chabert - Rorschach( ضخمة ذات أجزاء نادرة و غريبة Ddإجابات -
  . الروابطاث بالمحيط، انقطاع؛عدم االآتر) F(مرتبطة بالشكل الخالص ). G-Rorschach) Dd / D:  من نوع اإلدراكنمط -

- F% إخضاع الواقع لإلسقاطات غالبة 50 أقل من ،(Azoulay).  
- F+%ضعيف ، مدرآات ذات حواف غير محددة وتعسفية ، وال تعوض هذه النسبة الضعيفة بالنسبة الموسعة  (Chabert). 
  اإلدراكانزالق، النوعية السيئة للرقابة الشكلية، (Rorschach)  (-F)آثرة اإلجابات الشكلية من النوع الرديء -

(Chabert). 
  : معالجة الصراعات)2

- TRI منغلق (OK/OC)االنغالق يميل إلى  أو  (1K/0C, 1K/1C, 0K/1C) (Rorschach) ، إحالةهناك مسح آلي في 

  
 فائض حسب الحاالت ، قصص أوإنتاج مثبط -

مجرد يصعب متميزة بحوار مبهم،ال منطقي ، 
ونقص االتصال فهمه، نظرا لتقطع األفكار، 

  .الترابطي
في الخطاب  التفاعل  وواألفعالغياب القصص ، -
.  
  .غياب الصدى الرمزي للصور-
ص و تعسفي لبعض آلمات استعمال خا-

  ".مع" ،"أمام" ،"في«، "على":الربط
حضور حاالت الرفض في اللوحات التي تظهر -

، 8BM ،4(تقاربا عالئقيا و نزويا 
،10MF,13(بصورة األم ، أو التي تذآر 

 العجز أوبسبب استحالة  ،)5،11،19(والمواضيع 
  . استثمار العالقات أو/عن التسيير و

ممثلة بأغلب  ،E األولية حضور قوي للسياقات-
 و يختلف تكرارها تبعا السلسلة،الدفاعات في هذه 

فكلما آان قلق التفكيك . لدرجة االختالل الفكري
 آلما شمل الفساد عدة جوانب من التوظيف معتبرا،
  ).بالهوام، الهوية، الخطا اإلدراك،(النفسي 

   E1، E4: حضورا فياألآثرتتمثل السياقات -
 

E8 ،E9 ،E10، E11 ،E17 ،E19 ،E20 ،
 وهي تتعلق بتهديد الروابط ورفض اإلختالف عن

 باآلخر آدفاع االختالط، آما تتضمن أيضا اآلخر
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 .(Chabert)األولى للتأثيرات اإلسقاطية، على شكل بور نفسي 
 .KC- (Rorschach)حضور اإلجابات من نوع  -
 .(Chabert)آثيرة، فيض هوامي   تفسيرية هذيانية Kإجابات  -
، هشاشة الحواجز الداخلية انفعالي اآتساح العواطف، قوة الحرآات النزوية، واءاحتغياب :  خالصة Cهيمنة إجابات  -

(Chabert). 
 .بالخصوص في اللوحات الملونة)  ولألحشاء خاصة، دمللعظام، تشريح Hd(لجوء إلى صور جسدية مفككة  -
- A%مرتقع؛  ; A< Ad  H<Hd (Rorschach) واختالط األنواع  ) H/A ،H/Obj ((Chabert). 
 .(Chabert) مختلطة بالتجزيء والتفاصيل Obj أو A اإلجابات تكون -
 .(Rorschach)حضور اإلجابات التجريدية، محتويات غريبة، ومرعبة  -
 .(Minkowska)رؤية أشكال مقطوعة، مفككة، دائبة ومعزولة  -
 .(Chabert)، مقاطع متشابهة، قهر التكرار (Rorschach)مواظبة  -
 ).التضاعف( الصور ازدواجية، االنشطارض الواقع، اإلسقاط، رف: الدفاعات الغالبة -

  

، يمثل االنفصالضد التفكك والموت الذي يثيره 
إزالة "  و االستثمار النزوي بواسطة نزع االنطفاء
 االنهيار حماية من Greenبمفهوم " الموضوع
  .ومن الموت

، 1.2Aياقات الصالبة من نوع حضور س -
2.3A ،2.8Aقهر التكرار الذي  ، يزيد  من حدة

 .يهدف إلى منع أو حجز الحرآة النزوية
 صعوبة أو بب غياب شبه تام لسياقات الهراء، بس-

 . العالقاتاستثمار استحالة
 يسمح بتحييد (CF)التعلق بالمدرآات واليوميات 

سد العواطف  وتجنب أي بروز هوامي من أجل 
آما . الفراغ الذي يهيمن على العالقات الموضوعية

أو الهوسية /يعزز اللجوء إلى السياقات النرجسية و
، CN4 ،CN5 ،CN8 ،CN10: من نوع
CM1 المضاد للفراغ االستثمار، محاولة 

 .والهشاشة  النرجسية
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  العظام: التوظيف الذهاني 

 ,TAT ) Azoulay, Chabertفي   في الرورشاخ

Shentoub(  

 .، أو مرتفع(Bohm)إنتاج عادي أو فائض، عدد اإلجابات في حدود المتوسط  -

بهدف اإلطمئنان والحذر من الفخ ) تفكير منطقي إلى أقصى حد(نظام الموضوعية  رقابة صلبة وتحكم في الواقع في إطار -

(Azoulay). 

هد ومهدد، لذا يتمسك الشخص بقوة بالتمييز بين الداخل إسقاط النزوات العدوانية التدميرية، فالعالم الخارجي شرير، مضط -

 .(Chabert)والخارج 

، لذا فهو يراقب الواقع بشدة )رفض، معارضة، إحساس بنسج الفخ(اتجاه الحذرنحو وضعية األختبار والفاحص  -

(Chasseguet-Smirgel, Azoulay). 

  : السياقات العقلية) 1

 . مرتفعة%G، لذا تكون (Rorschach) آثيرة Gإجابات  -

 .(Bohm) (G/D) مختلطة –إجابات تخريفية ، وأحيانا D/Gتكرار إجابات  -

 .(Bohm) )تحجر، سلبية، غرابة،إيحاء ذاتي (Dblآثرة إجابات  -

، G/bl ،D/G ،Gz ،D/D ،D/Dbl : (Klopfer) تعسفية، غير محددة، قليلة اإلنسجام، مع جزائيات غير عادية Gإجابات  -

Dd/Dbl... 

- F+% ،وحضور إجابات  منخفضF- صعوبة إداراك الواقع آما هو :  بكثرة(Tarrab, Klopfer). 

  .معالجة الصراعات) 2

- TRI  منطوي )xK/0C, 2K/0C ((Rorschach). 

 . (Tarrab, Klopfer)، عدم فعالية الرقابة الشكلية FC أآبر من CF و Cإجابات  -

 . رهابية وإآتئابية، ويدل على حضور سمات(C' , Clob)حساسية لألسود والرمادي  -

النية، تعبير قصص فائضة، ألفاظ عق -

 .واضح ومنسجم

حذر من األداة ومن الفاحص، فقد يمثالن  -

 .واقعا خارجيا خطيرا

صالبة وتشكك مدعم بالبعد الهاجسي  -

يدل على ذلك حضور ، )الطابع الشرجي(

 ,A2.8, A2.5, A2.3:سياقات مثل 

A2.2 ,A2.1 

 الواقع الخارجي، من أجل التحكم و مراقبة

بل الموضوع من ق(أن يولج من الخلف خشية 

 سياقاتتعزز .  التفككمن وشك و ،)الشرير

A2.10 ،A2.13 إتجاه الحذر بإظهار 

 .اإلحترام والمعرفة المبالغ فيها

 لنفس (CF)يمكن أن تفيد السياقات العلمية  -

الغرض من التحكم في الواقع الخارجي 

 .لتجنب خشية اإلنفجار

 إلبراز إشكالية  Eهيمنة السياقات األولية 

، E9 ،E14): موضوع أمومي مهدد(د اإلضطها
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 .، تسقط عبرها الحرآة النزوية العداونية ضد الموضوع الشرير)kob ) Klopferحضور إجابات  -

 -K (Bohm) مع عدد آبير من ،Hd أآثر من Hتكون إجابات  -

اآتساح (  ذات طابع اضطهادي ... شياطين، سحرة ، أغوال، وحوش :بروز الشخصيات الخالية في اإلجابات اإلنسانية  -

 .(Chabert)) الشريرالموضوع 

 .(Chabert) و مدمرة ي قوة مطلقة  آائن قديم خطير، مدمر ذإلى أيضا Aاإلجابات  -

 .(Chabert)...شيطان ، قناع  عينا وحش، وجه: حضور محتويات ذات صيغة تهديدية  -

   .أإلسقاطي، التقمص االنشطاراإلسقاط، الرفض، : الدفاعات المنشطة  -

، 6BM ،6GF ،10 ،11، 5خاصة في اللوحات 

، التي تبرر وتنشط النزوات العدوانية ضد 19

  :المواضيع ضمن حرآة اإلنشطار

E15 , E12 ,E8 ,E6 وذلك في اللوحات 

3MF,9GF ,8BM, 7GF ,7BM ,4   

) عظيمة(تكون التصورات لذات مكتملة و خيالئية  

E9قات نرجسية من نوع بسيا  مدعمةCN10 

,CN7 ,CN2.  

 على وجود النواة CMيشهد حضور السياقات 

اإلآتئابية التي تثير أخطار اإلنهيار و تدفع الى 

مقاومة اإلآتئاب الناتج، و قد يكون هذا من 

   .المؤشرات اإلجابية في تطوير العظام التحسن
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  :حليل المقترحة حول العصاب الخطيرشبكات الت

  لهستيريا الخطيرة ا

TAT في                                 في الرورشاخ
 على حد ألهواميتعبير وافر ،منسجم نسبيا ، يتراوح بين التحرر -

الفيضان أحيانا ، والتقصير تجاه اللوحات المثيرة لإلشكاليات 
.القديمة

 لتعزيز ليس إال ، Aمع حضور نسبي لسياقات Bغلبة السياقات -
  .د القهري للصراعات البع

 B1.2 ، B2.8 :تتمثل السياقات الحاضرة بكثرة من سجل الهراء-
B2.4، B2.3، B2.2. B2.11 

 و التهويل أقل ألعالئقيتكون السياقات المنشطة جيدا للصراع ‐
 .B2.5 B2.6، B2.7، B2.9،  B2.13، B2.12:حضورا 

 )B1.2 B2.3 B2.11خاصة ( من السياقات األوليمثل النوع ‐
 فغي تسيير الصراعات النقصإعادة نظر في العالقات التقمصية و 

يعصف  ) CM و CNخاصة  (Cلذا فإن ارتباطها بالسياقات  ،
 هوسية للمقاومة أو سجالت نرجسية إلىبالبعد الهستيري الهرائي 

  . ضد االآتئاب الذي يعيق إرصان األوديب
 سياقات   مع B2.4 B2.5 B2.13يدل الحضور المتزامن لسياقات ‐
E) E8،E9 (، خشية  وبروز على نقص في التحكم النزوي الليبيدي

  ).E9 (عالموضوالتخلي من قبل 
 على تجميد الدفاعات الهستيرية ، CN و CFيشهد حضور سياقات -
طبعي ضد هراء و مرونة  ك قد يكون ناجما عن إعدادذل و

 .التقمصات 

و  إجابات مثقلة بالعواطف ،:وهي غنية من حيث الكيف   ، )20أآثر من R (إنتاجية آمية تتجاوز المتوسط -
  .الهوامات المخلة ،و االنفعاالت المتضادة 

).مألوفات آافية (إدراك متكيف مع الواقع عموما ، جمعنة -  
استجابة خاصة للوحات الملونة وذات الرمزية الجنسية -  (III, II)  .، تتجلى في الصدمة ،أو ما يكافئها  

:كير سياقات التف)1  
-  G% انطباعية في أغلب الحاالتأو،وهي إجابات بسيطة ) 5 و 1 عددها بين  (20 ال تتجاوز .  
 ،وهي دفاع ضد الحرآية النزوية المجتاحة III و II،خاصة في اللوحات ) % 60 من أآثر (Dعدد آافي من إجابات -

  .د تكون بسيطة أو انطباعية ،وآذا في اللوحات الملونة لمحاولة التحكم في العواطف المضطربة ،،وق
،مما يفسح )الفضول(،وهي تمثل فشال للكبت المتعلق بنزوات النظر )  %5اقل من (Ddآمية قليلة من إجابات -

  ).نواة إنحرافية(المجال لتسرب االنشغاالت الجنسية  الممنوعة 
رجسي الخفي الذي يحرك التوظيف ، وذلك دليل عن البعد الن)%5 أقل من( بكمية قليلة  حاضرةDblقد تكون إجابات -
فان هناك احتمال ظهور النواة العظامية ،وذلك تبعا للمحتويات المستحضرة و  )%10أآثر من ( آانت آثيرة وإذا. 

  .نوعيتها 
-F% بروز الهوامات ، ومع ذلك تبقى العالقة مع الواقع الموضوعي جيدة) 60اقل من ( منخفضة ،.  
-  F+%ة ،غلبة الذاتية،آشف عن محتويات ذات تصورات رمزية قوية تنقص من فعالية  منخفضة ،فشل في الرقاب

هوامات قرب المحارم و (  هشاشة األرآان المانعة‐F المرتبطة بـ Ddتعزز إجابات . التفكير أمام عواطف قوية 
  ).االنحرافةالنواة 

:معالجة الصراعات) 2  
-TRIعيةاندفا خالص،بروز انفعالي جديد ،أومختلط   منبسط.   
- K= 1 ضيق التصور بالمقارنة مع العواطف ،نقص االستثمار الفكري   ،غالبة أو.  
يكشف عن صعوبات في اختيار التقمصات الجنسية ،تذبذب بين )  وبصفة مألوفة IIIلوحدها في اللوحة  (Kحضور -

  .األنثويةالتصورات الذآرية و 
  .(III, II)، خاصة في اللوحات الحمراء لعنيف محال للتعبير النزوي القوي واk أوK قد تكون -
يدل ظهور الحرآات االسقاطية في اللوحات الملونة على نقص القدرة النكوصية، مما يفسح المجال لبروز السمات -

  ).ثقل الصورة االمومية القديمة( . االضطهادية أو/الرهابية و
-C و CF محاولة الحتواء النزوات العنيفة و الفظة: مرتفعة.  
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  . تكون مؤشرا على فشل تلك القدرة االحتوائيةقد) nc (لأللوانة التسميات آثر-
  .،ثقل االآتئاب و صعوبة االنفصال ) C،E (لأللوانحساسية شديدة -
-A% مستحضرة بانفرادأو الجنسية ، مرتبطة أو/  والتشريحية مرتفعة، مع غلبة المحتويات .  
-H%تجنب الصراع(لعالقات في اللوحات التناظرية  منخفضة ،صور إنسانية غير معرفة، تنقصها ا.(     
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  شبكة الهاجس الخطير

 TATفي   في الروشاخ
لدى ذوي الكف و الصالبة  ) 18و  15بين (، أو منخفضا ) 30أآثر من ( قد يكون عدد اإلجابات مرتفعا  -

 .الشديدة 
 . ليق تعداد اإلجابات بدقة متناهية منعزلة ، تكرارية و دون تعا -
 .الترددات آثرة التحفظات الكالمية، خصوصا في حاالت اإلنتاج الوافر، مع وجود  -
  ) .المألوفات( غياب االضطراب اإلدراآي تجاه الواقع، وميول اجتماعية عادية  -
 التفكير  سياقات -1 -
- G% لصلبة و اإلجابات بسيطة أو مرآبة، و قد تكون منخفضة في البروتوآوالت ا، )30أآثر من ( مرتفعة

 . ، و بالحرآات الحيوانية أآثر(K)بالحرآة ، نادرا (F)ذات الكف، و هي مرتبطة غالبا بالشكل 
-   D℅ تكون اإلجابات دفاعية ، خاصة تجاه اللوحات الملونة ، رقابة و تحكم مفرط، )60أآثر من (مرتفعة.
- Dd% تكون نادرة أو غائبة تماما في  الوافر ، وقداإلنتاجذات  البروتوآوالت في ) 10أآثر من (  مرتفعة 

أو بالحرآات  ) ‐F( ، ونادرا بالشكل الرديء )+F(الت المقصرة ، ترتبط غالبا بالشكل الجيد والبروتوآ
  )Kp, Kob, kan(الصغرى 

- F% 70أآثر من ( مرتفع نسبيا ( مع حضور إجاباتF‐ة  و هشاشة ضمنية في الرقاب )نحرافية واة ان ( 
 .والت الوافرة لبروتوآخاصة في ا ، ‐+F  حضور إجابات -
 معلجة الصراعات ) 2 -
- TRI1(غالق ن  منطوي خالص أو يميل إلى اال K/0.5 0 أو K/1 C (  
 اقل دينامية ، مما يدل على تقمص أقل نجاحا تكون ، وأحيانا تكون مقموعة ، مع  K  تكون اإلجابات  -

  .صدمة حرآية 
 المكان ألنها  )K أآبر من Kob + Kan( رآات الصغرى ، مع غلبة الح) 2 أقل من K( قليلة Kإجابات  -

، فشل في أوهشاشة  )III,II( ، خاصة في اللوحات الحمراء ) االنفجاري ( المفضل للتعبير التروي القوي 
 ) .السادية الشرجية ( في آبت التروات العدوانية ث

 بمحتويات فظة حتى في اللوحات )مستثمرة بالضد (معوضة   )1 أو C=0( نادرة نادرة أو غائبة Cإجابات  -
 ...) دم، نار ، برآان ( غير الملونة 

 ) ضعف الرقابة ( خالصة و انفجارية Cجابات إ في اللوحات الملونة ، مع FCحضور نسبي إلجابات  -
  )III أو IIرفض اللوحة (  صدمة اللون األحمر س -
ن حضور النواة الرهابية و ) ’Clob  ، C  أو صدمةClob,  Clob F(  حساسية للوحات غير الملونة  -

  )VI, IV(االآتئابية مع رفض فيب بعض اللوحات 
- A% مرتفع ، مع تفوق إجابات أو   معياري Ad بالنسبة إلجابات A..  

 صص محدودة ، خطاب ذو رقابة وة ، قإنتاجية قصير -
 .آف شديدين 

 A2.1:  من النوع الصلب A2 هيمنة سياقات السلسة  -
،A2.2 ، A2.3 ، A2.4 ، A2.5، A2.8 و هي تسجل 

 ثقل التثبيت و قهر التكرار 
يكون الصراع النفسي الداخلي حاضرا بطريقة متغيرة و  -

 A2.6 :خالل الحضور بكمية قليلة لسياقاتاقل تعبيرا من 
 ،A2.7 ، A2.11، A2.12،  A2.15 ، A2.17.  

 للعصاب الهجاسي نادرة و قليلة ذجيةتكون الدفاعات النمو -
 ، A2.9 ، A2.10 ، A2.13 ، A2.15: فعالية ، مثل 

A2.16 ، A2.18.  
 B2.3:  أو اقتصثارها سعلى سياقات مثل Bغياب سياقت  -

 ،B2.8 ، B2.11.  
 CPالكف من نوع تعوض هشاشة سياقات الرقابة بسياقات  -

آذا ، و  )CP1، CP2، CP3،CP4خاصة (بكمية آبيرة 
CN أو CM خاصة (آافية نسبيا  بكميةCN2 ، CN3 
،CN4، CN8، CN9، CM1، CM2 ( ذلك لتحجير و

االآتئابية (لهوامات و تغطية االنوية الخفية  اأو/وات و النز
 قوي ، تأنيبتهديد بفقدان حب الموضوع ، : و النرجسية 

 ).ديب ون إرصان األعجز ع
بكمية قليلة أو   )CF,) CF1,CF2يدعم حضور سياقات  -

 أما، ) الرقابة بالواقع الخارجي ( متوسطة صالبة التفكير 
( يطرح مشكل نقص الهوام سحضورها بكمية آبيرة فهو 

 )الفراغ الداخلي المعوز و الحاجة إلى الخارج لسده
 ,E8, E9, E10 بكمية قليلة من خالل  Eحضور سياقات  -

E14 ,E17 وهي تدل على ثقل القلق ن خاصة قلق ، 
 ، أو قلق E9 التخلي المعبر عنه في مواضيع سياق 

 ، الذي يحاول األفراد طرده عن E14االيالج في / التعدي 
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- H% صور إنسانية غير معرفة) 10أقل من ( منخفض ،. 
  .آف ، إلغاء رجعي / انشطار ،آبت / عزل :دفاعات صلبة وشديدة 

  .E8 ، E10 ، E17طريق السياقات 
 ,E2, E4, E5 غياب سياقات االختالل اإلدراآي من نوع  -

 االضطراب أو) E6, E11, E12, E13( اختالل الهوية أو
و هو يدل   )E20, E19, E18, E17 ( و الحوارياللغوي

  على االحتفاظ بالتكيف مع الواقع الخارجي
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  شبكة الرهاب الخطير

 TATفي   في الرورشاخ
 ).15 و 10 بين Rعدد اإلجابات (فقر وقصر في اإلنتاج  -
 . التي تثير الرفضII ،IV ،VI , IXفي اللوحات زمن آمون طويل، مع توقفات آثيرة، وصدمات  -
 .إجابات تلبيسية ونمطية، خالية من التعليق -
 .مع الواقع، مع مألوفات أقل إدراك متكيف نسبيا -

   سياقات التفكير )1
- G% اإلجابات بسيطة ومألوفة)16أقل من ( منخفضة ،. 
- D% 70 و 60بين ( في حدود العادي أو مرتفعة.( 
النواة العظامية (يروز البعد اإلضطهادي  : (‐F)كمية قليلة، مرتبطة بالشكل الرديء  بDblحضور إجابات  -

 ).في الرهاب
- F% 80( مرتفعة ( معF+% قليل الفعالية ) 60 و 55بين.( 
 . ؛ تردد، نقص األمن والثقة في الذات وفي اآلخرين‐+Fحضور إجابات  -

   معالجة الصراعات )2
- TRI 0 (االنغالق منغلق أو يميل إلىK/0C  0 أوK/0.5C (بالنسبة للصيغة الثانوية  ، وآذلك األمر(F.S) 

 .، آف هوامي وعاطفي)% 30أقل من  (%RCأو 
 . آف الحرآية والنشاط؛Kغياب اإلجابات الحرآية  -
سقوط أشياء، حيوانات : أو الكارثي/  نادرة، حضورها مرتبط بالبعد االآتئابي وkإجابات حرآية صغرى  -

 .....هاربة
، آف الخطر II، مع وجود صدمة اللون األحمر في اللوحة )0.5 أو C1 =مجموع ( قليلة C لونية إجابات -

 .النزوي
 .Clob، أو إجابات من نوع Clobصدمة ) :  I ،IV، V ، VI(حساسية شديدة لألسود  -
 . وبالخوف من فقدان الموضوعاالنفصال نادرة، يرتبط حضورها بصعوبة E و ’Cإجابات  -
- A% مع غلبة اإلجابات )% 50ر من أآث( مرتفعة ،Ad ذئاب أو رؤوس ذئاب، :  ذات مظهر حصري

 ).صراصير، عناآب(صقور أو جوارح، جرذان وفئران، زواحف، حشرات مزعجة 
شياطين، وحوش، : متميزة بالمظهر المرعب والمضطهد ) H(أو ) A(حضور اإلجابات الخيالية من نوع  -

 ....أغوال، أعين وحش، أقنعة
 . غير معرفة غالبااألخيرة، تكون هذه H أآثر من Hdإجابات  -
  ....الكف، الرفض/ اإلسقاط، التجنب، النكوص، الكبت: ون الدفاعات شديدةتك -

ر وقصص قصيرة، خطاب متقطع بالصمت، التماسات قليلة يإنتاج فق
  .إلشكاليات اللوحات

، وهي مستعملة آلها تقريبا CPحضور قوى لسياقات  -
)CP1، CP2 ،CP3،CP4 ،CP5 ،CP6  ( لتجنب وآف

 .الصراعات
تؤدي هشاشة وعدم تماسك هذا النوع من السياقات  -

إلى تدخل سياقات أخرى ) الهشاشة العصابية(الرهابية 
) CM(للتجنب، خاصة تلك المتعلقة بالسجل الهوسي 

 إآتئابية لإلنفصال والخوف من فقدان –آمقاومة ضد 
 .الموضوع

جنب من خالل تبسيط  لتدعيم التCFاللجوء إلى سياقات  -
الصراعات، وذلك بالتأآيد على اليوميات والفعل ) تعويد(
)CF1،CF2 ،CF3 .( 

 حاضرة لتسجيل CN و CCتكون سياقات التجنب من نوع  -
و الجسدية والنرجسية المتضمنة في التوظيف  الهشاشة

 .الرهابي الخطير
 ؛ يقتصر حضورها B و Aهشاشة السياقات العصابية  -

 المتعلقة بالواقع الخارجيعلى السياقات 
(َA1.3،A2.1 ،A2.2 ،A2.4 ( و باستثمار العالقة
)B1.2،B2.3 (  دون صبغة صراعية، لذا فإن البعد

هو ) السمات الهجاسية والهستيرية(الصلب من العصاب 
  .الذي ينشط من أجل مفاوضة القلق والصراع

 و E9 ، خاصة من نوع Eحضور قوي للسياقات األولية  -
 التصورات القوية بإشكالية الخوف ، الموت ترتبط .14

إن الخلط الشديد بين الخطر الواقعي و الخطر . والعجز 
التروي يطور السمات العظامية التي تضم الخوف أمام 

  .المواضيع 

  



  

  

  

  

  

  الثاني الملحق

  
  

 عرضت .رشاخالرو بروتوكوالت من لمستخلصةا الكمية المعطيات الملحق هذا يضم

   51 الصفحة إلى 20 الصفحة من جداول في المعطيات هذه

 .  8.0 الطبعة SPSS  برنامج من  المالحق، هذه في المذكورة الجداول استخرجت

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 )تابع (25 جدول رقم 
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Tableau croisé NIVVECU * R

1 1 2 4 1 1 2 1 1 1
4,8% 4,8% 9,5% 19,0% 4,8% 4,8% 9,5% 4,8% 4,8% 4,8%

1 3 1 3 3 2 1 1 2 1
4,8% 14,3% 4,8% 14,3% 14,3% 9,5% 4,8% 4,8% 9,5% 4,8%

1 2 1 2 2 1 4
5,0% 10,0% 5,0% 10,0% 10,0% 5,0% 20,0%

1 1 2 3 1 1 4
5,0% 5,0% 10,0% 15,0% 5,0% 5,0% 20,0%

2 3 4 10 2 2 5 4 4 5 1 1 3 4 9
2,4% 3,7% 4,9% 12,2% 2,4% 2,4% 6,1% 4,9% 4,9% 6,1% 1,2% 1,2% 3,7% 4,9% 11,0%

Effectif
% dans NIVVEC
Effectif
% dans NIVVEC
Effectif
% dans NIVVEC
Effectif
% dans NIVVEC
Effectif
% dans NIVVEC

stérile

dificile

moyen

facile

NIVVECU

Total

8,00 10,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00

R

 
 
 
 



 )تابع (25 جدول رقم 
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Tableau croisé NIVVECU * R

1 1 1 1 1 21
4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 100,0%

1 1 1 21
4,8% 4,8% 4,8% 100,0%

1 2 1 20
5,0% 10,0% 5,0% 100,0%

1 2 1 1 20
5,0% 10,0% 5,0% 5,0% 100,0%

1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 82
1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 3,7% 1,2% 2,4% 1,2% 2,4% 1,2% 100,0%

Effectif
% dans NIVVECU
Effectif
% dans NIVVECU
Effectif
% dans NIVVECU
Effectif
% dans NIVVECU
Effectif
% dans NIVVECU

stérile

dificile

moyen

facile

NIVVECU

Total

30,00 31,00 32,00 35,00 36,00 37,00 39,00 40,00 41,00 42,00 43,00 44,00 56,00

R

Total

Tests du Khi-deux

96,680a 87 ,224

110,559 87 ,045

4,563 1 ,033

82

Khi-deux de Pearson
Rapport de
vraisemblance
Association linéaire par
linéaire
Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

120 cellules (100,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
L'effectif théorique minimum est de ,24.

a. 
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Tableau croisé NIV VECU * D%

1  1 1 1 1  1 2
4,8%  4,8% 4,8% 4,8% 4,8%  4,8% 9,5%

1  1 1 2 1 1 1 3
4,8%  4,8% 4,8% 9,5% 4,8% 4,8% 4,8% 14,3%

1  2 1 1 1
5,0%  10,0% 5,0% 5,0% 5,0%

1 1 3 1 1
5,0% 5,0% 15,0% 5,0% 5,0%

1  2  1 1 1 3 2 2 1 1  1 1 2 1 1 9 1 1
1,2%  2,4%  1,2% 1,2% 1,2% 3,7% 2,4% 2,4% 1,2% 1,2%  1,2% 1,2% 2,4% 1,2% 1,2% 11,0% 1,2% 1,2%

Effectif
% dans NIVVECU
Effectif
% dans NIVVECU
Effectif
% dans NIVVECU
Effectif
% dans NIVVECU
Effectif
% dans NIVVECU

stér 

diffic

moy 

faci

NIVVECU 

Total

6,67 8,33  15,38 23,08 26,67 31,25 33,33 35,29 38,10 38,46  39,53 40,00 43,48 44,00 48,00 50,00 52,00 52,50

D%

Tableau croisé NIV VECU * D% (Suite) 

1 1 2 1
1

1
1 

4,8%
4,8%

9,5%
4,8%

4,8%
4,8%

4,8% 

1

1

1

1

1

1

1

10,0% 
5,0%

5,0%
5,0%

5,0% 

1 
1 

1

1

2

1

3

1

2

Effectif

% dans VECU

stér 

,diffic

NIV VEC U 

52,00  52,50  52,78
52,94

53,85 54,17 55,56 56,00 57,14 57,69 58,06 58,33 58,54 58,82 60,00 61,36 61,54 61,90 62,50

D%
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Tests du Khi-deux

155,258a 153 ,434

151,884 153 ,510

2,218 1 ,136

82

Khi-deux de Pearson
Rapport de
vraisemblance
Association linéaire par
linéaire
Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

208 cellules (100,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
L'effectif théorique minimum est de ,24.

a. 

 
 
 
 
 
 
 

Tableau croisé NIV VECU * D% (Suite et fin) 

1 1 1 1 1 21 
4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 100,0% 

1  1 1  21 
4,8%  4,8% 4,8%  100,0% 

3 1 1 20 
15,0% 5,0% 5,0% 100,0% 

1 1 1 1 1 1 20 
5,0%  5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 100,0% 

1  1 1 1 1 1 3 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 82 
1,2%  1,2%  1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 3,7% 1,2% 1,2% 1,2%  1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 100,0% 

Effectif
% dans NIVVECU
Effectif
% dans NIVVECU
Effectif
% dans NIVVECU
Effectif
% dans NIVVECU
Effectif
% dans NIVVECU

stérr 

diffic

moy 

fac 

NIVVECU 

Total 

63,64  65,22  65,63 65,91 66,67 67,50 68,00 69,64 70,00 71,79  72,97 74,29 75,00 76,67 76,92 78,57 100,00

D%

Total
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Tableau croisé NIV VECU * Dd%

10 1 2 1 1 1 1 1 

47,6% 4,8% 9,5% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8%
4 1 2 2 2 1 1 1 

19,0% 4,8% 9,5% 9,5% 9,5% 4,8% 4,8% 4,8%
13 2 1 

65,0% 10,0% 5,0%
3 2 1 1 1 2 3 3 

15,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0% 10,0% 15,0% 15,0%
30 1 4 1 3 2 4 1 2 1 2 2 3 2 1 1 4

36,6% 1,2% 4,9% 1,2% 3,7% 2,4% 4,9% 1,2% 2,4% 1,2% 2,4% 2,4% 3,7% 2,4% 1,2% 1,2% 4,9%

Effectif
% dans VECU
Effectif
% dans VECU
Effectif
% dans VECU
Effectif
% dans VECU
Effectif
% dans VECU

stérile

Dificile 

Moyen 

facil
e 

NIVVECU

Total

,00 4,55 5,00 5,41 5,56 5,88 6,25 6,45 6,67 6,82 7,14 7,69 8,00 8,33 9,38 9,76 10,00

Dd% 
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Tableau croisé NIVVECU * Dd% (Suite)

1 1 1 21

4,8% 4,8% 4,8% 100,0%

1 1 1 1 1 1 1 21

4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 100,0%

1 1 1 1 20

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 100,0%

1 1 1 1 20

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 100,0%

1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 1 2 82

1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 2,4% 1,2% 3,7% 3,7% 1,2% 2,4% 100,0%

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

1,00

2,00

3,00

4,00

NIVVECU

Total

10,26 11,11 11,36 11,43 11,54 11,90 12,00 13,95 15,38 16,67 18,75 21,74

Dd%

Total

 
 

 

Tests du Khi-deux

102,178a 84 ,086

107,200 84 ,045

,417 1 ,518

82

Khi-deux de Pearson

Rapport de
vraisemblance

Association linéaire par
linéaire

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

112 cellules (96,6%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
L'effectif théorique minimum est de ,24.

a. 
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Tableau croisé NIV VECU * DBL%  

6 1 2 4 1
28,6% 4,8% 9,5% 19,0% 4,8%

10 1 2 1 1 1 3
47,6% 4,8% 9,5% 4,8% 4,8% 4,8% 14,3% 

7 1 2 1 3 2
35,0% 5,0% 10,0% 5,0% 15,0% 10,0%

3 3 2 1 7 1 1 1 1
15,0% 15,0% 10,0% 5,0% 35,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

26 1 1 6 4 4 12 1 3 1 7 3
31,7% 1,2% 1,2% 7,3% 4,9% 4,9% 14,6% 1,2% 3,7% 1,2% 8,5% 3,7%

Effectif
% dans VECU
Effectif
% dans VECU

Effectif
% dans VECU

Effectif
% dans VECU
Effectif
% dans VECU

stérile

difficile 

moyen 

facile 

NIVVECU

Total

,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 

DBL%
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Tests du Khi-deux

74,713a 66 ,216

80,903 66 ,102

1,299 1 ,254

82

Khi-deux de Pearson

Rapport de
vraisemblance

Association linéaire par
linéaire

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

88 cellules (95,7%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
L'effectif théorique minimum est de ,24.

a. 

 

Tableau croisé NIV VECU * DBL%  

1 1 1 1 1 1 1 21

4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 100,0%

1 1 21

4,8% 4,8% 100,0%

1 1 1 1 20

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 100,0%

20

100,0%

1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 82

1,2% 1,2% 1,2% 3,7% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 100,0%

Effectif

% dans VECU

Effectif

% dans VECU

Effectif

% dansVECU

Effectif

% dans VECU

Effectif

% dans VECU

stérile

difficile 

Moyen 

facile

NIV  VECU

Total

14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 22,00 25,00 30,00 35,00 

DBL%

Total
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Tableau croisé NIV  VECU * F%

1 1 1 1 2 1 1 3 1 

4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 9,5% 4,8% 4,8% 14,3% 4,8%

2 1 2 1 1 1 1 

9,5% 4,8% 9,5% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 

3 1 1 2 2 1 1 1 

15,0% 5,0% 5,0% 10,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0%

1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 

5,0% 5,0% 15,0% 10,0% 5,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

1 1 1 9 2 3 3 1 2 1 3 1 8 2 1 1 2 1 3 2 

1,2% 1,2% 1,2% 11,0% 2,4% 3,7% 3,7% 1,2% 2,4% 1,2% 3,7% 1,2% 9,8% 2,4% 1,2% 1,2% 2,4% 1,2% 3,7% 2,4%

Effectif

% dans NIVVECU 

Effectif

% dans NIVVECU 

Effectif

% dans NIVVECU 

Effectif

% dans NIVVECU 

Effectif

% dans NIVVECU 

Sterile 

difficile

Moyen 

facile

NIV VECU

Total

20,00 28,00 29,00 31,00 33,00 38,00 40,00 43,00 46,00 47,00 48,00 49,00 50,00 51,00 52,00 53,00 55,00 56,00 57,00 58,00

F%
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Tests du Khi-deux

122,683a 117 ,341

127,977 117 ,230

1,892 1 ,169

82

Khi-deux de Pearson

Rapport de
vraisemblance

Association linéaire par
linéaire

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

160 cellules (100,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
L'effectif théorique minimum est de ,24.

a. 

 

Tableau croisé NIV VE CU F%

1 1 3 1 1 1 1 21

4,8% 4,8% 14,3% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 100,0%
1 2 1 1 2 1 1 1 2 21

4,8% 9,5% 4,8% 4,8% 9,5% 4,8% 4,8% 4,8% 9,5% 100,0%

1 1 1 1 1 2 1 20

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 10,0% 5,0% 100,0%
1 1 1 2 20

5,0% 5,0% 5,0% 10,0% 100,0%

2 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 2 1 2 1 2 82

2,4% 3,7% 1,2% 2,4% 3,7% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 2,4% 1,2% 1,2% 6,1% 2,4% 1,2% 2,4% 1,2% 2,4% 100,0%

Effectif 

% dans NIVVECU 

Effectif 

% dans NIVVECU 

Effectif 

% dans NIVVECU 

Effectif 

% dans NIVVECU 

Effectif 

% dans NIVVECU 

stérile

Difficile 

moyen

facile

NIVVECU

Total

59,00 60,00 62,00 63,00 67,00 68,00 70,00 71,00 72,00 73,00 77,00 78,00 80,00 81,00 83,00 92,00 93,00 94,00 97,00 100,00 

F%

Total
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Tableau croisé NIVVECU * F "+% 

1 1 1 1 1 1 1 1 1

4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8%

1 1 1 1 1 2 1 1 1

4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 9,5% 4,8% 4,8% 4,8% 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 10,0% 5,0% 

1 1 2 3 2

5,0% 5,0% 10,0% 15,0% 10,0%

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 2 2 3 2 6 4

1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 2,4% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 3,7% 1,2% 2,4% 1,2% 1,2% 2,4% 2,4% 2,4% 3,7% 2,4% 7,3% 4,9% 

Effectif

% dans vécu

Effectif

% dans vécu

Effectif

% dans vécu

Effectif

% dans vécu

Effectif

% dans vécu

sterile

difficile

moyen 

facile

niv
vecu

Total

30,00 31,00 32,00 33,00 37,00 38,00 40,00 41,00 42,00 43,00 44,00 50,00 52,00 53,00 56,00 58,00 59,00 60,00 64,00 65,00 66,00 67,00 70,00

F+ pour cent
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Tests du Khi-deux

96,317a 105 ,716

101,069 105 ,590

,697 1 ,404

82

Khi-deux de Pearson

Rapport de
vraisemblance

Association linéaire par
linéaire

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

144 cellules (100,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
L'effectif théorique minimum est de ,24.

a. 

 
 

Tableau croisé NIVVECU * F+%

1 4 1 1 2 1 1 1 21

4,8% 19,0% 4,8% 4,8% 9,5% 4,8% 4,8% 4,8% 100,0%

3 1 2 1 1 1 2 21

14,3% 4,8% 9,5% 4,8% 4,8% 4,8% 9,5% 100,0%

1 2 1 1 1 1 20

5,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 100,0%

1 3 2 1 2 1 1 20

5,0% 15,0% 10,0% 5,0% 10,0% 5,0% 5,0% 100,0%

3 12 1 6 3 3 1 1 6 1 1 1 2 82

3,7% 14,6% 1,2% 7,3% 3,7% 3,7% 1,2% 1,2% 7,3% 1,2% 1,2% 1,2% 2,4% 100,0%

Effectif

% dans vécu 

Effectif

% dans vécu 

Effectif

% dans vécu 

Effectif

% dans vécu 

Effectif

% dans vécu 

sterile 

difficile

moyen 

facile

niv
vecu

Total

71,00 75,00 76,00 77,00 80,00 83,00 85,00 87,00 88,00 89,00 90,00 92,00 100,00 

F+ pour cent 

Total
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Tests du Khi-deux

18,162a 12 ,111

24,875 12 ,015

9,997 1 ,002

82

Khi-deux de Pearson

Rapport de
vraisemblance

Association linéaire par
linéaire

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

10 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
L'effectif théorique minimum est de ,49.

a. 

 
 
 

Tableau croisé NIV  VECU N de K

6 7 6 2 21 

28,6% 33,3% 28,6% 9,5% 100,0%

8 6 7 21 

38,1% 28,6% 33,3% 100,0%

6 5 6 2 1 20 

30,0% 25,0% 30,0% 10,0% 5,0% 100,0%

3 12 4 1 20 

15,0% 60,0% 20,0% 5,0% 100,0%

20 21 31 8 2 82 

24,4% 25,6% 37,8% 9,8% 2,4% 100,0%

Effectif

% dans VECU

Effectif

% dans VECU

Effectif

% dans VECU

Effectif

% dans VECU

Effectif

% dans VECU

sterile 

difficile 

moyen 

facile 

NIV VECU 

Total

,00 1,00 2,00 3,00 4,00 

N de K 

Total
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Tests du Khi-deux

25,474a 15 ,044

27,905 15 ,022

3,064 1 ,080

82

Khi-deux de Pearson

Rapport de
vraisemblance

Association linéaire par
linéaire

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

20 cellules (83,3%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
L'effectif théorique minimum est de ,24.

a. 

 
 
 

Tableau croisé NIV  VECU  KAN

10 1 6 4 21 

47,6% 4,8% 28,6% 19,0% 100,0%

8 2 5 5 1 21 

38,1% 9,5% 23,8% 23,8% 4,8% 100,0%

7 4 5 3 1 20 

35,0% 20,0% 25,0% 15,0% 5,0% 100,0%

1 9 2 7 1 20 

5,0% 45,0% 10,0% 35,0% 5,0% 100,0%

26 16 18 19 2 1 82 

31,7% 19,5% 22,0% 23,2% 2,4% 1,2% 100,0%

Effectif

% dans VECU

Effectif

% dans VECU

Effectif

% dans VECU

Effectif

% dans VECU

Effectif

% dans VECU

sterile

difficile

moyen

facile

NIV VECU

Total

,00 1,00 2,00 3,00 4,00 6,00

KAN

Total
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Tableau croisé NIVVECU * KOB

11 5 5 21

52,4% 23,8% 23,8% 100,0%

12 6 3 21

57,1% 28,6% 14,3% 100,0%

11 8 1 20

55,0% 40,0% 5,0% 100,0%

12 8 20

60,0% 40,0% 100,0%

46 27 9 82

56,1% 32,9% 11,0% 100,0%

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

sterile

difficile

moyen

facile

NIVVECU

Total

,00 1,00 2,00

KOB

Total

 
 

Tests du Khi-deux

7,580a 6 ,271

9,150 6 ,165

2,233 1 ,135

82

Khi-deux de Pearson

Rapport de
vraisemblance

Association linéaire par
linéaire

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

4 cellules (33,3%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
L'effectif théorique minimum est de 2,20.

a. 
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Tableau croisé NIVVECU * KP

18 2 1 21

85,7% 9,5% 4,8% 100,0%

19 2 21

90,5% 9,5% 100,0%

13 6 1 20

65,0% 30,0% 5,0% 100,0%

17 3 20

85,0% 15,0% 100,0%

67 13 2 82

81,7% 15,9% 2,4% 100,0%

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

sterile

difficile

moyen

facile

NIVVECU

Total

,00 1,00 2,00

KP

Total

 
 

Tests du Khi-deux

6,546a 6 ,365

7,011 6 ,320

,166 1 ,684

82

Khi-deux de Pearson

Rapport de
vraisemblance

Association linéaire par
linéaire

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

8 cellules (66,7%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
L'effectif théorique minimum est de ,49.

a. 
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Tableau croisé NIVVECU * C

16 5 21

76,2% 23,8% 100,0%

20 1 21

95,2% 4,8% 100,0%

6 9 3 1 1 20

30,0% 45,0% 15,0% 5,0% 5,0% 100,0%

9 2 6 1 2 20

45,0% 10,0% 30,0% 5,0% 10,0% 100,0%

51 17 9 2 3 82

62,2% 20,7% 11,0% 2,4% 3,7% 100,0%

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

stéril
e

difficil
e

moye
n

facile

NIVVECU

Total

,00 1,00 2,00 3,00 5,00

C

Total

 
 

Tests du Khi-deux

35,537a 12 ,000

39,899 12 ,000

15,100 1 ,000

82

Khi-deux de Pearson

Rapport de
vraisemblance

Association linéaire par
linéaire

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

16 cellules (80,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
L'effectif théorique minimum est de ,49.

a. 
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Tableau croisé NIVVECU * CF

9 7 2 1 1 1 21

42,9% 33,3% 9,5% 4,8% 4,8% 4,8% 100,0%

15 6 21

71,4% 28,6% 100,0%

10 4 3 2 1 20

50,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 100,0%

4 3 6 5 1 1 20

20,0% 15,0% 30,0% 25,0% 5,0% 5,0% 100,0%

38 20 11 8 2 3 82

46,3% 24,4% 13,4% 9,8% 2,4% 3,7% 100,0%

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

1,00

2,00

3,00

4,00

NIVVECU

Total

,00 1,00 2,00 3,00 4,00 6,00

CF

Total

 
 

 
 
 

Tests du Khi-deux

25,260a 15 ,047

29,720 15 ,013

5,366 1 ,021

82

Khi-deux de Pearson

Rapport de
vraisemblance

Association linéaire par
linéaire

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

18 cellules (75,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
L'effectif théorique minimum est de ,49.

a. 



  ��38ول ر�� 

39 

 

 

Tableau croisé NIVVECU * FC

6 5 4 1 5 21

28,6% 23,8% 19,0% 4,8% 23,8% 100,0%

9 5 2 3 1 1 21

42,9% 23,8% 9,5% 14,3% 4,8% 4,8% 100,0%

9 3 2 3 2 1 20

45,0% 15,0% 10,0% 15,0% 10,0% 5,0% 100,0%

7 3 4 4 2 20

35,0% 15,0% 20,0% 20,0% 10,0% 100,0%

31 16 12 11 10 1 1 82

37,8% 19,5% 14,6% 13,4% 12,2% 1,2% 1,2% 100,0%

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

stérile

dificile

moyen

facile

NIVVECU

Total

,00 1,00 2,00 3,00 4,00 6,00 9,00

FC

Total

 
 
 

Tests du Khi-deux

14,392a 18 ,703

14,085 18 ,724

,078 1 ,780

82

Khi-deux de Pearson

Rapport de
vraisemblance

Association linéaire par
linéaire

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

24 cellules (85,7%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
L'effectif théorique minimum est de ,24.

a. 
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Tableau croisé NIVVECU * CLOB

15 2 2 1 1 21

71,4% 9,5% 9,5% 4,8% 4,8% 100,0%

17 3 1 21

81,0% 14,3% 4,8% 100,0%

18 2 20

90,0% 10,0% 100,0%

15 5 20

75,0% 25,0% 100,0%

65 12 3 1 1 82

79,3% 14,6% 3,7% 1,2% 1,2% 100,0%

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

stéile

dificile

moyen

facile

NIVVECU

Total

,00 1,00 2,00 4,00 5,00

CLOB

Total

 

 

Tests du Khi-deux

11,963a 12 ,449

12,273 12 ,424

3,536 1 ,060

82

Khi-deux de Pearson

Rapport de
vraisemblance

Association linéaire par
linéaire

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

16 cellules (80,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
L'effectif théorique minimum est de ,24.

a. 
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Tableau croisé NIVVECU * E

21 21

100,0% 100,0%

18 3 21

85,7% 14,3% 100,0%

13 5 2 20

65,0% 25,0% 10,0% 100,0%

13 3 2 2 20

65,0% 15,0% 10,0% 10,0% 100,0%

65 11 4 2 82

79,3% 13,4% 4,9% 2,4% 100,0%

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

stérile

dificile

moyen

facile

NIVVECU

Total

,00 1,00 2,00 3,00

E

Total

 
 

Tests du Khi-deux

17,544a 9 ,041

20,913 9 ,013

11,296 1 ,001

82

Khi-deux de Pearson

Rapport de
vraisemblance

Association linéaire par
linéaire

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

12 cellules (75,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
L'effectif théorique minimum est de ,49.

a. 
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Tableau croisé NIVVECU * A%

1 1 1 1 4 2 1
4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 19,0% 9,5% 4,8%

1 1 1 1 1 1 4

4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 19,0%

1 1 1 2 3 1 3 1

5,0% 5,0% 5,0% 10,0% 15,0% 5,0% 15,0% 5,0%

1 2 1 1 1 3

5,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0% 15,0%

1 1 2 1 2 1 2 2 3 5 5 3 1 1 8 1 4

1,2% 1,2% 2,4% 1,2% 2,4% 1,2% 2,4% 2,4% 3,7% 6,1% 6,1% 3,7% 1,2% 1,2% 9,8% 1,2% 4,9%

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

1,00

2,00

3,00

4,00

NIVVECU

Total

8,00 13,00 14,00 18,00 20,00 23,00 25,00 29,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 36,00 38,00 39,00 40,00

A%
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Tableau croisé NIVVECU * A%

1 1 1 1 1 1 1 2 1 21

4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 9,5% 4,8% 100,0%

1 1 1 2 1 1 1 1 2 21

4,8% 4,8% 4,8% 9,5% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 9,5% 100,0%

1 1 1 2 2 20

5,0% 5,0% 5,0% 10,0% 10,0% 100,0%

2 1 2 1 2 1 1 1 20

10,0% 5,0% 10,0% 5,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0% 100,0%

1 5 3 4 1 2 1 6 1 3 1 4 1 3 1 2 82

1,2% 6,1% 3,7% 4,9% 1,2% 2,4% 1,2% 7,3% 1,2% 3,7% 1,2% 4,9% 1,2% 3,7% 1,2% 2,4% 100,0%

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

1,00

2,00

3,00

4,00

NIVVECU

Total

41,00 42,00 43,00 44,00 45,00 46,00 48,00 50,00 52,00 58,00 59,00 61,00 63,00 67,00 68,00 71,00

A%

Total

 
 

Tests du Khi-deux

103,463a 96 ,283

113,837 96 ,103

,168 1 ,682

82

Khi-deux de Pearson

Rapport de
vraisemblance

Association linéaire par
linéaire

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

132 cellules (100,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
L'effectif théorique minimum est de ,24.

a. 
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Tableau croisé NIVVECU * AD

14 4 1 1 1 21

66,7% 19,0% 4,8% 4,8% 4,8% 100,0%

12 5 2 1 1 21

57,1% 23,8% 9,5% 4,8% 4,8% 100,0%

10 6 1 1 1 1 20

50,0% 30,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 100,0%

12 4 3 1 20

60,0% 20,0% 15,0% 5,0% 100,0%

48 19 6 1 3 2 1 2 82

58,5% 23,2% 7,3% 1,2% 3,7% 2,4% 1,2% 2,4% 100,0%

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

Effectif

% dans NIVVECU

stérile

dificile

moyen

facile

NIVVECU

Total

,00 1,00 2,00 3,00 5,00 7,00 10,00 12,00

AD

Total

 

 

Tests du Khi-deux

15,661a 21 ,788

18,503 21 ,617

,413 1 ,520

82

Khi-deux de Pearson

Rapport de
vraisemblance

Association linéaire par
linéaire

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

28 cellules (87,5%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
L'effectif théorique minimum est de ,24.

a. 
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Tableau croisé NIV  VECU H ℅

3 1 3 2 2

14,3% 4,8% 14,3% 9,5% 9,5%

2 1 1 1 2 1 2 1 2 1

9,5% 4,8% 4,8% 4,8% 9,5% 4,8% 9,5% 4,8% 9,5% 4,8%

5 1 1 3 1 2 1

25,0% 5,0% 5,0% 15,0% 5,0% 10,0% 5,0%

1 1 2 1 2 1 1 1

5,0% 5,0% 10,0% 5,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0%

11 1 1 1 2 2 10 1 2 6 1 3 5 1 1 1

13,4% 1,2% 1,2% 1,2% 2,4% 2,4% 12,2% 1,2% 2,4% 7,3% 1,2% 3,7% 6,1% 1,2% 1,2% 1,2%

Effectif

% dans vecu
Effectif

% dans vecu
Effectif

% dans vecu

Effectif

% dans vecu

Effectif

% dans vecu

sterile

difficile

moyen

facile

niv 

vecu

Total 

,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00

H℅
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Tableau croisé NIV  VECU  H ℅

1 1 2 1 2 1 1 1 21
4,8% 4,8% 9,5% 4,8% 9,5% 4,8% 4,8% 4,8% 100,0%

1 2 1 1 1 1 21

4,8% 9,5% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 100,0%

1 1 1 1 1 1 20

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 100,0%
2 4 1 1 1 1 20

10,0% 20,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 100,0%

4 6 1 3 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 2 82
4,9% 7,3% 1,2% 3,7% 3,7% 3,7% 2,4% 3,7% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 2,4% 100,0%

Effectif
% dans vecu
Effectif
% dans vecu
Effectif

% dans vecu
Effectif

% dans vecu
Effectif
% dans vecu

sterile

difficile

moyen

facile

niv 

vecu

Total 

19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 35,00 40,00

H℅ 

Total
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Tests du Khi-deux

86,479a 90 ,586

94,493 90 ,352

,004 1 ,949

82

Khi-deux de Pearson

Rapport de
vraisemblance

Association linéaire par
linéaire

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

124 cellules (100,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
L'effectif théorique minimum est de ,24.

a. 
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Tableau croisé NIV  VECU  HD

11 5 1 2 1 1 21 

52,4% 23,8% 4,8% 9,5% 4,8% 4,8% 100,0% 

11 3 4 1 1 1 21 

52,4% 14,3% 19,0% 4,8% 4,8% 4,8% 100,0% 

10 6 2 1 1 20 

50,0% 30,0% 10,0% 5,0% 5,0% 100,0% 

5 6 5 1 3 20 

25,0% 30,0% 25,0% 5,0% 15,0% 100,0% 

37 20 11 2 4 6 2 82 

45,1% 24,4% 13,4% 2,4% 4,9% 7,3% 2,4% 100,0% 

Effectif 
% dans niv
Effectif 
% dans niv
Effectif 
% dans niv
Effectif 
% dans niv
Effectif 
% dans niv

stérile

dificile

moyen

facile

niv
vécu

Total

,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00
HD 

Total

Tests du Khi-deux

17,225a 18 ,508

22,039 18 ,230

,632 1 ,427

82

Khi-deux de Pearson

Rapport de
vraisemblance

Association linéaire par
linéaire

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

22 cellules (78,6%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
L'effectif théorique minimum est de ,49.

a. 
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Tableau croisé NIVVECU * ANATPRCE

4 1 1 1 1 3 1 21

19,0% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 14,3% 4,8% 100,0%

3 1 1 1 2 1 21

14,3% 4,8% 4,8% 4,8% 9,5% 4,8% 100,0%

6 1 1 1 2 1 1 20

30,0% 5,0% 5,0% 5,0% 10,0% 5,0% 5,0% 100,0%

3 1 2 1 1 1 1 2 1 4 20

15,0% 5,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 10,0% 5,0% 20,0% 100,0%

16 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 1 3 4 1 1 4 82

19,5% 1,2% 1,2% 1,2% 2,4% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 2,4% 3,7% 4,9% 1,2% 3,7% 4,9% 1,2% 1,2% 4,9% 100,0%

Effectif

% dans VECU

Effectif

% dans VECU

Effectif

% dans VECU

Effectif

% dans VECU

Effectif

% dans VECU

stérile

dificile

moyen

facile

NIVVECU

Total

,00 2,27 2,38 2,44 2,50 2,70 2,86 3,13 3,33 3,85 4,00 4,55 5,00 5,56 7,69 8,00 8,33 10,00 11,00 11,76 12,00

ANATPRCE

Total

 
 

Tableau croisé NIVVECU * ANAT%

1 2 1 2 1 1 1 21
4,8% 9,5% 4,8% 9,5% 4,8% 4,8% 4,8% 100,0%

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

4,8% 9,5% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 100,0%

1 1 1 1 1 2 20
5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 10,0% 100,0%

1 1 1 20

5,0% 5,0% 5,0% 100,0%
1 1 2 3 3 1 1 2 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 3 82

1,2% 1,2% 2,4% 3,7% 3,7% 1,2% 1,2% 2,4% 1,2% 2,4% 1,2% 4,9% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 3,7% 100,0%

Effectif
% dans VECU

Effectif

% dans VECU
Effectif

% dans VECU

Effectif

% dans VECU
Effectif

% dans VECU

stérile

dificile

moye
n

facile

NIVVECU

Total

12,50 14,00 14,29 16,67 17,65 17,95 18,75 20,00 21,00 22,00 22,22 25,00 26,67 29,03 31,25 32,00 33,33 37,50 40,00

ANATPRCE

Total

 
 

Tests du Khi-deux

130,838a 117 ,180

133,035 117 ,148

2,235 1 ,135

82

Khi-deux de Pearson

Rapport de
vraisemblance

Association linéaire par
linéaire

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

160 cellules (100,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
L'effectif théorique minimum est de ,24.

a. 
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Tableau croisé NIV  VECU  ANAT%

6 1 1 1 1 3 1 1
28,6% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 14,3% 4,8% 4,8%

5 1 1 1 2 1
23,8% 4,8% 4,8% 4,8% 9,5% 4,8% 

6 1 1 1 2 1 1
30,0% 5,0% 5,0% 5,0% 10,0% 5,0% 5,0%

3 1 2 1 1 1 2
15,0% 5,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0% 10,0%

20 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 4 4 1
24,4% 1,2% 1,2% 1,2% 2,4% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 3,7% 4,9% 1,2% 4,9% 4,9% 1,2%

Effectif
% dans VECU
Effectif
% dans VECU
Effectif
% dans VECU
Effectif
% dans VECU
Effectif
% dans VECU

stérile

Difficile 

Moyen 

Facile v

NIVVECU

Total

,00 2,27 2,38 2,44 2,50 2,70 2,86 3,13 3,33 3,85 4,00 4,55 5,00 5,56 7,69 8,00 8,33 10,00 11,76

ANAT%
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Tests du Khi-deux

119,925a 111 ,265

120,796 111 ,247

,562 1 ,453

82

Khi-deux de Pearson

Rapport de
vraisemblance

Association linéaire par
linéaire

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

150 cellules (98,7%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
L'effectif théorique minimum est de ,24.

a. 

 

Tableau croisé NIV VECU ANAT%

1 2 1 1 1 21
4,8% 9,5% 4,8% 4,8% 4,8% 100,0%

1 2 1 1 1 1 1 1 1 21
4,8% 9,5% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 100,0%

1 1 1 1 1 2 20
5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 10,0% 100,0%

3 1 1 1 1 1 1 20
15,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 100,0%

3 1 2 3 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 82
3,7% 1,2% 2,4% 3,7% 3,7% 1,2% 1,2% 3,7% 1,2% 1,2% 1,2% 3,7% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 3,7% 100,0%

Effectif
% dans VECU
Effectif
% dans VECU
Effectif
% dans VECU
Effectif
% dans VECU
Effectif
% dans VECU

stérile

difficile

Moyen 

facile

NIVVECU

Total

12,00 12,50 14,29 16,67 17,65 17,95 18,75 20,00 21,43 22,22 24,00 25,00 26,67 29,03 30,77 31,25 33,33 37,50 40,00

ANAT%

Total



��48ول ر��   

50 

 

  

Tableau croisé NIVVECU * RC %

1 3 1 1 3 1 1 21

4,8% 14,3% 4,8% 4,8% 14,3% 4,8% 4,8% 100,0%

4 3 1 1 1 1 2 1 21

19,0% 14,3% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 9,5% 4,8% 100,0%

1 2 2 1 3 3 20

5,0% 10,0% 10,0% 5,0% 15,0% 15,0% 100,0%

1 1 3 1 1 3 2 3 1 20

5,0% 5,0% 15,0% 5,0% 5,0% 15,0% 10,0% 15,0% 5,0% 100,0%
4 2 1 7 6 5 3 4 9 5 2 3 2 82

4,9% 2,4% 1,2% 8,5% 7,3% 6,1% 3,7% 4,9% 11,0% 6,1% 2,4% 3,7% 2,4% 100,0%

Effectif

% dans vecu

Effectif

% dans vecu

Effectif

% dans vecu

Effectif
% dans vecu

Effectif

% dans vecu

stérile

difficile

moyen

facile

niv
vecu

Total

35,00 36,00 37,00 38,00 39,00 40,00 42,00 43,00 44,00 45,00 46,00 48,00 50,00

RC%

Total

 

 
 
  

 

Tests du Khi-deux

85,755a 75 ,186

97,005 75 ,045

2,920 1 ,087

82

Khi-deux de Pearson

Rapport de
vraisemblance

Association linéaire par
linéaire

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

104 cellules (100,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
L'effectif théorique minimum est de ,24.

a. 
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جداول تظهر تقاطع مستويات التوظيف النفسي في يمثل هذا الملحق معطيات كمية خاصة ب

TAT عند أو ) حسب نوعية معاش الحمل(عند النساء الحوامل  في الرورشاخ امع مستوياته

 )55 الصفحة  إلى 52من الصفحة ( اتميالعقالنساء 
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Tableau croisé NIVRRCH * NIVTAT femmes steriles

2 2

100,0% 100,0%

66,7% 9,5%

9,5% 9,5%

1 2 3

33,3% 66,7% 100,0%

33,3% 100,0% 14,3%

4,8% 9,5% 14,3%

1 1

100,0% 100,0%

100,0% 4,8%

4,8% 4,8%

1 1

100,0% 100,0%

100,0% 4,8%

4,8% 4,8%

1 1

100,0% 100,0%

33,3% 4,8%

4,8% 4,8%

1 1

100,0% 100,0%

33,3% 4,8%

4,8% 4,8%

1 1

100,0% 100,0%

20,0% 4,8%

4,8% 4,8%

1 4 5 10

10,0% 40,0% 50,0% 100,0%

33,3% 80,0% 100,0% 47,6%

4,8% 19,0% 23,8% 47,6%

1 1

100,0% 100,0%

100,0% 4,8%

4,8% 4,8%

3 2 1 1 3 5 5 1 21

14,3% 9,5% 4,8% 4,8% 14,3% 23,8% 23,8% 4,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

14,3% 9,5% 4,8% 4,8% 14,3% 23,8% 23,8% 4,8% 100,0%

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

hyst a

hyst b

obss
a

obss
b

phob
a

phob
b

lim
depr

lim
nar

paran
o

NIVRRCH

Total

hyst a hyst b obss a obss b phob a lim depr lim nar parano

NIVTAT

Total

 

 

Tests du Khi-deux

108,453a 56 ,000

57,039 56 ,436

18,618 1 ,000

21

Khi-deux de Pearson

Rapport de
vraisemblance

Association linéaire par
linéaire

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

72 cellules (100,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
L'effectif théorique minimum est de ,05.

a. 
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Tableau croisé NIVRRCH * NIVTAT vecu difficile

2 1 3

66,7% 33,3% 100,0%

100,0% 50,0% 14,3%

9,5% 4,8% 14,3%

1 1 2

50,0% 50,0% 100,0%

33,3% 10,0% 9,5%

4,8% 4,8% 9,5%

1 1

100,0% 100,0%

50,0% 4,8%

4,8% 4,8%

2 3 5

40,0% 60,0% 100,0%

66,7% 30,0% 23,8%

9,5% 14,3% 23,8%

1 1

100,0% 100,0%

100,0% 4,8%

4,8% 4,8%

1 1

100,0% 100,0%

10,0% 4,8%

4,8% 4,8%

3 1 4

75,0% 25,0% 100,0%

30,0% 50,0% 19,0%

14,3% 4,8% 19,0%

2 1 3

66,7% 33,3% 100,0%

20,0% 50,0% 14,3%

9,5% 4,8% 14,3%

1 1

100,0% 100,0%

100,0% 4,8%

4,8% 4,8%

2 3 1 2 10 2 1 21

9,5% 14,3% 4,8% 9,5% 47,6% 9,5% 4,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

9,5% 14,3% 4,8% 9,5% 47,6% 9,5% 4,8% 100,0%

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

hyst a

hyst b

obss a

obss b

phob a

phob b

lim depr

lim nar

schizo

NIVRRCH

Total

hyst a hyst b obss a phob a lim depr lim nar schizo

NIVTAT

Total

 
 

Tests du Khi-deux

78,680a 48 ,003

45,269 48 ,585

10,428 1 ,001

21

Khi-deux de Pearson

Rapport de
vraisemblance

Association linéaire par
linéaire

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

63 cellules (100,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
L'effectif théorique minimum est de ,05.

a. 
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Tableau croisé NIVRRCH * NIVTAT vecu moyen

4 4

100,0% 100,0%

100,0% 20,0%

20,0% 20,0%

1 1

100,0% 100,0%

33,3% 5,0%

5,0% 5,0%

1 1

100,0% 100,0%

33,3% 5,0%

5,0% 5,0%

1 1 2

50,0% 50,0% 100,0%

33,3% 14,3% 10,0%

5,0% 5,0% 10,0%

2 1 2 5

40,0% 20,0% 40,0% 100,0%

66,7% 33,3% 100,0% 25,0%

10,0% 5,0% 10,0% 25,0%

4 4

100,0% 100,0%

57,1% 20,0%

20,0% 20,0%

2 2

100,0% 100,0%

28,6% 10,0%

10,0% 10,0%

1 1

100,0% 100,0%

100,0% 5,0%

5,0% 5,0%

4 3 3 2 7 1 20

20,0% 15,0% 15,0% 10,0% 35,0% 5,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

20,0% 15,0% 15,0% 10,0% 35,0% 5,0% 100,0%

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

hyst a

hyst a

obss a

phob a

phob b

lim depr

lim nar

parano

NIVRRCH

Total

hyst a obss a phob a phob b lim depr parano

NIVTAT

Total

 

 

Tests du Khi-deux

69,905a 35 ,000

52,218 35 ,031

14,900 1 ,000

20

Khi-deux de Pearson

Rapport de
vraisemblance

Association linéaire par
linéaire

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

48 cellules (100,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
L'effectif théorique minimum est de ,05.

a. 
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Tests du Khi-deux

60,655a 35 ,005

46,132 35 ,099

13,950 1 ,000

20

Khi-deux de Pearson

Rapport de
vraisemblance

Association linéaire par
linéaire

Nombre d'observations
valides

Valeur ddl

Signification
asymptotique

(bilatérale)

48 cellules (100,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
L'effectif théorique minimum est de ,05.

a. 

 

 
 

Tableau croisé NIVRRCH * NIVTAT vecu facile

5 5

100,0% 100,0%

71,4% 25,0%

25,0% 25,0%

1 1

100,0% 100,0%

14,3% 5,0%

5,0% 5,0%

2 2

100,0% 100,0%

50,0% 10,0%

10,0% 10,0%

1 1 2

50,0% 50,0% 100,0%

14,3% 16,7% 10,0%

5,0% 5,0% 10,0%

1 1

100,0% 100,0%

25,0% 5,0%

5,0% 5,0%

4 4

100,0% 100,0%

66,7% 20,0%

20,0% 20,0%

1 1 1 1 4

25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100,0%

25,0% 100,0% 16,7% 100,0% 20,0%

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 20,0%

1 1

100,0% 100,0%

100,0% 5,0%

5,0% 5,0%

7 4 1 6 1 1 20

35,0% 20,0% 5,0% 30,0% 5,0% 5,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

35,0% 20,0% 5,0% 30,0% 5,0% 5,0% 100,0%

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

Effectif

% dans NIVRRCH

% dans NIVTAT

% du total

hyst a

hyst b

obss a

phob a

phob b

lim
depr

lim
narc

schizo

NIVRRCH

Total

hyst a obss a phob b lim depr lim narc schizo

NIVTAT

Total



  

  

  4ملحق رقم 

  

 .المستخلصة من بروتوكوالت تفهم الموضوعالمعطيات الكمية يضم هذا الملحق 

   63إلى الصفحة  56عرضت هذه المعطيات في جداول من الصفحة 

  .  8.0الطبعة  SPSS استخرجت الجداول المذكورة في هذه المالحق،  من برنامج 
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 ��ى ا���ء ا�����ت : ��54ول ر�� �������ت و�)21= ن(#"�! � �ار ا���   
                                                               Procédés A , B, CP 

           

Statistiques descriptives

21 ,00 1,00 1,00 4,762E-02 ,2182

21 ,00 2,00 8,00 ,3810 ,5896

21 ,00 2,00 5,00 ,2381 ,6249

21 ,00 22,00 105,00 5,0000 5,0596

21 ,00 6,00 64,00 3,0476 1,8568

21 ,00 40,00 279,00 13,2857 9,5349

21 ,00 4,00 22,00 1,0476 1,4655

21 ,00 10,00 24,00 1,1429 2,6886

21 ,00 11,00 93,00 4,4286 3,7759

21 ,00 4,00 13,00 ,6190 1,0713

21 1,00 24,00 245,00 11,6667 6,1995

21 ,00 3,00 7,00 ,3333 ,7303

21 ,00 4,00 38,00 1,8095 1,1670

21 ,00 8,00 35,00 1,6667 1,9833

21 ,00 8,00 54,00 2,5714 2,9081

21 ,00 12,00 81,00 3,8571 3,2448

21 ,00 1,00 5,00 ,2381 ,4364

21 ,00 7,00 43,00 2,0476 2,1789

21 ,00 2,00 8,00 ,3810 ,5896

21 ,00 6,00 73,00 3,4762 1,8335

21 ,00 2,00 4,00 ,1905 ,5118

21 ,00 1,00 3,00 ,1429 ,3586

21 1,00 6,00 67,00 3,1905 1,4703

21 ,00 ,00 ,00 ,0000 ,0000

21 ,00 2,00 5,00 ,2381 ,5390

21 ,00 6,00 19,00 ,9048 1,6403

21 ,00 ,00 ,00 ,0000 ,0000

21 ,00 7,00 72,00 3,4286 2,0142

21 ,00 5,00 32,00 1,5238 1,2498

21 ,00 4,00 8,00 ,3810 ,9735

21 ,00 4,00 13,00 ,6190 1,1609

21 ,00 5,00 16,00 ,7619 1,2209

21 ,00 15,00 65,00 3,0952 3,9737

21 ,00 9,00 36,00 1,7143 2,6295

21 ,00 1,00 3,00 ,1429 ,3586

21 ,00 6,00 43,00 2,0476 2,2467

21 ,00 9,00 43,00 2,0476 2,1089

21 ,00 4,00 11,00 ,5238 ,9284

21 11,00 88,00 709,00 33,7619 16,2908

21 ,00 11,00 98,00 4,6667 3,1198

21 2,00 14,00 133,00 6,3333 3,3367

21 1,00 15,00 125,00 5,9524 4,4213

21 ,00 4,00 36,00 1,7143 1,2705

21 ,00 5,00 25,00 1,1905 1,2498

21

A1.1

A1.2

A1.3

A2.1

A2.2

A2.3

A2.4

A2.5

A2.6

A2.7

A2.8

A2.9

A2.10

A2.11

A2.12

A2.13

A2.14

A2.15

A2.16

A2.17

A2.18

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B2.1

B2.2

B2.3

B2.4

B2.5

B2.6

B2.7

B2.8

B2.9

B2.10

B2.11

B2.12

B2.13

CP1

CP2

CP3

CP4

CP5

CP6

N valide (listwise)

N Minimum Maximum Somme Moyenne Ecart type
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 ��ى ا���ء ا�����ت : ��54ول ر��  �������ت و�ب%(#"�! � �ار ا����(  

                                Procédés CN , CM, CC, CF ,E 

Statistiques descriptives

21 ,00 10,00 129,00 6,1429 3,4247

21 ,00 8,00 33,00 1,5714 2,3361

21 ,00 6,00 18,00 ,8571 1,4590

21 ,00 8,00 55,00 2,6190 2,1089

21 ,00 5,00 38,00 1,8095 1,4359

21 ,00 28,00 93,00 4,4286 7,7044

21 ,00 10,00 19,00 ,9048 2,4679

21 ,00 7,00 26,00 1,2381 2,1425

21 ,00 2,00 9,00 ,4286 ,6761

21 ,00 25,00 116,00 5,5238 6,5469

21 ,00 21,00 185,00 8,8095 6,4855

21 ,00 12,00 91,00 4,3333 2,8868

21 ,00 4,00 7,00 ,3333 ,9129

21 ,00 5,00 36,00 1,7143 1,5538

21 ,00 9,00 47,00 2,2381 1,9724

21 ,00 3,00 20,00 ,9524 1,1170

21 ,00 1,00 4,00 ,1905 ,4024

21 ,00 1,00 1,00 4,762E-02 ,2182

21 1,00 33,00 258,00 12,2857 7,2880

21 ,00 15,00 105,00 5,0000 4,0866

21 ,00 9,00 59,00 2,8095 2,8217

21 ,00 1,00 3,00 ,1429 ,3586

21 ,00 11,00 19,00 ,9048 2,6628

21 ,00 2,00 9,00 ,4286 ,6761

21 ,00 3,00 11,00 ,5238 ,8729

21 ,00 ,00 ,00 ,0000 ,0000

21 ,00 3,00 12,00 ,5714 ,8701

21 ,00 ,00 ,00 ,0000 ,0000

21 ,00 3,00 20,00 ,9524 ,9207

21 ,00 1,00 2,00 9,524E-02 ,3008

21 ,00 4,00 18,00 ,8571 1,2762

21 ,00 10,00 69,00 3,2857 2,9689

21 ,00 3,00 20,00 ,9524 1,0235

21 ,00 2,00 3,00 ,1429 ,4781

21 ,00 1,00 5,00 ,2381 ,4364

21 ,00 1,00 1,00 4,762E-02 ,2182

21 ,00 9,00 68,00 3,2381 2,5279

21 ,00 2,00 4,00 ,1905 ,5118

21 ,00 2,00 2,00 9,524E-02 ,4364

21 ,00 4,00 34,00 1,6190 1,4992

21 ,00 ,00 ,00 ,0000 ,0000

21 ,00 2,00 4,00 ,1905 ,5118

21 ,00 5,00 18,00 ,8571 1,2364

21

CN1

CN2

CN3

CN4

CN5

CN6

CN7

CN8

CN9

CN10

CM1

CM2

CM3

CC1

CC2

CC3

CC4

CC5

CF1

CF2

CF3

CF4

CF5

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

E18

E19

E20

N valide (listwise)

N Minimum Maximum Somme Moyenne Ecart type
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�� ��ى ا����ء ذوات ���ش ��� ��: 55 ��ول ر������$#ار ا��"���ت و�! � %"&' 
��ب.( )21= ن((   

Procédés CN, CM, CC, CF, E  

 

Statistiques descriptives

21 ,00 11,00 119,00 5,6667 3,9030

21 ,00 4,00 33,00 1,5714 1,5991

21 ,00 3,00 7,00 ,3333 ,7303

21 ,00 9,00 55,00 2,6190 2,8544

21 ,00 4,00 31,00 1,4762 1,0779

21 ,00 27,00 56,00 2,6667 5,7735

21 ,00 9,00 14,00 ,6667 1,9833

21 ,00 7,00 20,00 ,9524 1,8021

21 ,00 2,00 12,00 ,5714 ,5976

21 ,00 15,00 71,00 3,3810 3,7746

21 ,00 17,00 156,00 7,4286 6,0875

21 ,00 11,00 71,00 3,3810 2,9745

21 ,00 3,00 4,00 ,1905 ,6796

21 ,00 9,00 41,00 1,9524 2,2017

21 ,00 5,00 44,00 2,0952 1,5461

21 ,00 5,00 24,00 1,1429 1,3887

21 ,00 1,00 5,00 ,2381 ,4364

21 ,00 1,00 1,00 4,762E-02 ,2182

21 ,00 26,00 216,00 10,2857 6,0921

21 ,00 9,00 70,00 3,3333 2,9721

21 ,00 7,00 43,00 2,0476 1,8568

21 ,00 1,00 2,00 9,524E-02 ,3008

21 ,00 1,00 1,00 4,762E-02 ,2182

21 ,00 2,00 10,00 ,4762 ,6016

21 ,00 2,00 4,00 ,1905 ,6016

21 ,00 2,00 4,00 ,1905 ,6016

21 ,00 5,00 13,00 ,6190 1,1609

21 ,00 1,00 2,00 9,524E-02 ,3008

21 ,00 2,00 14,00 ,6667 ,5774

21 ,00 1,00 1,00 4,762E-02 ,2182

21 ,00 3,00 17,00 ,8095 1,0305

21 ,00 6,00 57,00 2,7143 1,5856

21 ,00 6,00 23,00 1,0952 1,5781

21 ,00 8,00 10,00 ,4762 1,7498

21 ,00 2,00 6,00 ,2857 ,5606

21 ,00 4,00 4,00 ,1905 ,8729

21 ,00 6,00 51,00 2,4286 1,9893

21 ,00 1,00 2,00 9,524E-02 ,3008

21 ,00 ,00 ,00 ,0000 ,0000

21 ,00 5,00 42,00 2,0000 1,8974

21 ,00 1,00 1,00 4,762E-02 ,2182

21 ,00 2,00 3,00 ,1429 ,4781

21 ,00 6,00 16,00 ,7619 1,6403

21

CN1

CN2

CN3

CN4

CN5

CN6

CN7

CN8

CN9

CN10

CM1

CM2

CM3

CC1

CC2

CC3

CC4

CC5

CF1

CF2

CF3

CF4

CF5

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

E18

E19

E20

N valide (listwise)

N Minimum Maximum Somme Moyenne Ecart type
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��� ��ى ا����ء ذوات ���ش �� :  ��56ول ر�� ����#"ار ا��!���ت و� � $!%&
 '�)20= ن(� �  

                               Procédés A , B, CP 

Statistiques descriptives

20 ,00 2,00 7,00 ,3500 ,5871

20 ,00 3,00 17,00 ,8500 ,9881

20 ,00 3,00 9,00 ,4500 ,9445

20 ,00 19,00 85,00 4,2500 4,3271

20 ,00 8,00 81,00 4,0500 2,1392

20 5,00 28,00 249,00 12,4500 7,2146

20 ,00 5,00 38,00 1,9000 1,7442

20 ,00 9,00 14,00 ,7000 2,0026

20 ,00 11,00 96,00 4,8000 4,4792

20 ,00 3,00 12,00 ,6000 ,8826

20 3,00 25,00 261,00 13,0500 6,7002

20 ,00 3,00 9,00 ,4500 ,8870

20 1,00 8,00 75,00 3,7500 2,1491

20 ,00 6,00 51,00 2,5500 1,7313

20 ,00 6,00 26,00 1,3000 2,0287

20 2,00 15,00 111,00 5,5500 4,0843

20 ,00 1,00 1,00 5,000E-02 ,2236

20 ,00 6,00 35,00 1,7500 1,5174

20 ,00 2,00 9,00 ,4500 ,6863

20 1,00 8,00 73,00 3,6500 1,6631

20 ,00 1,00 9,00 ,4500 ,5104

20 ,00 2,00 5,00 ,2500 ,5501

20 ,00 5,00 45,00 2,2500 1,5853

20 ,00 3,00 14,00 ,7000 1,0311

20 ,00 2,00 5,00 ,2500 ,5501

20 ,00 4,00 16,00 ,8000 ,9515

20 ,00 4,00 10,00 ,5000 ,9459

20 ,00 14,00 106,00 5,3000 4,0536

20 ,00 8,00 65,00 3,2500 2,2213

20 ,00 11,00 42,00 2,1000 3,6404

20 ,00 12,00 59,00 2,9500 4,5477

20 ,00 12,00 44,00 2,2000 4,2993

20 ,00 5,00 42,00 2,1000 1,5183

20 ,00 11,00 57,00 2,8500 3,8970

20 ,00 12,00 53,00 2,6500 4,4988

20 ,00 5,00 37,00 1,8500 1,8715

20 ,00 5,00 25,00 1,2500 1,3328

20 ,00 1,00 8,00 ,4000 ,5026

20 17,00 69,00 727,00 36,3500 14,8794

20 ,00 12,00 103,00 5,1500 3,8151

20 1,00 13,00 102,00 5,1000 3,6404

20 2,00 10,00 116,00 5,8000 2,5670

20 ,00 13,00 69,00 3,4500 4,0585

20 ,00 3,00 18,00 ,9000 ,9119

20

A1.1

A1.2

A1.3

A2.1

A2.2

A2.3

A2.4

A2.5

A2.6

A2.7

A2.8

A2.9

A2.10

A2.11

A2.12

A2.13

A2.14

A2.15

A2.16

A2.17

A2.18

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B2.1

B2.2

B2.3

B2.4

B2.5

B2.6

B2.7

B2.8

B2.9

B2.10

B2.11

B2.12

B2.13

CP1

CP2

CP3

CP4

CP5

CP6

N valide (listwise)

N Minimum Maximum Somme Moyenne Ecart type
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� ���ار ا�����ت و��������� �ى : 56 ��ول ر�����ذوات �%�ش #"! ا ��ء 
)��ب((����'   

                            Procédés CN , CM, CC, CF ,E 

Statistiques descriptives

20 ,00 10,00 131,00 6,5500 2,2589

20 ,00 6,00 56,00 2,8000 2,3306

20 ,00 5,00 28,00 1,4000 1,5694

20 ,00 6,00 42,00 2,1000 1,9974

20 ,00 4,00 26,00 1,3000 1,4546

20 ,00 28,00 52,00 2,6000 6,0992

20 ,00 8,00 23,00 1,1500 2,1095

20 ,00 4,00 9,00 ,4500 ,9445

20 ,00 4,00 24,00 1,2000 1,2814

20 ,00 19,00 89,00 4,4500 4,1609

20 2,00 20,00 164,00 8,2000 5,1155

20 ,00 7,00 74,00 3,7000 2,4301

20 ,00 1,00 3,00 ,1500 ,3663

20 ,00 4,00 34,00 1,7000 1,3018

20 ,00 8,00 33,00 1,6500 1,7554

20 ,00 3,00 19,00 ,9500 ,9987

20 ,00 1,00 3,00 ,1500 ,3663

20 ,00 1,00 1,00 5,000E-02 ,2236

20 ,00 30,00 171,00 8,5500 6,6765

20 ,00 13,00 95,00 4,7500 3,1768

20 ,00 4,00 27,00 1,3500 1,3485

20 ,00 1,00 1,00 5,000E-02 ,2236

20 ,00 11,00 14,00 ,7000 2,4516

20 ,00 2,00 12,00 ,6000 ,6806

20 ,00 1,00 2,00 ,1000 ,3078

20 ,00 1,00 2,00 1,000E-01 ,3078

20 ,00 4,00 15,00 ,7500 1,0699

20 ,00 1,00 2,00 ,1000 ,3078

20 ,00 3,00 27,00 1,3500 1,1367

20 ,00 3,00 4,00 ,2000 ,6959

20 ,00 6,00 23,00 1,1500 1,3870

20 ,00 6,00 65,00 3,2500 2,1491

20 ,00 4,00 16,00 ,8000 1,3611

20 ,00 3,00 10,00 ,5000 ,9459

20 ,00 2,00 8,00 ,4000 ,6806

20 ,00 ,00 ,00 ,0000 ,0000

20 ,00 14,00 54,00 2,7000 3,3261

20 ,00 2,00 4,00 ,2000 ,5231

20 ,00 2,00 2,00 ,1000 ,4472

20 ,00 5,00 47,00 2,3500 1,3089

20 ,00 ,00 ,00 ,0000 ,0000

20 ,00 2,00 3,00 ,1500 ,4894

20 ,00 3,00 10,00 ,5000 ,7609

20

CN1

CN2

CN3

CN4

CN5

CN6

CN7

CN8

CN9

CN10

CM1

CM2

CM3

CC1

CC2

CC3

CC4

CC5

CF1

CF2

CF3

CF4

CF5

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

E18

E19

E20

N valide (listwise)

N Minimum Maximum Somme Moyenne Ecart type
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                               Procédés A , B, CP 

Statistiques descriptives

20 ,00 1,00 4,00 ,2000 ,4104

20 ,00 4,00 18,00 ,9000 1,2524

20 ,00 4,00 13,00 ,6500 1,1821

20 ,00 8,00 67,00 3,3500 2,6213

20 ,00 7,00 59,00 2,9500 2,4382

20 4,00 29,00 253,00 12,6500 8,7916

20 ,00 6,00 50,00 2,5000 2,0391

20 ,00 3,00 16,00 ,8000 1,1050

20 ,00 11,00 83,00 4,1500 4,3682

20 ,00 3,00 10,00 ,5000 ,8885

20 ,00 25,00 224,00 11,2000 7,1642

20 ,00 2,00 9,00 ,4500 ,6863

20 1,00 15,00 79,00 3,9500 2,9465

20 1,00 8,00 60,00 3,0000 2,0520

20 ,00 6,00 31,00 1,5500 1,9595

20 1,00 11,00 113,00 5,6500 3,1166

20 ,00 1,00 4,00 ,2000 ,4104

20 ,00 4,00 34,00 1,7000 1,2607

20 ,00 3,00 11,00 ,5500 ,9987

20 ,00 9,00 79,00 3,9500 2,3503

20 ,00 6,00 17,00 ,8500 1,3870

20 ,00 1,00 5,00 ,2500 ,4443

20 ,00 4,00 45,00 2,2500 1,5517

20 ,00 5,00 27,00 1,3500 1,6311

20 ,00 4,00 11,00 ,5500 1,0501

20 ,00 6,00 19,00 ,9500 1,7614

20 ,00 1,00 4,00 ,2000 ,4104

20 ,00 14,00 98,00 4,9000 3,7120

20 ,00 8,00 54,00 2,7000 2,1546

20 ,00 8,00 28,00 1,4000 2,7415

20 ,00 13,00 56,00 2,8000 4,4909

20 ,00 11,00 40,00 2,0000 3,9337

20 ,00 15,00 57,00 2,8500 3,3760

20 ,00 11,00 45,00 2,2500 3,7399

20 ,00 13,00 43,00 2,1500 4,1584

20 ,00 6,00 34,00 1,7000 2,2029

20 ,00 7,00 36,00 1,8000 1,8525

20 ,00 2,00 13,00 ,6500 ,8127

20 9,00 79,00 725,00 36,2500 15,2829

20 ,00 29,00 121,00 6,0500 6,6449

20 ,00 16,00 117,00 5,8500 4,6710

20 1,00 13,00 113,00 5,6500 3,9239

20 ,00 13,00 48,00 2,4000 2,7606

20 ,00 2,00 15,00 ,7500 ,7864

20

A1.1

A1.2

A1.3

A2.1

A2.2

A2.3

A2.4

A2.5

A2.6

A2.7

A2.8

A2.9

A2.10

A2.11

A2.12

A2.13

A2.14

A2.15

A2.16

A2.17

A2.18

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B2.1

B2.2

B2.3

B2.4

B2.5

B2.6

B2.7

B2.8

B2.9

B2.10

B2.11

B2.12

B2.13

CP1

CP2

CP3

CP4

CP5

CP6

N valide (listwise)

N Minimum Maximum Somme Moyenne Ecart type
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                            Procédés CN , CM, CC, CF ,E 

Statistiques descriptives

20 ,00 12,00 152,00 7,6000 3,1855

20 ,00 7,00 26,00 1,3000 1,9222

20 ,00 3,00 16,00 ,8000 ,8944

20 ,00 8,00 55,00 2,7500 2,6730

20 ,00 5,00 40,00 2,0000 1,8638

20 ,00 8,00 34,00 1,7000 2,1546

20 ,00 4,00 12,00 ,6000 1,0954

20 ,00 1,00 6,00 ,3000 ,4702

20 ,00 3,00 20,00 1,0000 1,1698

20 ,00 17,00 84,00 4,2000 3,7920

20 1,00 23,00 154,00 7,7000 5,9392

20 ,00 9,00 80,00 4,0000 3,1623

20 ,00 4,00 6,00 ,3000 ,9234

20 ,00 9,00 41,00 2,0500 2,0125

20 ,00 6,00 32,00 1,6000 1,9304

20 ,00 6,00 23,00 1,1500 1,6311

20 ,00 2,00 8,00 ,4000 ,5982

20 ,00 ,00 ,00 ,0000 ,0000

20 ,00 15,00 131,00 6,5500 5,2262

20 ,00 12,00 66,00 3,3000 3,8947

20 ,00 7,00 51,00 2,5500 2,5849

20 ,00 1,00 2,00 ,1000 ,3078

20 ,00 1,00 1,00 5,000E-02 ,2236

20 ,00 3,00 11,00 ,5500 ,8870

20 ,00 1,00 1,00 5,000E-02 ,2236

20 ,00 ,00 ,00 ,0000 ,0000

20 ,00 2,00 9,00 ,4500 ,6863

20 ,00 1,00 2,00 1,000E-01 ,3078

20 ,00 2,00 20,00 1,0000 ,9177

20 ,00 2,00 2,00 ,1000 ,4472

20 ,00 6,00 27,00 1,3500 1,4965

20 ,00 6,00 53,00 2,6500 2,1343

20 ,00 3,00 13,00 ,6500 1,1821

20 ,00 4,00 10,00 ,5000 1,0000

20 ,00 2,00 6,00 ,3000 ,5712

20 ,00 ,00 ,00 ,0000 ,0000

20 ,00 16,00 58,00 2,9000 3,6259

20 ,00 2,00 4,00 ,2000 ,5231

20 ,00 3,00 3,00 ,1500 ,6708

20 ,00 4,00 38,00 1,9000 1,4832

20 ,00 ,00 ,00 ,0000 ,0000

20 ,00 3,00 4,00 ,2000 ,6959

20 ,00 2,00 8,00 ,4000 ,5982

20

CN1

CN2

CN3

CN4

CN5

CN6

CN7

CN8

CN9

CN10

CM1

CM2

CM3

CC1

CC2

CC3

CC4

CC5

CF1

CF2

CF3

CF4

CF5

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

E18

E19

E20

N valide (listwise)

N Minimum Maximum Somme Moyenne Ecart type

 




