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 ول اهلل ، أما بعد:والصالة والسالم عمى رس الحمد هلل
 نتقدم بالشكر الجزيل و خالص االمتنان و العرفان إلى:

 الكريمين، المذان حمالنا أمانة طمب العمم والعمل بو. الدينو ال
 " د.بوسنة عبد الوافي زىير "  األستاذ المشرف:

 عمى التوجييات واإلرشادات القيمة التي قدميا لنا خالل إنجاز ىذه المذكرة 
 تنا.افسي الذي دعمنا بو مما زادنا ثقة وتقديرا لذوالسند الن

 إلى األساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة لقبوليم مناقشة
ثراء موضوعيا   .ىذه المذكرة وا 

 إلى كل األساتذة، الذين كان ليم الفضل في تكويننا.
 إلى حاالت البحث عمى تعاونيم ومد يد العون في سبيل العمم والمعرفة. 

لى كل  من ساىم من قريب أو من بعيد في إنجاز ىذه المذكرة و كل من شجعنا وا 
 بالكممة الطيبة واالبتسامة وبالدعاء.

 إلى كل ىؤالء نقول.  جزاكم اهلل عنا كل  خير.
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 مقدمة، إشكالية: -1
ذاتو الداخمية المرآة العاكسة لصحة الفرد، وىمزة الوصؿ بيف    la peauدم  يعتبر الج  

و العالـ الخارجي. فكمما كاف ىذا األخير الذي يمثؿ أكبر عضو بجسـ اإلنساف، في حالة 
صحية جيدة ومقبولة، كمما شعر  باالرتياح والطمأنينة، وتقبؿ مف طرؼ اآلخر. وكمما انتابو 
تشوه أو اضطراب كمما أثار ذلؾ تساؤؿ اآلخر وحيرتو عف السبب وما يحدث، مسببا بذلؾ 

، وقمؽ وتوتر بسبب المرض ضيؽ وحرج لمفرد. ناىيؾ عف  ما يبلقيو مف صراعات داخمية
 .وأعراضو
عبارة عف مركب معقد وتكويف فيزيولوجي ىاـ، إذ يحتوي عمى    la peauد م  الج  

عدة طبقات مختمفة فيما بينيا مف حيث الخبليا المكونة ليا والتي بدورىا تتعدد وتتفرؽ حسب 
فرا زاتيا مما يعطيو وظائؼ حيوية ىامة وذلؾ لممحافظة عمى الحالة الفيزيولوجية مركباتيا وا 

 والحيوية الطبيعية لمجسـ في شكميا المثالي.
إذا ما أصاب أحد ىذه المكونات، وبالتالي الوظائؼ، خمؿ سوؼ نجد أنفسنا أماـ  و

أسبابيا أمراض جمدية عديدة ومتعددة ،إختمؼ األطباء والمختصوف في تشخيصيا وتحديد 
منذ غابر العصور، غير أنو مع التطور التكنولوجي والحداثة المتسارعة. وككؿ المجاالت 

 تطورت األمراض الجمدية بدورىا، بتطور مسبباتيا. وكؿ يشخصيا ويصنفيا حسب توجيو.
فقد صنؼ العمماء بعض األمراض الجمدية الغير محددة األسباب بدقة والتي عجز 

ف االضطرابات السيكوسوماتية. أي األمراض العضوية التي األطباء عف عبلجيا، ضم
تصيب أعضاء الجسـ وأجيزتو ظاىريا، والتي يعود منشأىا إلى عوامؿ نفسية انفعالية، وبما 
ذا ما تعرض أحد  أف اإلنساف وحدة نفسية وجسدية، متبلحمة ال يمكف الفصؿ بينيما، وا 

صحية  ةسوؼ يعرض الفرد إلى معاناالمكونيف، سواء العضوي أو النفسي لخمؿ أو تشوه 
ضطراب في األنا، مما يؤدي بو إلى صعوبات في التكيؼ.  وا 

ومف أشير ىذه اإلضطرابات الجمدية نجد األرتيكاريا حب الشباب ، فرط التعرؽ 
 ( 59ص  2000)فيصل خيرالدين الزراد:   PSORIASISاإلكزيما، سقوط الشعر، والصدفية 

مف  %3-2لصدفية، أصبحت تصيب ما نسبتو وحسب إحصائيات حديثة فإف ا
السكاف. ففي أمريكا لوحدىا وحسب مقاؿ نشرتو الجمعية العالمية لمرضى الصدفية فإف 

مف السكاف يصابوف بالمرض. تعتبر ىذه النسبة جد عالية إذا ما قورنت باألمراض  7.5%
 الجمدية األخرى.

اإلطار العام لمدراسة: الفصل األول  
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عراض تزيد وتقؿ درجتيا كما أف األ والصدفية تمس كؿ األعمار والجنسيف معا. 
ساعة. ولكف الصدفية  48إف الخبليا الجمدية يتـ طبيعيا إستبداليا كؿ  بدوف سببا واضحا.

مرات مما يؤدي إلى تكويف القشور عمى الجمد  10إلى  5تزيد مف سرعة ىذه العممية بمعدؿ 
ة الجمد وتراكميا، عمى شكؿ احمرار. وترسب قشور فضية الموف ورقيقة مما يزيد مف سماك

وغالبا ما يتركز عمى المرافؽ والركب، إال أف أي جزء مف جمد اإلنساف معرض لذلؾ. وفي 
% مف المرضى تتأثر األظافر. قد تصاب فروة الرأس ، وأيضا ىناؾ حاالت أيف 30-50

%( مف المرضى 7يكوف الوجو ىو المصاب، وكذا األعضاء التناسمية وقد يشكو حوالي )
  .ما يعرؼ بالتياب المفاصؿ الصدفي المنشأ مف آالـ مفصمية وىذا

مرض الصدفية غير معدي وال خطير، واألبحاث متواصمة إليجاد العبلج الشافي، غير 
أف ىذا ال ينفي وجود عبلجات متعددة لمتخفيؼ مف األعراض. إال أف غالبية المرضى، 

التعرض ألشعة أصبحوا يخشوف آثارىا الجانبية مما جعميـ يمجأوف إلى عبلجات بديمة، ك
الشمس، والتداوي باألعشاب، ففي الجزائر مثبل، حسب مقاؿ نشر بجريدة النصر اليومية عف 

مف المصابيف بالجزائر يرفضوف  %80الجمعية الجزائرية لمرضى الصدفية أف ما نسبتو 
 ( 22   2015)جريدة النصر اليومية : األدوية و يمجأوف لمعبلج بالقطراف.

البا ما يكوف قاسيا، فالحياة الوجدانية واإلجتماعية والمينية لتعايش مع المرض غا
تكوف بالتأكيد مضطربة، سوؼ يكوف ىناؾ شعور بالخجؿ وقمة الفعالية وفقداف األمؿ ألف 

 المرض ظاىر ويبيف اإلختبلؼ عف اآلخريف. 
" الصدفية معركة  تحت عنواف  Le mondeوحسب مقاؿ نشر بجريدة لوموند 

مف  %58إلى  10ما نسبتو مف فإف  ،ة اليـو العالمي لمكافحة الصدفيةوبمناسبيومية " 
 المرضى الغير متكفؿ بيـ قد تصاب باإلكتئاب.

و ما أثار اىتمامنا و فضولنا، ىو ما الحظناه عمى المصابيف مف أعراض جسدية 
وتعايش مع المرض. بالرغـ مف أف الصدفية مرض يمس بطيب الحياة لدى األفراد. فميما 

تكيفيـ الظاىر، ىناؾ صراع داخمي، فمنيـ مف يغرؽ في مرضو، متخذا مف أعراضو  كاف
  C de tycheyوسائؿ تفريغ تحميو مف القمؽ والتوتر،وبالتالي ينتج لديو ما أسماه 

إزاء صدمة المرض وذلؾ حسب ما جاء في مقالو "  La vulnirabilisationبالتيشيشية 
surmoenter les  fondement de la résilience  إزاء حرمانات أو تراكمات أحداث "

أو خبرات التي بتواترىا توصؿ إلى شدة صدمية لسياؽ الحياة " ومنيـ مف يتصؼ بالمقاومة 
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ليذا اإلختبلؿ النفسي ،حيث يتبنوف إستجابات متكيفة جدا إزاء وضعيات صعبة مف وجية 
اع تسمح ليـ باإلحتماء نفسيا نظر نفسية وفيزيقية واجتماعية، إذ يستعمموف ميكانيزمات دف

وبناء ذواتيـ، وليس فحسب بؿ يتوصؿ ىؤالء األفراد الى تجنب اإلضطرابات النفسية في 
 desسياقات صادمة بالنسبة آلخريف، ويبدو أنيـ يأخذوف مف ىاتو الخبرات موارد 

ressources  (،تقوييـ وتمنحيـ مخرجا نفسيا. أو كما يطمؽ عميو اليـو الجمدla 
résilience  .أو الرجوعية، والذي يعني القدرة عمى العيش رغـ الظروؼ الغير مبلئمة )

 (.124ص  2012بوسنة عبد الوافي زىير: ) .والتكيؼ مع البيئة، والعالـ الخارجي
ىذا المفيوـ القديـ قدـ الفمسفة، حيث كانت اإلشارات واضحة ليذا المعنى في العديد مف    

أيف يقوؿ  " أنو في كؿ مرحمة  W.Jamesي ولياـ جيمس الكتابات، فحسب السيكولوج
عمرية، يوجد أناس يرغبوف طواعية، وبشغؼ كبير في أف يمقوا بأنفسيـ في عمؿ الخير في 
نواحي الحياة كميا، عمى الرغـ مف أنيـ قد يعانوف الضيؽ والشدة .و ىؤالء األفراد لدييـ 

الذيف يحولوف اإلنتباه اإلنساني الرقيؽ أنفس وأرواح صافية وشفافة. إنيـ أولئؾ األشخاص 
مف المرض والموت، بؿ ومف المجازر واألماكف الموبوءة إلى ما ىو أكثر نظافة وأكثر حسنا 

 ".في الحياة 
في عمـ المعادف، خاصية والحديث كمفيـو عندما استعير مف الفيزياء، حيث كاف يعني     

الوقت والتي تظير قدرة عمى استعادة حالتيا المواد التي تتمتع بالمدانة واليشاشة في ذات 
 البدائية بعد صدمة أو ضغط متواصؿ .

تأكدنا أف عمـ النفس ليس عمما لدراسة المرض واإلستسبلـ، واإلنييار وتـ ذلؾ بعدما    
، لكنو عمـ لدراسة قوى وفضائؿ النفس M.Seligmanواإلنيزاـ النفسي فقط كما يقوؿ 

تطويرىا وتنميتيا ليتمكف الفرد مف المضي قدما بتفوؽ وكفاءة وفي  اإلنسانية وقيميا ، وكيفية
  .   « Good Life »معظـ سياقات الحياة ، لموصوؿ إلى ما أسماه أرسطو "الحياة الطيبة 

حيث قاد إلى تغيير الرؤى في عمـ النفس  جتماعيةومف ثمة أدخؿ مفيوـ الجمد لمعمـو اإل
خداـ أفضؿ إلستراتيجيات التدخؿ. انيا طريقة حديثة المرضي مفترضا رؤية جديدة ألجؿ است

 لطرح الصعوبات النفسية بالتركيز عمى المصادر أكثر مف األمراض و نتائجيا السمبية.
، مف بيف الموضوعات األكثر دراسة .   La résilience دم  لقد أصبح اليوـ موضوع الج  
  La résilienceممؼ يتحدث عف الجمد  4641، 2010حيث صدر في شير أوت 
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 la principale base de données enموجود بػقاعدة المعطيات الرئيسية لعمـ النفس   
psychologie ((PsycINFO 1968أطروحة دكتوراه، قدمت منذ  1023. مف بينيـ  

    (bulletin de psychologie 2010 p 402) 
لصدفية، وما إنطبلقا مف ىذا التبايف بيف األشخاص في مواجية صدمة مرض ا 

الحظناه مف تعايش ومقاومة لدى البعض، وبيدؼ التعرؼ أكثر عمى ىذا النموذج الجمد إف 
وجد والتقرب منو لدى حاالت مصابيف بمرض الصدفية. قمنا بيذه الدراسة محاوليف اإلجابة 

 عمى التساؤؿ التالي.
 

 ماىي مؤشرات الجمد لدى الراشد المصاب بالصدفية ؟ -
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 دوافع اختيار الموضوع : -2
بمجاؿ اإلضطرابات السيكوسوماتية وآثارىا عمى اإلىتماـ الدوافع الذاتية :  -2-1

الجوانب السوية الصحة النفسية، ومف ثمة الغوص في أغوار الشخصية و الكشؼ عف 
التقدـ والنمو التعايش مع ىذه المعاناة و  عمى الفرد ةساعدالتي مف شأنيا مواإليجابية 
صفة خاصة، عمى إثر محادثة وب .إحداث التوازف بيف أجيزتو النفسية يعية وبصورة طب

. واالجتماعيمع مريضة مصابة بالصدفية، يبدو عمييا التفاؤؿ والمرح والنجاح الميني 
". يمس  Ca touche au bien êtreحيث قالت بخصوص المرض وبيذه العبارة: " 

 ي جعمنا نرغب في التعرؼ عمىبطيب الحياة، كانت ىذه الكممة دافع ومحفز قو 
الموضوع بمتغيراتو ، خاصة وأف الميكانيزمات اإليجابية ومؤشرات الجمد لدى ىذه الفئة

 .سواء الجمد أو الصدفية قابؿ لمدراسة العيادية
دراسة وفيـ اإلشتغاؿ بحكـ التخصص العيادي، تحمسنا ل الدوافع العممية : -2-2

إرسائو، وتجديد الطاقة المستنفذة بعد تداخؿ السيروري لمجمد والمؤشرات المساعدة عمى 
يكاد  سيكوسوماتي، جممة مف العوامؿ النفسية المؤلمة والصدمية عمى إثر اإلصابة بمرض

 يكوف مجيوؿ ، وكذا اإلستراتيجيات الدفاعية، واإلرصاف الجيد، والمقاومة، ومواصمة النمو
وتسخيرىا  مكانيات ذاتية وبيئيةلدى راشد يكابد لممحافظة عمى توازنو  بكؿ ما أوتي مف إ

 لموصوؿ إلى حياة أفضؿ.
 : أىمية الدراسة  -3

لدى مرضى الصدفية، موضوع عممي يتعمؽ بدراسة القدرات   la résilienceد م  إف الج      
الخاصة لفئة ال يستياف بيا مف المجتمع لمواجية إضطراب ال يزاؿ البحث متواصؿ لمعرفة 

 Le bien طيب الحياةبالصحة النفسية و  جتو. حيث يمسماىيتو بدقة، لمتمكف مف معال
être .مباشرة، لما تخمفو أعراضو مف ضغوطات وقمؽ وتوتر، وصعوبات لمتكيؼ 
د لدى ىذه الفئة رغـ ما م  الى الكشؼ عف مؤشرات الج  العيادية نرمي بيذه الدراسة       
تعد ىذه الدراسة ضغوطات وألـ بسبب المرض، حيث إزاء الوضعية الصدمية، و تعانيو 

بجامعة رض سيكوسوماتي جمدي، ماألولى حوؿ نموذج الجمد عمى فئة الرشد مف المصابيف ب
 محمد خيضر، والموضوع حديث الساعة سواء بمتغيره الجمد كمفيوـ حديث في العمـو 



 

 

6 
 

لذي صنفتو المنظمة جمدي ، ا او مرض الصدفية كاضطراب سيكوسوماتياإلجتماعية 
مؤخرا " كمرض غير معدي ، يسبب ألـ، وجروح، ويعيؽ  وغير  L’OMSالعالمية لمصحة 

قابؿ لمعبلج "  لدى فئة معتبرة مف المجتمع أال وىي مرحمة الرشد وما تمثمو مف أىمية سواء 
 لمفرد ذاتو أو المجتمع.

تتمثؿ األىمية النظرية ليذه الدراسة فيما تضيفو مف معمومات تثري بيا المكتبة    
امعة محمد خيضر، أيضا قد تكوف نتائج ىذه الدراسة، أرضية لدراسات السيكولوجية بج

 أو الخجؿ الحقة، تساعد عمى التكفؿ بيذه الشريحة فعوض أف ننظر إلييـ بمنظور الشفقة
، تساىـ في ىيكمة وبناء الجمد لدييـ ومف ثمة ومسؤوليةنعامميـ معاممة إيجابية واعية، 

عمى سيرورة الجمد ومؤشراتو الطبيعية تساعد عمى ألف التعرؼ  .التكفؿ الصحي والوقائي
 بنائو وتفعيمو مف جديد.

 اليدف من الدراسة:  -4
والوظيفة  لما يقدمو نموذجو مف فيـ لمتكيؼ د مف حداثة وتعقد، و م  نظرا لما لموضوع الج       

النفسية، ألفراد يحتموف مف وضعيات صدمية صعبة يسببيا المرض السيكوسوماتي المزمف 
المؤسس عمى النموذج النفسو ثؿ في الصدفية، وبدافع التحميؿ المتم

إزاء  القدرات التي يطورىا بعض المرضىوبالتركيز عمى   Psychopathologiqueمرضي
 ديناميةيستحؽ أف يدرس مف وجية نظر نفسو  ،بالصحة النفسيةمرض يمس 

Psychodynamique بتقدير  كمحاولة لمكشؼ عف مؤشرات الجمد والمتمثمة في الوعي
 الذات، و الشعور بقاعدة أمف داخمي  لدى مرضى الصدفية الراشديف.

وبالتالي متابعتيـ بمد يد المساعدة والتكفؿ بيـ والعمؿ عمى تفعيؿ الجمد لدييـ وتدعيمو    
 . عند المزـو مستقببل، ولما ال بنائو

 تحديد مصطمحات الدراسة: -5
الراشد المصاب بالصدفية لتكيفية التي يتميز بيا ىي القدرات ا : La résilience دْ مَ * الجَ 

جراء تعرضو لصدمة المرض المزمف و توجد العديد مف المؤشرات التي حددىا  العمماء تنبئ 
، والتي يمكف الكشؼ عنيا مف الذات والشعور بقاعدة أمف داخميةبالجمد مف بينيا تقدير 

 ر لرورشاخ. خبلؿ المقابمة العيادية النصؼ موجية و بتطبيؽ اختبا
 ىو مرض جمدي سيكوسوماتي، أي إصابة عضوية  ذات منشأ نفسي.* مرض الصدفية: 

يتميز بصفائح متكونة مف قشور يابسة وبيضاء موضوعة عمى قاعدة حمامية، وىو عبارة 
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، ويشخص مف عف تجديد سريع لمبشرة، وىذا ما يؤدي إلى كثافتيا وتقشيرىا عند الحكاؾ
  دية.طرؼ طبيب األمراض الجم

 سنة. 60و  24ىو الفرد الذي سنو مابيف  * الراشد:
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  د :ــتميي

وىو أساسي  ،كغطاء لئلنساف، ىو أكبر عضو في الجسـ   La peauيعتبر الجمد    
إلدراؾ البيئة الخارجية كما يمثؿ عنصر التواصؿ بالجوىر والتكويف الداخمي، ووظيفتو 

ية الجسـ مف جميع المثيرات بحيث يمنع الدخوؿ والنفاذ مف و إلى الجسـ الرئيسية ىي حما
فيو وسيمة اتصاؿ جد ميمة .وبما أف تغيرات الجمد تكوف مرئية لكثير مف الناس فإنيا غالبا 
ما تمثؿ عبئا كبيرا عمى المصاب بيا، كما أنو وسيمة تعبير جد ىامة عف الدينامية الصراعية 

مما كاف اإلنساف متوافؽ مع ذاتو وبيئتو، كمما انعكس ذلؾ عمى حالة التي يعيشيا الفرد  فك
جمده ومظيره مف حكة، وجفاؼ، ولوف...إلخ ،و كمما كاف يعيش صراع وقمؽ وتوتر كمما 
انعكس ذلؾ عمى حالة جمده ومظيره، ومحياه ، ونجد مرض الصدفية كأحد ىذه المظاىر 

 كبوتة لمفرد سواء إزاء ذاتو أو البيئة المحيطة بو.والتعبيرا ت التي تعكس الدوافع الغريزية الم
 تعريف الجمد وتركيبو : -1

 تعريف الجمد:  -1-1
ىو الغبلؼ الخارجي لجسـ اإلنساف وىو العضو األكثر أىمية في الجسد فيو يحمينا  -

''الجمد ىو   PAUL BLAUمف مخاطر العالـ الخارجي عف طريؽ مناعتو الفعالية فحسب 
 (294ص  2000)خير الدين الزراد :    عاكس ومرآة لمصحة ''

الجمد ىو واجية الشخصية ومظيرىا أو ىو حمقة الوصؿ بيف الذات الداخمية وبيف العالـ   -
الخارجي، ومف ثمة فمو أىمية خاصة عند الفرد وقد يؤدي الشعور بالذنب إلى "تشويو الذات" 

 (471ص   2001: )حامد عبد السالم زىران في صورة أعراض نفسية جسمية في الجمد.
 يتكوف الجمد مف ثبلثة طبقات مف الخارج إلى الداخؿ وىي:تركيب الجمد:  -1-2

ىي النسيج الذي يكوف سطح الجمد وىي :  L’epidermeالبشرة  -1-2-1        
غشاء غير ثابت في تغير مستمر، ليا دور في حماية الجمد مف العوامؿ المؤذية، تتألؼ مف 

 إلى األعمى . ثبلث طبقات مف األسفؿ
 ( الطبقة القاعديةLa couche basale:)          تكوف ىذه الطبقة عادة عمى شكؿ

انخفاضات و ارتفاعات تمؤل األدمة الحممية، كما أنيا تحتوي عمى الخبليا الميبلنية 

الثانيالفصل   
 Le Psoreasisالصدفية 
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التي تكوف تحت تأثير األشعة فوؽ البنفسجية حيث يتحوؿ التيروزيف )حمض أميني( 
 إلى الميبلنيف.

 الط( بقة المخاطيةCouche Muqueuse:)  طبقات 10إلى5سمكيا ما بيف 
 تشكؿ الخبليا الحية المتكاثرة.

 ( الطبقة المتقرنةLa couche counée: )  تشكؿ الخبليا الميتة التي تتقشر وىي
تعمؿ عمى تشكيؿ الكيراتيف و أليافو، ىذه الخبليا ىي الحاجز األوؿ لسطح البيئة 

 الخارجية .
شبكة مشدودة بخيوط ممتحمة وىي تتألؼ بشكؿ  : (Le derme)األدمة  -1-2-2     

رئيسي مف نسيج ضاـ عماده ألياؼ الكبلجيف واأللياؼ المرنة، وىي تقـو بوظيفة ىامة،وىي 
حماية العضوية مف الرضوض. و تكسو األوعية الدموية التي تغذي الجمد و النيايات 

 العصبية الحسية.
ىي طبقة داخمية لمجسـ أو النسيج  ( :L’ypodermeخية )البشرة الدا 1-2-3     

الدسـ تحت الجمدية، وىي الجزء األكثر عمقا في الجمد وسمؾ ىذه الطبقة يختمؼ مف فرد 
 ( 27-19ص   2007)سمير بقيون: إلى أخر، و مف منطقة إلى أخرى.         

 وظائف الجمد :  -1-3   
  ؾ لما يحتويو مف مادة الميبلنيف.يقـو بحماية الجسـ مف شدة األشعة، وذل 
 . القدرة عمى الدفاع ضد الجراثيـ، و ىذا بفضؿ مادة الكيراتيف واالفرازات المختمفة 
 .لو وظيفة تنفسية مف خبلؿ المسامات التي يحتوييا 
  يساعد عمى طرح الفضبلت الزائدة و الضارة بالجسـ إلى خارجو، و يساعد عمى

 عممية التعرؽ. 
 مف أشيرىا نجد األرتيكارياذه الوظائؼ يصاب الجمد باضطرابات إذا ما اختمت ى 

 . PSORIASISحب الشباب ، فرط التعرؽ، اإلكزيما، سقوط الشعر، والصدفية 
 (59-42-41ص   2000) خير الدين الزراد:                                    
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 ماىية مرض الصدفية : -2
  Le Psoriasisتعاريف الصدفية  -2-1   

ىو   Psoriasisأوؿ مف اكتشؼ و وصؼ  الصدفية  التعريف المغوي :-2-1-1      
Robert Willan  التصدفية أو اليرس  1805في .Psoriasis  كممة ذات أصؿ يوناني

وتعني الجرب أو غبار قشرية، ويشير إلى إلتياب جمدي   Psoraروماني مشتقة مف كممة  
 (Thomas .J : 1989  P 54)          مف نوع الطفحي، الحمامي القشري.

 تعريف القاموس الطبي :-2-1-2      
   التصدؼ مرض جمدي، يتميز بصفائح متكونة مف قشور يابسة وبيضاء موضوعة

عمى قاعدة حمامية، وىو عبارة عف تجديد سريع لمبشرة، وىذا ما يؤدي إلى كثافتيا وتقشيرىا 
 ( Dego.R : 1982 P 1153)   .عند الحكاؾ 

  التصدؼ ىو مرض جمدي يتميز بظيوره في بعض األماكف المعينة )المرفقيف
الركبتيف، فروة الرأس، المناطؽ المطوية ،وفي بعض األحياف يعـ الجسـ كمو، اإلصابة 
األساسية عمى شكؿ دفعات قشرية جافة، المعة وصدفية، تنزع بسيولة عف طريؽ الحؾ 

حمراء ساطعة و دامية )إشارة لمبقع الوردية  )إشارة لمبقع الشمعية(، تاركة تحتيا بشرة
الحمراء(. فالصداؼ ىو مرض حمامي وقشري التيابي مزمف غير معدي، كثير االنتشار 
يمس كبل الجنسيف، ما يزاؿ يحتفظ بجزء مف لغزه، كما أف الحياة الوجدانية والعاطفية تكوف 

               ة بقشور حمراءبالتأكيد مضطربة، ويكوف األلـ الدائـ المترتب عف بشرة مغطا
      (Garnier.M : 1999 P 676) 
  تتطور الصدفية عبر ثبلثة مراحؿ :   تطور الصدفية. -2-2

  ىي المرحمة التدريجية، يكوف فييا ظيور دفعات متتالية لمتصدؼ المرحمة األولى  :
 عمى شكؿ بقع قشرية تسببيا حاالت تعفنية.

 : المصاب مستقرة أو ثابتة، وقد تكوف ىذه المرحمة متبوعة تبقى حالة  المرحمة الثانية
بمرحمة تراجع لممرض،حيث تصبح البقع المسطحة مصفرة الموف، تؤدي الى نقص أو 

 زواؿ القشرة الطفحية .
 : ىي مرحمة حادة و مزمنة، و تمثؿ تطور األعراض السابقة مع  المرحمة الثالثة

ذي يؤدي إلى انتشارىا، وقد تصاحبيا ظيور عناصر جديدة كزيادة في حجـ البقع ال
 حمى و تدىور عاـ لممصاب مما يؤدي إلى العجز وأحيانا الموت .



 

 

11 
 

:  إلى يومنا ىذا لـ يعرؼ السبب الحقيقي العوامل المؤدية لإلصابة بالصدفية-2-3
 لمصدفية، ولكف العوامؿ المؤدية لئلصابة بو متعددة ومف بينيا :

إلى  30ؿ الدراسات التي أقيمت في ىذا الجانب، فإف مف خبل عوامل وراثية : -2-3-1 
مف المصابيف بداء الصداؼ أنتقؿ إلييـ المرض عبر المورثات، وفي ىذا الصدد  50%

 يوجد احتماليف : 
  6.6إذا كاف أحد الوالديف مصاب فإف احتماؿ إصابة الطفؿ تقدر بػ%  
 14إلى  12 إذا كاف الوالديف مصابيف فإف احتماؿ إصابة الطفؿ تقدر بػ%  . 
  أما الدراسات التي أقيمت عمى التوائـ الحقيقية بينت التنقؿ الوراثي الذي يصؿ نسبتو

 . %23، أما عند التوائـ الغير الحقيقي فإنيا تقدر بػ %70بالتقريب إلى 
سيجارة في اليوـ  15إف الشخص الذي يدخف أكثر مف  العوامل البيئية :-2-3-2      

بالصداؼ و احتماؿ إصابتو تقدر بضعؼ الذي ال يدخف. كذلؾ  يكوف عرضة لئلصابة
وتوجد بعض  واألحماض، قد تؤدي إلى ظيور الصداؼ Aاإلكثار مف القيوة و فتاميف 

 , Les bêtabloqueurs  Les quinidiniques, L’interféron alphaاألدوية مثؿ 
Les sels de lithium   ارة ليا تأثير سواء قد تؤدي لئلصابة أيضا كما أف درجة الحر

أف التغير في  2000ارتفعت أـ انخفضت حيث  بينت الدراسات التي أقيمت في انجمترا عاـ 
 درجة الحرارة يسبب جفاؼ البشرة، مما قد يؤدي إلى ظيور الصدافية.

إف االلتيابات التعفنية ليا أثر في ظيور وتطور  العوامل الجرثومية التعفنية : -2-3-3
 ، %38ند األطفاؿ و المراىقيف وذلؾ بنسبة الصدفية خاصة ع

بينت الدراسات أف ىناؾ عبلقة بيف التصدؼ واالضطراب العوامل اليرمونية :  -2-3-4
الوظيفي في اليرمونات التي تفرزىا الغدد الصماء، وذلؾ مف خبلؿ مبلحظة تطور التصدؼ 

توقؼ الرضاعة، غير  في النصؼ األوؿ لفترة الحمؿ وكذا عند اإلجياض والوالدة وحتى عند
انو في النصؼ الثاني لفترة الحمؿ يكوف ىناؾ تحسف ممحوظ لمحالة، وكذا أثناء فترة 

 (Thivolet.J, Nicolas.J.F: 1998  PP 2628)الرضاعة. 
اختمؼ الباحثوف في تحديد نشأة االضطرابات السيكولوجية العوامل النفسية :   -2-3-5

ذلؾ قصد توصميـ إلى العامؿ الرئيسي المسبب في نظرا الختبلؼ وجيات النظر حوليا و 
ظيورىا ونظرا لخصوصيات عصرنا وتعدد مطالب الحياة و اضطراب العبلقات االجتماعية 
يجد الفرد نفسو عاجزا عف التعامؿ مع متطمبات العالـ الخارجي وبالتالي عدـ القدرة عمى 
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ما ىو مفروض عميو مف الخارج  إشباع حاجاتو فيقع الفرد في حيرة بيف ما يطمح إليو و بيف
فيخمؽ الصراع الذي يؤدى بدوره إلى وجود القمؽ عند الكثير مف األفراد ىذا األخير الذي 
يعتبر محور الحديث الطبي في األمراض النفسية ، العقمية وحتى العضوية ومف ىذه 

 األمراض ىناؾ أمراض جمدية منيا: حب الشباب، سقوط الشعر، الصداؼ .      
 (13-12ص  1999)العيساوى ع:                                                         
 النظرية لمصدفيـة : ةالمقارب -3

 :  تجاه التحميميإل ا -3-1
و أتباعو أف األمراض السيكوسوماتية ىي تعبيرات جسمية  Freudحسب فرويد  

ية التحميمية أف المصابوف رمزية تحؿ محؿ الدوافع الغريزية المكبوتة. كما يرى مؤيدي النظر 
باألمراض السيكوسوماتية ينتموف إلى عينة أسرة أيف األـ تتميز باالستبداد وبالتالي توحي إلى 
أطفاليا بالشعور بالذنب المصحوب بالشبقية الماسوشية أو أنيا أـ تتميز بالحماية الزائدة أو 

يضا عمماء التحميؿ النفسي اإلفراط في العطؼ والحناف و الرعاية مف كؿ الجوانب. ووجد أ
أف تفجيرات الصدفية يمكف أف تكوف تعبيرا عف دوافع سادية انقمبت ضد أنا الشخص بسبب 

 عدـ قدرتو عمى التفريغ  تركت أثارىا عبر تغيرات عصبية كيمائية. 
فئات وذلؾ حسب األنماط السيكولوجية  4األمراض الجمدية ضمف R.Bergerولقد صنؼ   

 تالي:لمشخصية وىي كال
  األمراض التي يكوف فييا العرض الجسمي مكافئا لئلنفعاؿ والقمؽ ومف بيف ىذه

 األمراض نذكر: اإلكزيما، الصدفية، حب الشباب ، سقوط الشعر.
  العصاب الذي يختار البشرة كمكاف لظيور العرض، و تكوف التغيرات الجمدية بمثابة

صابي، و مف األمراض طريؽ لمعبور أو لمفعؿ أو كتعبير أو رمز عف صراع ع
 الجمدية  التي تتطوي تحت ذلؾ حب الشباب سقوط األظافر ... إلخ .

  اضطرابات جمدية تحدث في معنى عبلئقي تعبر عف اضطرابات األنا مثؿ: بشرتي
 رخوة، أنا رخو.

  اضطرابات جمدية معروفة في الطب النفسي، نجدىا في الحديث عف اليبلوس
 دي واضطرابات إفراز العرؽ ...إلخ.والحذر الجمدي والتنميؿ الجم

 ( 50ص  2001)حسن مصطفى عبد المعطى:                                      
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مؤسس دائرة دراسة مقاربة  Daniele Pomey-Reyراي  -و حسب الدكتور دانياؿ بوماي
 Cercle d’etude et de raprochement deاألمراض الجمدية والتحميؿ النفسي 

dermatologie et psychanalyse (CERDP)  1973 فإف ىؤالء األشخاص لدييـ عادة ،
 جانب منطوي ولـ يتمكنوا مف حؿ العقدة األوديبية وتـ تثبيتو في ىذه المرحمة.

  http://www.lemonde.fr/vous/article/2012/11/27/le-psoriasis-un-
combat-de-tous-les-jours_1786397_3238.html 

 السيكوسوماتي:اإلتجاه   -3-2
بمعني  Psychoكممة السيكوسوماتية مشتقة مف كممتيف يونانيتيف ىما سيكو           

يشير الربط بينيما إلى وظائؼ بمعنى الجسد . و  somaالروح أو العقؿ وكممة سوما 
اإلنساف متكاممة، و متدخمة فييا الوظائؼ السيكولوجية و الفيزيولوجية باستمرار و يعتمد كؿ 

خر ويحدث االضطراب السيكوسوماتي نتيجة اختبلؿ شديد في التوازف منيا عمى اآل
زء مف الييموستازي، الذي يحدثو الضغط السيكولوجي، وتشمؿ ىذه الحالة خمؿ في أي ج

الجياز العضوي، كقرحة المعدة الربو الشعبي، واالضطرابات الجمدية منيا : االكزيما 
والصدفية. في كؿ الحاالت فإف شيئا ما داخؿ الفرد يترجـ الشدة الخارجية واالضطرابات 
االنفعالية إلى عرض جسمي مضطرب. فالسيكوسوماتيوف يؤكدوف عمى الدوافع الشعورية 

فسية التي يعانييا المريض و إحباط حاجاتو في تشكيؿ األعراض ودور الصراعات الن
 (65ص  2001)حسن مصطفى عبد المعطى: الجسمية التي تكوف مصحوبة بقمؽ و توتر.  

وقد قاـ فيصؿ خير الديف الزراد بحصر اإلظطرابات السيكوسوماتية الواردة في خمسة    
، حيث ظير مرض الصدفية مف عشر مرجعا حديثا كاف مف بينيا اإلضطربات الجمدية 

 ( 126ص  2008 سالمي:  )باىي بينيا.
 :  المعرفياإلتجاه   -3-3
يؤكد ىذا التناوؿ أف الحياة العقمية بمجمميا ىي التي تؤثر عمى طريقة السموؾ         

( دلت عمى أف 1980)Bolgert et Soulوالتعامؿ مع األفراد واألشياء فدراسة كؿ مف 
بيئة نفسية خاصة أساسيا االنييار، القمؽ، الحصر.ويرى المصابيف بالصداؼ ليـ 
( بأف االضطرابات عمى المستوى 1984) Ellise etBeckالمعالجوف المعرفيوف أمثاؿ 

المعرفي تؤدي إلى االضطرابات السيكولوجية و بتغير الناحية المعرفية يمكف تحسيف حالة 
   (290ص  1994أبو النيل:  )       المريض ومف ثـ القضاء عمى االضطرابات تماما.

http://www.lemonde.fr/vous/article/2012/11/27/le-psoriasis-un-combat-de-tous-les-jours_1786397_3238.html
http://www.lemonde.fr/vous/article/2012/11/27/le-psoriasis-un-combat-de-tous-les-jours_1786397_3238.html
http://www.lemonde.fr/vous/article/2012/11/27/le-psoriasis-un-combat-de-tous-les-jours_1786397_3238.html
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 : السموكياإلتجاه  -3-4
أستخدـ أنصار ىذا التناوؿ مصطمح الضغوط االنفعالية لوصؼ القوى الخارجية التي     

( أف 1988) Heleyوأوضحت نظرية ىانز سيمى  تحدث تأثر عمى الكائف العضوي.
أنيا تترؾ أثار  الضغوط االنفعالية والشدائد البيئية والمتاعب الشخصية المتراكمة البد

فيزيولوجية عمى الفرد لدرجة أنيا تنتج في أخر األمر اضطرابات سيكوسوماتية ومف 
األعضاء التي تتأثر بيذا النقص: المعدة، الغدد الكمى، الجمد الذي ينتج عنو أمراض منيا: 

 (31ص    2001)حسن مصطفى عبد المعطي: الحساسية الجمدية، األرتكاريا الصدفية.     
 شكال العيادية )أنواع الصدفية(األ -4

مف البشر وىي توجد  %3-2أثبتت المعطيات اإلحصائية أف الصدفية تصيب حوالي      
عند البيض أكثر مف السود.وتمس كبل الجنسيف وفي كؿ األعمار ولكنو منتشر كثيرا عند 

فات عديدة وتوجد تصني  ( ونادر عند السود األمريكييف والصينييف. ، .Les indiensاليند )
وفقا لمموقع الذي تشغمو الصدفية، وىناؾ أشكاؿ عيادية خاصة وأشكاؿ عيادية معقدة 

 ( 27-19ص  2007)سمير بقيون: خطيرة.  
 سنة. 30إلى  10عادة يصاب بيا الشخص مف األشكال العيادية الخاصة :  -4-1

: يعتبر ىذا النوع مف الصداؼ أقؿ  Psoriasis du vsageتصدف الوجو :  -4-1-1
( التي تمنع ظيور Ultraviolets، راجع لتعرض الوجو لؤلشعة تحت البنفسجية )انتشار

الصداؼ وىو منتشر عند األطفاؿ أكثر مف الراشديف وىو راجع إلى حساسية بشرة 
التي تظير  (Paupièresاألطفاؿ. المنطقة األكثر إصابة عادة في الوجو فوؽ العيف )

 بالوف األحمر الداكف .
 Psoriasis du cuir chevelu et desر و األذنين : تصدف الشع - 4-1-2

oreilles يظير عمى شكؿ بقع ذات قشور مكثفة و يستطيع أف يمس كافة جمدة الرأس .
مف مناطؽ أخرى  اونبلحظ نمو بطيء لمشعر، وقد يمس األذنيف، ىناؾ مناطؽ أكثر انتشار 

ع إلى حساسية ىذه المناطؽ كالجبية، و وراء األذنيف والمنطقة السفمية لمرأس، و ىذا راج
                    والحؾ يؤدي إلى التيابات خطيرة.

 . Psoriasis des muqueusesتصدف المناطق المخاطية :  -4-1-3
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 :مف المحتمؿ أف يكوف التصدؼ عمى مستوى الفـ كرد فعؿ   عمى مستوى الفم
ضاوية الشكؿ، ذات لحاالت تسوس األسناف، حيث تكوف فيو عمى شكؿ بقع دائرية أو بي

 لوف رمادي محاط ببقع حمراء ووردية الموف وتكوف بارزة مقارنة مع مستوى الفـ.
 :يأتي عمى شكؿ طفحات وردية محدودة تتطور مع مراحؿ نمو  عمى مستوى المسان

 الشخص المصاب.
 :ويمس خاصة اإلناث . %20منتشرة بنسبة  عمى مستوى األعضاء التناسمية 

 يسمى أيضا بالصداؼ المقموب Psoriasis des plisق: تصدف الطواب -4-1-4
 فواألكثر انتشار تصدؼ تحت الثديييمس كؿ مف طوابؽ الذراعيف و الركبتيف و المرفقيف 

تتميز   Psoriasis Palmo-Plantaireتصدف راحة اليد وباطن القدم :  -4-1-5
و باطف الرجؿ عمى ببقع صفراء و بنية الموف، وفي بعض الحاالت تكوف كؿ راحة اليد أ

 .% 26شكؿ صفيحة قشرية بيضاء، و تصؿ نسبة اإلصابة إلى 
 %50إلى  %10منتشر بنسبة  Psoriasis unguéaleتصدف األظافر:  -4-1-6

ويمس أظافر اليد أكثر مف أظافر الرجؿ،ىذه اإلصابة  13%إلى %7وعند األطفاؿ بنسبة 
في األوؿ يكوف التصدؼ منقطا قمعي تنتشر مف ظفر إلى عدة أظافر في اليد أو األرجؿ .

الشكؿ، ثـ يصبح مخططا بفعؿ زيادة حادة وكثافة لمطفح القشري لؤلظافر مسببا لو النحناء 
 مادة بيضاء مصفرة تحت حافة الظفرعمى شكؿ مخالب، ثـ انفكاؾ األظافر، وقد تتراكـ 

الصداؼ كما يترافؽ التياب جمد النيايات المستمر المقيح الذي ىو شكؿ خاص مف 
 البثري.  

: يبدأ Psoriasis sous forme de goutteتصدف عمى شكل قطرات :  -4-1-7
ىذا النوع عمى شكؿ بقع صغيرة ليتطور إلى قطرات منتشرة عمى كافة الجسـ، أو عضو 
معيف يميزه الموف األحمر الداكف، وقد يختفي باستعماؿ األشعة تحت البنفسجية وىو منتشر 

 لمراىؽ.أكثر عند الطفؿ وا
 إلى 40عادة يصاب بيا الشخص مف  األشكال العيادية الحادة و المعقدة : -4-2   
 سنة.60

تمتاز ببقع حمراء متفاوتة  : Psoriasis vulgaireالتصدف العام :  -4-2-1
السمؾ ومنتشر أكثر في كؿ مف المناطؽ التالية: المرافقيف ، الركبتيف ، أسفؿ الظير 

ما تمس الوجو. ىذا النوع أكثر استقرارية ذات بقع قشرية  ادر وفي جمدة الرأس وىي نا
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بيضاء بعد الحؾ وقد يكوف ىذا النوع مؤلـ وممتيب وحساس لممس، وقد تتحوؿ الطبقة 
 القشرية البيضاء إلى طبقة سميكة وصمبة. 

نجد ىذا النوع مف :    Psoriasis Pustuleuxالمتصدف الذممى:  -4-2-2
شد و نادر عند األطفاؿ، وىو مرض عاـ خطير ظيوره يكوف التصدؼ بكثرة عند الرا

مفاجئ تصاحبو حمى وانحراؼ الميزاج، قمؽ ، ضيؽ ، انزعاج مع تكاثر الكريات 
البيضاء.يظير ىذا النوع في األوؿ عمى شكؿ بقع حمراء رطبة، تنتشر بصفة سريعة 

وؿ إلى صفائح عمى كامؿ الجسد وتكوف حمراء الموف، تتشكؿ فوقيا حبيبات ذممية تتح
قشرية ذات لوف بني مصفر، و قد يشعر صاحبيا بإلتياب، و نجد ىذا النوع إما محمي 

 أو معمـ، كما قد يكوف ليذا المرض تطور خبيث وقاتؿ.    
ىذا النوع  : L’érythrodermies Psoriasisالتصدف الحمامي :  -4-2-3   

د يمس كافة أنحاء الجسـ نادر الوجود قد يظير مف جراء تطور الصداؼ العاـ، وق
ويبدو الجمد بالوف األحمر الداكف مع وجود بقع قشرية بيضاء التي تتحوؿ إلى طبقات 
سميكة وقد بنتج ىذا النوع مف التصدؼ نتيجة نقص ممحوظ في نمو الجسـ.عادة يكوف 
متبوع بحمى شديدة، المريض يحس دائما بالبرد الشديد، والخطير في األمر أنو قد 

 جمطة قمبية . يؤدي إلى
ىذا النوع مف  : Rhumatisme Psoriasisالتصدف الروماتيزي:  -4-2-4    

، وىو راجع إلى نشاط كبير وغير منتظـ 30%إلى  5%التصدؼ منتشر بنسبة 
سنة و الذيف أصيبوا  45إلى  35،و عادة يصاب بو الشخص مف Tلمكريات الممفاوية 

، ولسبب وجود عبلقة بيف  مرض الروماتيـز والصدؼ الروماتيزي بمرض الروماتيـز
يصعب التشخيص نظرا لمتعقيدات واالشتراكات المتواجدة بيف ىذيف المرضيف، حيث 

 أف ىذا النوع مف التصدؼ يحتاج بحد ذاتو نوع خاص مف العبلج.
 ىناؾ نوعيف مف التصدؼ الروماتيزي  المشوه لمعظـ : -
  :التصدف الذي يمس بالخصوص المرفقينRhumatisme axial : وىو منتشر

 عند الرجاؿ أكثر مف النساء.
 :التصدف الذي يمس بالخصوص كل جمد األصبع، والظفرRhumatisme 

périphérique     :http://www.webteb.com/dermatology/diseases/        
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أكتوبر  24-21بمناسبة المؤتمر األوربي حوؿ الصدفية الذي أقيـ في العــالج :  -5
أقاـ  Saint Louis (Paris مف مستشفى )  Dubertretور  ، البروفيس2004

 النقاط األساسية لعبلج ليذا المرض كما يمي: 
  يستعمؿ عمى شكؿ مرىـ أو كريمات : Traitement locauxالعالج المحمي:  -5-1

 و مف بينيا نذكر:
 ( Les Dermocorticoïdesمن عائمة ألـ )مرىم  -5-1-1

شعر، ولكف أعراضيا الثانوية متعددة، و ينصح يستعمؿ في الطوابؽ و في ال
باستعماليا لفترات محددة و مراقبة الكمية المستعممة،  يستعمؿ في كؿ الجسـ والوجو مرتيف 
، ثـ مرة واحدة عند التحسف ىذا النوع مف العبلج ال يعطي نتيجة فعالة في حالة  في اليـو

 (Thivolet.J , Nicolas.J.F :1998, P 149) التصدؼ الحاد         
ينصح باستعماؿ مرتيف في  : Le calcipotriolعالج بـ الـكالسيبوتريول -5-1-2

أياـ لمدة أسبوعيف، ولكف ال  3أسابيع، ثـ يقمص العبلج إلى مرة واحدة خبلؿ  6اليـو خبلؿ 
 غ مف أجؿ تفادي األعراض الثانوية. 100يجب تجاوز 

إلى  2%وف مف حمض بتركيز يتك : Kératolytiqueالكيراتوليتيك  -5-1-3
ويستعمؿ مرة واحدة في اليـو مف أجؿ   20%أو  10%( بتركيز Uréeومف البوؿ ) %5

 تخفيؼ مف عممية الحؾ.
. :Tazaroténeتازاروتان  -5-1-4  يستعمؿ مرة واحدة في اليـو
يعتبر مف أنجع األدوية الذي أعطى نتائج : Rétinoidesريتينويد -5-1-5

ة عف حمض طبيعي، إذ يتسمؿ مف األدمة إلى الطبقات الداخمية لمبشرة إيجابية، وىو عبار 
ليدخؿ إلى خبلياىا وبصفة أدؽ مف ىيولة الخمية إلى نواتيا مؤديا إلى تغير في مورثات 

(ADNلتعطي خمية طبيعية، وبالتالي بشرة خالية مف التصدؼ ). 
( (Photothérapie( UVالتعرض لألشعة الشمسية واألشعة البنفسجية ) -5-2

 وتتضمن:  
يقوـ بيا  :(Puvathérapie) التعرض آللة تعكس األشعة البنفسجية 5-2-1

حصص في األسبوع، ولكف ليا أعراض ثانوية كتجعد  3الشخص حوالي ساعتيف لمدة 
 .البشرة ،وليذا تستعمؿ ىذه الطريقة بحرص شديد ضمف نظاـ محدد

Annales de dermatologie et de vénéréologie (2011) 138, 859—860    
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الحتواء  ( :La héliothérapieالعالج بالمواد الراكدة في البحر الميت ) 5-2-2
 85%طقسو عمى األشعة البنفسجية الطبيعية المالحة، وىي أقؿ خطورة مف النوع السابؽ. 

أسابيع تطور ممحوظ و بياضا لمبشرة.وىدوءا  4عمى األقؿ مف المصابيف الحظوا خبلؿ 
لكف قد ترجع الطفحات بعد أسابيع .حتى الجباؿ العالية ليا فعالية عمى المصابيف إذ نفسيا،

تحتوي عمى جو رطب و مشمس و مضيء والعمو ىذا يساعد عمى الرفع مف أشعة 
(UVإف التكويف الكيميائي لمبحر الميت يتميز بمواد غنية،) بوتاسيوـ ، ، مغنيزيـو  بالكالسيـو

، حيث ىذه المواد الكيميائية تسمح بامتصاص 32%يزىـ بنسبة برـو والكاربوف، يتراوح ترك
 ( Thivolet.J , Nicolas.J.F ,1998, P192)  .(UVأكثر لؤلشعة البنفسجية )

يعرض في حالة عدـ نجاعة  :  Traitements générauxالعالج العام:  -5-3
 العبلج المحمي، و يتضمف: 

5-3-1- Acitrétine : (Soriatane R: فيتاميف  مشتؽ مفA  مف عائمة
Rétinoïdes  ممغ، ولكف أعراضو الثانوية متعددة. 50إلى  30يستعمؿ بتركيز 

5-3-2- Méthotrexate  :(Novatrex R)   :وينصح  مشتؽ مف حمض الفوليؾ
 . 70%ممغ وىو جد فعاؿ بنسبة  30إلى  15بعدـ إستعمالو لؤلطفاؿ، يستعمؿ بتركيز 

5-3-3- Ciclosporine  :(Néoral R) :ا الدواء مف الفطر يستعمؿ استؤصؿ ىذ
أسابيع حيث إنو يوقؼ تطور الطفحات  6أو  4ممغ، وتظير فعاليتو خبلؿ 2.5بتركيز

 القشرية.    
 األبحاث والدراسات الجديدة: -5-4

تبعا لجمعية الصداؼ  : Thérapie génétiqueالعالج بالجينات -5-4-1      
أبحاث جديدة لمعرفة المورثات التي   National Psoriasis Foundationاألساسية 

 مورثات ليا عبلقة بالصداؼ. 8تؤدي إلى اإلصابة بالصداؼ، حيث عرؼ عمى األقؿ عمى 
: '' رغـ   National Psoriasis Tissue Bank (NPTB) مدير  Alan Menterيقوؿ 

لمشفاء التاـ مف التقدـ المتفائؿ بو، الطريؽ يبقى طويؿ مف أجؿ إيجاد عبلج فعاؿ وأكيد 
 ( Garnier.M :1999  P 576.         )الصداؼ نظرا لوجود صعوبات كثيرة

 مآل مرضى الصدفية:  -6
" الصدفية معركة يومية"  تحت عنواف  Le mondeفي مقال نشر بجريدة لوموند         

Le psoriasis, un combat de tous les jours » " وبمناسبة اليوـ العالمي لمكافحة
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(، تـ APLCP) أكتوبر، وتحت إشراؼ جمعية مكافحة الصدفية 29صدفية، الموافؽ لػ ال
التحدث عف الصدفية وأسبابيا، التي يرجعيا الغالبية إلى النفسية، وبأف حياة المصاب مف 
عبلقات إجتماعية ،و حميمية،  تتغير بمجرد تمقيو خبر اإلصابة و عواقبيا، خاصة إذا لـ 

 إلببلغو، فمنيـ مف ينسحب وينطوي عمى نفسو، مف تأثير األعراض.  نتحرى الطريقة المثمى
 %83، وجد أف 2011في نياية أكتوبر  lpsos Santeوفي صبر لآلراء مف طرؼ     

مف المصابيف يغطوف مناطؽ اإلصابة. ونظرا لعدـ فعالية األدوية و إظطرار المصابيف 
بية لدرجة أنيـ يتخموف أحيانا عف لمتجريب، ينتابيـ قمؽ شديد وخوؼ مف األعراض الجان

مختص في األمراض الجمدية  Dominique lons-banicالعبلج نيائيا.و حسب الدكتور 
نجد  أف الكثير منيـ ال يستطيعوف البوح بمشاعرىـ  Paris-Saint-Josephبمستشفى 

نفعاالتيـ ويصابوف بميكسيثيميا خاصة بالصدفية   .l’alexithymie typique du patient psoوا 
مع اجتماع كؿ ىذه المعانات، يصبح المصاب بالصدفية معرض لئلصابة باإلكتئاب     

، وحسب البروفيسور 2005و 1995وذلؾ ما تؤكده العديد مف الدراسات التي تمت ما بيف  
رئيس قسـ األمراض الجمدية بمستشفى براست ورئيس  Laurent Miseryلوراف ميسري 

لممجتمع الفرنسي، أف ما نسبتو  Psychodermatologieجمدية  جماعة عمـ نفس األمراض ال
 مف المرضى قد تصاب أيضا باإلكتئاب. %58إلى  10مف 
 http://www.lemonde.fr/vous/article/2012/11/27/le-psoriasis-un-combat-de-

tous-les-jours_1786397_3238.html 
 خالصـــة:ال

رأينا أف الجمد بمكوناتو وخصائصو، ىو عضو ذا أىمية بالغة بالنسبة لئلنساف سواء 
معنويا أو روحيا ووجدانيا، فيو الغطاء الذي يحميو مف المؤثرات الخارجية وىو الواجية التي 

ا الفرد العالـ الخارجي، وبالتالي ىو العضو الكاشؼ الحقيقي والبل إرادي عف حقيقة يواجو بي
الصدفية و اإلنساف وعف ما بداخمو فإف اعراض المرض الجمدي تكوف ذات مغزى نفسي. 

عبارة عف تعبير جسمي عف الحالة النفسية لمشخص المصاب، وكاضطراب سيكوسوماتي ال 
 ج كيميائي شافي لو.   تزاؿ األبحاث جارية إليجاد عبل
لؤلخذ بيد المريض والتخفيؼ مف معاناتو وذلؾ  سبؿمف أىـ الويبقى العبلج النفسي 

 .المتبعاإلتجاه باتباع استراتيجية عبلجية حسب 
 

http://www.lemonde.fr/vous/article/2012/11/27/le-psoriasis-un-combat-de-tous-les-jours_1786397_3238.html
http://www.lemonde.fr/vous/article/2012/11/27/le-psoriasis-un-combat-de-tous-les-jours_1786397_3238.html
http://www.lemonde.fr/vous/article/2012/11/27/le-psoriasis-un-combat-de-tous-les-jours_1786397_3238.html
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 تمييد: 

مفيـو اعتمده عمـ النفس حديثا، غير أف أصولو قديمة  LA Résilienceد م  يعتبر الج     
عندما تحدث عف ميكانيـز "التسامي" ومنيـ مف أعاده إلى   S.Freudفيناؾ مف يرجعو إلى 

.لما تكمـ عف العـز المعنوي، رغـ أف ظيوره الحقيقي كاف مع أعماؿ  Bowllbyبولبي 
Werner  إلى أف انتشر عبر أعماؿ سيريمنيؾB.Cyrulnik لعديد مف المقاربات ا، ىناؾ

، واليوـ أصبح الجمد مف بيف المواضي لما يمثمو نموذجو مف   .ع األكثر دراسةأشارت لممفيـو
تناسب مع السموؾ الصحي، حيث أنو يمثؿ القدرة عمى إسترداد الفرد لنموه رغـ تعرضو إلى 

لمرونة مف موارده الذاتية وكذا مف الموارد النابعة مف اصدمة نفسية بحيث يستمد تمؾ 
 محيطو. 

 : (LA Résilience د )مَ التطور التاريخي لمصطمح الجَ  -1
وىي مستعممة   résilientia  فرنسية التينية جئت مف Résilience م دج  أصؿ كممة ال     

عادة في عمـ فيزياء المواد، لتعني مقاومة المادة لمصدمات القوية، وقدرة بنية ما عمى 
امتصاص الطاقة الحركية لموسط دوف أف تتحطـ   إذف في عمـ المعادف، يعني الجم د 

تتمتع بالمدانة واليشاشة في ذات الوقت والتي تظير قدرة عمى استعادة  خاصية المواد التي
 حالتيا البدائية بعد صدمة أو ضغط متواصؿ .

ويعني  re تتكوف في األصؿ مف résilier   حسب القاموس التاريخي لمغة الفرنسية،  كممة-
الوثب إلى تعني résilience  وتعني القفز أو الوثب، إذف salire  حركة نحو الوراء و

 (M.Anaut p35 2003 )  .الخمؼ
بداية إستخداـ مصطمح الجمد كانت مع الباحثيف األنجموسكسونييف واألمريكاف الشمالييف.    

. الذيف Garmezyوكذلؾ جارمزي  Rutter, Werner 1945-1939وارنر  ،روتر
إستراتيجية  وضعوا األسس النظرية والمبادئ المنيجية لؤلبحاث في ىذا المجاؿ و كتبيـ "

مواجية الضغوط  والتطور" أكبر دليؿ عمى ذلؾ وكذلؾ دراسات أخرى الحقة عف الجمد عند 
 الطفؿ والمراىؽ.

الثالثالفصل   
 La Résilienceالجمد 
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البدايات األولى، تعود إلى أعماؿ بولبي ونظرية التعمؽ أيف كاف مف الممكف أف كما أف   
نوعية  –وؿ( يستخدـ مصطمح الجمد ليبيف "الروح المعنوية" والتي تعني حسب )مانسيو وك

، وال يقبؿ اليزيمة.  شخص ال يفقد العـز
شارتيا لمصطمح الج    Emmy Werner ثـ بعد أبحاث إيمي وارنر    د، بأربع سنوات م  وا 

في الثمانينات لتخصص  Cyrulnikو سيريمنيؾ TomKiewiczجائت دراسة تومكيويز 
 LAفصؿ كامؿ مف كتاب "الطفؿ وصحتو" ، لمصطمح ىو عكس الجروحية

VULNERABILITE .  وتواصمت أعماؿ بوريس سيريمنيؾB.Cyrulnik   في ىذا المجاؿ
نتشارىا عبر  العديد مف مؤلفاتو.  حيث ساىـ بالكثير في دراسة ىذه الظاىرة وا 

    "Les vilains petits Canards"   "Ces Enfants Qui Tiennent le Coup "  
"De Chaire et d’Ame" " "Un Merveilleux Malheur،" 

     "le Murmure des Fantomes إلخ ..."                                            
   Raja Bouzriba :2013, p.75. ) )              

د، مف بيف الموضوعات األكثر دراسة حيث صدر في شير أوت م  لقد أصبح اليـو الج   -    
موجود بػقاعدة المعطيات   La résilienceد م  ممؼ يتحدث عف الج   4641، 2010

 la principale base de données en psychologieالرئيسية لعمـ النفس   
((PsycINFO 1968أطروحة دكتوراه، قدمت منذ  1023. مف بينيـ  . 
                                          (bulletin de psychologie 2010 p 402) 
 : La Résilienceدمَ تعريف الجَ  -2

عمى أنو مقاومة الفرد أو الجماعة لعوامؿ وجودية صعبة، نوربير سيالمي  ويعرف  -    
 بالتالي القدرة عمى العيش والنمو رغـ الظروؼ الغير مبلئمة أو الكارثية.

                                                          ( Sillamy.N : 1999 p 226) 
 أحسف النتائج بالرغـ مف المحف الشديدة التي تيدد التكيؼ والتطوير. ىو الحصوؿ عمى -
" أنو عممية دينامية يتخمميا تكيؼ إيجابي في سياؽ تكتنفو المحف   Lutharكما يعرفو  -

 والشدائد " 
 أف الجمد يمكف أف يتطور عمىى مدى الحياة . Cichelli et Bakerو يرى  -

                                                  ((Corinne Zachzryas : 2010 p 29 
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د ىو القدرة عمى المواجية المثمرة ضد موقؼ شديد الضغط بسبب شدتو مف م  أيضا الج   -
جية والخطورة التي يشكؿ مف جية أخرى، أيضا إسترداد التكيؼ و النجاح في العيش 

 والتطوير إيجابيا بالرغـ مف ىذه الضروؼ الغير مواتية.
                                                 (Marie-Noëlle Do Thanh : 2013 p 31)      
د يعني النيوض مف جديد، التوجو نحو المستقبؿ بعد مرض أو صدمة أو ضغط، أي  م  الج  -

ىو تحمؿ مشاؽ وأزمات  الحياة،  بمعني مقاومتيـ ، ثـ تخطييـ لمعيش أفضؿ. أي تجاوز 
 (. Hilda Chelala:  2012 p 91) .العراقيؿ

مف جيتو تعريفا لمجمد عمى أنو القدرة عمى النجاح والتطور  Vanistendael(1996)  قدـلقد 
ايجابيا بطريقة مقبولة اجتماعيا بالرغـ مف تعرضو لحالة مف الضغط أو الشدة التي يفترض 

 . أف تحمؿ في طياتػيا خطورة شديدة و مآؿ سمبي 
 ( 9.ص 2010)شرفي محمد الصغير،حافري زىية .                                                  

فف اإلبحار في السيوؿ الغزيرة، أي  .Cyrulnik,2001 B كما يعني الجم د عمى حد تعبير-
فف التكيؼ في الوضعيات المأساوية بتطويع العوامؿ الداخمية و الخارجية . إنو القدرة عمى 

ور إيجابيا عمى نحو مقبوؿ اجتماعيا، بالرغـ مف الضغوط أو المحف النجاح، العيش والتط
 (17ص  2010طالب حنان:) التي تحمؿ في طياتػيا خطرا حقيقيا لمخرج سمبي .

نبلحظ أف جؿ التعاريؼ المذكورة تتفؽ عمى أف الجمد ىو قدرة الفرد عمى تخطي صعاب     
يجابية لموصوؿ إلى  تكيؼ نفسي واجتماعي، زيادة عمى ومشقات حياتية صدمية، بنجاح وا 

 مواصمة ىذا النجاح بإعادة استخداـ موارد ذاتية داخمية، بالتوازي مع دعائـ محيطية.
 النظرية لمجمد :ة المقارب -3

 نظرية التعمق :  -3-1
ساىمت في شرح كيفية اكتساب الموارد الداخمية المساعدة عمى مواجية االنكسار    

عمى   bowlbyو spitz د . ودراساتم  ييؿ أخذ اتجاه ج  واستعداد الموارد الخارجية في تس
عمى قردة صغار فصموا عف أمياتيـ، كانت  harlowالحرماف األمومي المبكر، و أعماؿ 

: '' روابط التعمؽ    bowlbyالخطوات األولى في تأسيس نظرية التعمؽ األولى ، فحسب 
 اء الروابط العاطفية البلحقةية لبناألولية المجربة مف قبؿ الطفؿ الصغير، لدييا نتائج أساس

  (Margot Phaneuf :  ( 
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 النظرية التحميمية: -3-2
، وىو نفس الجانب  intrapsychiqueد عمى الجانب النفسي الداخمي م  يعتمد الج      

بدراسة طولية لنمو  Vaillant .G قاـ 1967الذي ييتـ بو التحميؿ النفسي،حيث في عاـ 
ت ذات معنى بيف نضج ميكانيزمات الدفاع المستعممة الراشد أوضحت وجود ارتباطا

ومختمؼ مؤشرات نجاح النمو لدييـ )استقرار زواجي، نجاح ميني ...(، كما ساىـ في فيـ 
العمؿ النفسي الداخمي، وحاوؿ مناقشة خصائصو المؤثرة عمى قدرة استعماؿ الدعـ الخارجي. 

 وقد استخمص مف ىذا ثبلث مكونات أساسية: 
 دخاؿ الدعـ االجتماعي الذي تمقاه مؤخرا .ميارة است -
 النضج النفسي االجتماعي بتقدير األنا لنسبية األوضاع. -
 األمؿ المتعمؽ بإيجاد الحب مستقببل. -
، و خصوصا Freudد يربط عبلقات مع عدة مفاىيـ لمتحميؿ النفسي التي تحدث عنيا م  فالج  

 .. الخ.الخاصة بالصدمة، ميكانيزمات الدفاع، و عمؿ الحداد .
بأف الجمد شكؿ مف المقاومة النفسية لكنيا أكثر مف ىذا ليس فقط  M.Hanusحيث يرى   

كوف الصدمة التي عانى منيا إدمجت وتـ تجاوزىا، لكف أحدثت آثار إيجابية لـ تكف قببل 
''، يبدو ىنا merveilleux malheurفي كتابو '' Cyrulnikإنيا المفارقة التي أشار إلييا 

ة ليس ليا آثار سمبية فقط التي تعد منطقية، لكنيا انتجت تعبيرا ذو نوعية ونجاحا أف الصدم
لـ يظير إلى ذلؾ الحيف كما أف سيريمنيؾ اعتبر الصراع في الصدمة ليس نفسي داخمي فقط 
بؿ يضاؼ لو وسط اجتماعي، فالحدث الممزؽ لمشخص يمكف أف يقود الفرد الستخداـ 

العدوانية، أو اإلسقاط يمكف أف تعتبر كتكيفية، ولكف ليست دفاعات مثؿ: النفي، النكوص، 
الجمد ، في حيف دفاعات كالتسامي، الغيرية، روح الفكاىية، العقمنة دفاعات جد مقبولة مف 
قبؿ العائمة، والثقافة تستقبؿ الشخص الجريح وتمنحو أماكف عاطفية ، أماكف لمكبلـ لئلبداع 

 دالتي تشكؿ عوامؿ ثمينة لمجم
 النمو: نظرية -3-3

البدايات األولى في اكتشاؼ مصطمح الجمد كاف عمى يد الباحثيف المختصيف في ىذا    
ألزيد مف ثبلثيف عاما  R.Smith و Werner.E المجاؿ، الدراسة الطولية التي قامت بيا

عمى أطفاؿ في وضعية خطر، كانت االنطبلقة حيث بينت الدينامية الزمنية لمجمد  فقد 
امؿ الحماية الفعمية في فترات مف الحياة. تمت ىذه الدراسة دراسة سمحت بوصؼ دور عو 
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، تمثمت في  Garmezyمف قبؿ  1970عاـ  Minnesotaطولية أخرى أقيمت بجامعة 
دراسة كفاءة األطفاؿ العرضة لمخطر بسبب المرض العقمي آلبائيـ، أو عوامؿ خطر أخرى 

 مثؿ الفقر أو تجارب الحياة المجيدة.
، مصطمح الجمد يعود إلى سيرورة مستمرة تجمع الموارد  Typpet yatesوحسب        

التي تسمح لمفرد بمفاوضة المشاكؿ الحالية بطريقة تكيفيو، والتي تمنح قاعدة لبلسترجاع بعد 
 .مواجية التحديات كما تتناوؿ التحديات البلحقة

 النظرية السموكية المعرفية: -3-4
   المقدرة ات جديدة تؤدي نفس المعني لمجمد وىي:أنصار ىذا التيار قدموا مصطمح       

 Bossé et Lavaléeالقدرة عمى التحكـ جميعيا مرتبطة بالجمد، فحسب -لميارة ا-
،  فيي تعني '' السيرورة التي بواسطتيا الشخص الذي يوجد في ظروؼ حياة تقريبا (1993)

ممارستو بمراقبة كبيرة،  عاجزة ، يطور بوساطة األفعاؿ الممموسة، اإلحساس الذي بإمكانو
مؤشرات القدرة عمى التحكـ ا االتجاه فحسب ىذ" لنفسي واالجتماعيعمى جوانب واقعو ا

 تستند عمى قدرة المراقبة الشخصية واالستقبللية ، ويرجعنا ىذا إلى تقدير الذات، ولمكفاءات.
 النظرية النفسو إجتماعية:  -3-5

د إال في سياؽ عائمي اجتماعي م  يرورة الج  اإلنساف اجتماعي بطبعو، وال يمكف دراسة س   
بدراسة تناولت السيرورة االجتماعية العائمية، مف خبلؿ دراسة عبلقة   J.Tebesحيث قاـ 

د لدى أطفاؿ ألميات أظيروا اضطرابات عقمية خطيرة م  ظيور االضطرابات، أو ظيور الج  
 مد.استخمصوا منيا أف نجاح المياـ األبوية ىي أساسية لييكمة الج

الجمد كنتيجة، فيو يعتمد لدى العديد مف الباحثيف عمى النجاح في الفعاليات االجتماعية    
'' التي  الكفاءة النفس اجتماعيةيتكمـ عف ''  Garmezy'' نجد الكفاءة وعندما نتناوؿ '' 

تستند عمى النتيجة الفعالة، لمياـ نجاعة شخص في سف، في سياؽ، أو في مجتمع محدد 
د ضمف سياؽ اجتماعي مف م  معنية. العديد مف الباحثيف تساءلوا عما يمكف اعتباره ج  في فترة 
 بينيـ : 

-A.Masten   التي تساءلت '' كيؼ رغـ الشدة، يكتسب الفرد ويحافظ أو يسترجع الفعالية
 في المحيط؟'' 

ا عف الذي أشار إلى عدة ممثميف لمجماعات اإلسبانية بأمريكا، تساءلو   d. bartletكذلؾ -
ما ينبغي اعتباره كجمد  في سياؽ اجتماعي متميز بضعؼ العائدات العائمية، و بحاجات 
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مادية يومية غير مشبعة وبايديولوجية قوية لصالح العائمة الميددة دوما بالفقر.لقد توضح 
بسرعة أف الجمد ال يمكف تناولو مف جانب النموذج الخطي، ولكف يجب دراستو مف منظور 

،وال يمكف أف يتحقؽ ىذا إال مف خبلؿ transactionnelleد تفاعمي تصالحي متعدد األبعا
، فعوامؿ الحماية والخطر تكوف عمى عدة systémique écoمقاربة إيكولوجية نسقية 

 ...(.مستويات )فردية، عائمية، طائقية، اجتماعية، مجتمعية 
 النظرية النسقية:   -3-6

  األنساؽ )عائمة، جماعة الجيراف مختمؼتعتمد في دراسة الجمد عمى التفاعؿ بيف    
الطبيعة النسقية لمجمد أو بعبارة   Toussignants (2000)أصدقاء ...(، حيث كشؼ 

أخرى اإليكولوجية اإلجتماعية لمجمد، عوض التمركز عمى مفيـو الجمد الذي يتموضع داخؿ 
اؽ التي تحيط منظور فردي. لقد بيف أف ىذا يحدث '' بتحميؿ التفاعؿ بيف مختمؼ األنس

بالطفؿ ''. ىذا التحميؿ انطمؽ مف مسممة أنو ناتج عف تفاعؿ بيف مختمؼ مستويات األنساؽ 
التي تحكـ الطفؿ سواء الخصائص الداخمية لمفرد ،العائمة ،العشيرة ، الثقافة ، النسؽ 
السياسي ىذه النظرية تعرض دور كؿ نسؽ في النمو، والمحافظة عمى التكيؼ الناجح حيث 

 : تعد
 مركز الحماية النفسية لمفرد. العائمة: -
لديو دور في التكيؼ لممحنة، والسيما األفراد المحيطيف  المحيط االجتماعي: -

بالشخص والذيف لدييـ تأثير عمى تطوره، وىنا تأكيد عمى الدعـ العاطفي المموؿ مف قبؿ 
 الشبكة االجتماعية لمواجية اإلجياد أو األزمة.

 قوة الفرد.منبع أساسي ل العشيرة: -
إنو دور الثقافة وسياسة الببلد التي يعيش فييا الفرد والتي ليا  الثقافة والمجتمع: -

 تأثير كبير عميو.
أبحاث كثيرة بينت التفاعؿ بيف مختمؼ األنساؽ لمدعـ في حماية الفرد مف الشدائد أو  -

 (134-124ص  2010)ميروح كريمة       حتى أثر غياب ىذه األنساؽ في تكوف المشاكؿ.
 سمات الشخصية المساعدة في إرساء الجمد:  -4

، ميز روتر 1985و  1996في أبحاثو بيف  : Rutterحسب روتر  -4-1
Rutter ،  ثبلث مميزات أساسية لدى األفراد الذيف يطوروف سموؾ الجمد إزاء ظروؼ نفسوا

صحوبة اجتماعية سيئة، يعتبر أف ىؤالء األشخاص إزاء وضعيات عجز وغياب المساعدة م
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عادة بوضعيات إجياد وصعوبة، يوظفوف سيرورات سموكية تعود إلى أنماط سموؾ خاصة 
 الشخص الجمود يجمع ثبلث مميزات:  Rutterمرتكزة عمى آليات ارصاف الفكر. فوفؽ 

 .الوعي بتقدير الذات والشعور بالذات 
 .الوعي بفعالية الذات 
 . سجؿ مقاربات لحؿ المشاكؿ االجتماعية 

:  يرجع ىذا المظير إلى تقدير الذات، إذ يرى دير الذات والشعور بالذاتالوعي بتق -
Rutter  أف النمو ايجابيا لتقدير الذات ضروري لدى األفراد الجمدوف. حيث يعرؼ تقدير

الذات بالصورة التي يكونيا الفرد حوؿ ذاتو والشعور بقيمتو الذاتية، تترجـ مف خبلؿ 
 ظفيا األفراد في عبلقتيـ مع العالـ الخارجي.مجموعة مواقؼ ووجيات نظر التي يو 

 حب الذاتيشمؿ تقدير الذات ثبلث أبعاد تتمثؿ في:  André et Lelord(1998)فوفؽ 
ىي إذف متباينة لدى األفراد  والثقة بالذات رؤية الذات)الجانب النرجسي مف الشخصية(، 

 .(.Anaut.M : 2003 P 52).    خبلؿ تطورىـ حسب الوضعيات
ىي ميزة يتصؼ بيا الفرد الذي لديو إيماف وثقة بقدراتو،  بالفعالية الذاتية: الوعي -

والتمييز بيف الفعؿ الناجح والمراحؿ الضرورية لموصوؿ إليو، فالفرد الجمود يكوف لديو إذف 
ميؿ لرؤية الجوانب االيجابية التي يجدىا في حياتو، ويكوف لديو الثقة في قدراتو في حؿ 

ياة. حيث أف الشعور بالفعالية الذاتية يسمح باستباؽ المشاريع، يرجع إلى أغمبية مشاكؿ الح
القناعة التي لدى الفرد باف لديو قدرات ضرورية لمنجاح في ميمة ما، ىذا الشعور يتبع الثقة 

 بالذات .
يرجع ىذا العنصر األخير إلى التجربة،  سجل مقاربات لحل المشاكل االجتماعية: -

مى االعتماد عمى تجارب ذاتية وعائمية أو خارج عائمية، ايجابية.ىاتو وقدرة الفرد الجمود ع
 الميزات تتعمؽ بوصؼ سيرورة سموكية توجد مرتبطة تماما في أداء الفرد الجمود.

عمى الدور األساسي لمموارد الداخمية لمفرد إزاء ظروؼ خارجية سيئة، وقدرتو  Rutterيؤكد 
 عندما تكوف األسرة قاصرة . -رج العائمةخا -عمى االستفادة مف القوى المحيطية

ضمف ىاتو الرؤية، يذىب بعض العمماء إلى أف الجمد يمكف أكثر عند انتماء الفرد إلى سياؽ 
 وعبلئقي يرتكز عميو أكثر مف مميزاتو الفردية لذاتيا. اجتماعي

                                                         (Anaut.M : 2003  P 52). 
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: فاف تطور وظيفة الجمد لدى الفرد تتكوف عمى  Gilligan(1997)حسب جيمكون -4-2
 قاعدة متكونة مف ثبلث مجاالت تكويف الجمد ىي كالتالي: 

 الشعور أف لديو قاعدة امف داخمي. -
 تقدير الذات. -
 ( Anaut.M :2003  P 72-73)الشعور بالفعالية الذاتية.   -

ىما: تقدير الذات  Rutterف يشتركاف مع ميزتيف مف نموذج يمكف المبلحظة أف ىناؾ مجالي
حوؿ الميداف األوؿ: قاعدة  Gilliganوالشعور بالفعالية الذاتية. بالمقابؿ، يختمؼ نموذج 

 تكويف الجمد )الشعور بامتبلؾ قاعدة امف داخمي( التي ترجع لنظرية التعمؽ.    
 (24ص  2012) مريم شرشاري                                                          

 الشعور بقاعدة أمنية داخمية : -
 حوؿ التجارب األولى لمتعمؽ bowlbyاإلحساس باألمف الداخمي جاء في أعماؿ         

والتي توازي اإلحساس باإلنتماء إلى شبكة اجتماعية و عبلئقية ، إف اإلحساس باإلنتماء إلى 
، و الشعور بقيمة مف قبؿ األب أو شخص آخر بديؿ ) مف   filiationعائمة ، سبللة ، بنوة 

العائمة أو خارجيا ( يسانده ، و يمنحو إحساس بأمف داخمي ضروري لييكمة الجمد، بعض 
( اعتبروا وجود سند اجتماعي جيد يعادؿ تجربة تعمؽ 1996)rutterالباحثيف مف أمثاؿ 

مؿ داخؿ العائمة يمكنو التعويض داخؿ عائمة جيدة في الطفولة ، فبغياب الدعـ و عبلقة األ
شبكة اجتماعية ، أيف تنسج في المجاؿ الميني و حتى مع األقراف التي تعد عامؿ ميـ في 

( يدعـ أنصار مقاربة التعمؽ لمجمد حيث يقوؿ:''األمريكيوف 2009)Cyrulnik تكويف الجمد .
الطفؿ كوكبة مف النجـو ، عندما عمموا عمى نظريات االرتباط يقولوف أنو ينبغي تنظيـ حوؿ 

األـ ىي النجمة الرئيسية ، أكيد،  لكف األب ىو أيضا نجمة قوية ، األخت الكبرى ، ابف 
مف ىذا  Cyrulnik نمو الطفؿ ''  toutorisentالعـ ، الجار .... كؿ الصور العائمية تدعـ 

 tuteurs de المنطمؽ اعتبر أف الدراسة عمى الجمد ينبغي أف تتناوؿ وصايا الجمد 
résilience   الذيف يسمحوف لمفرد الجريح ،Vulnérabiliser بتناوؿ مف  أف يصبح جمد

جديد مسارا لمنمو معدؿ ، و ىذا يقودنا لمحديث عف دور وصي الجمد في تشكيؿ قاعدة 
 األمف الداخمي لمفرد ، و المساىمة الكبيرة في ىيكمة الجمد.

  :الذي يأخذ بيد المصدوـ أو الجريح إنو الشخص السند ، الموجووصــــي الجمد ،
يعتبر كؿ مف تجاوز محنة كبيرة التقى بشخص ما.  Cyrulnikليعيده إلى مسار نمو معدؿ .
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أحيانا واحد يكفي ، مربية تقدـ لو جممة تحمؿ أمؿ لطفؿ، مدرب رياضة يبيف لو أف 
..إلخ، كؿ ما العبلقات اإلنسانية يمكنيا أف تكوف سيمة ،  رجؿ ديف غير وجو المعاناة .

يسمح بإعادة عقد رابط اجتماعي ، سمح بتنقيح الصورة التي قاـ بيا الجريح عف نفسو. 
يساند دور الشبكة االجتماعية في دعـ الجريح ، حيث يعتبر أف    Lemay''.مف جيتو 

الفرد وسط المحف ، أو الظمـ ، و العزؿ ، إذا تمكف مف االقتراب في لحظة معينة مف حياتو 
أو شبكة مساعدة التي تشكؿ نقاط استناد تسمح باإلستمرار في الحياة ، تمكنو  بشخص ،

 .حقيقة مف التعمؽ بأشخاص  يؤمنوف بو ، كمما أمكنو مواجية اضطراب وجوده
عممية التعمؽ ىذه ال تخص األطفاؿ لوحدىـ ، فيي موجوده لدييـ كما توجد لدى و 

كانية التعمؽ بإنساف مشارؾ وجدانيا ىذا يعني : ''أف إم  Lemayالراشديف، كما أكده 
empathique   ليست خاصة بالطفولة الصغرى ، إنيا تبقى استعداد دائـ رغـ كؿ

التناقضات الوجدانية ، و الصعوبات الظاىرة إلدماج عاطفة سيئة التقدير ، أو حركات 
 (147-146ص  2010)ميروح كريمة الرفض المتعاقبة '' . 

 د  :قياس و معايير تشخيص الجم-6
أف الجمد" كتوظيؼ لقدرة، كما سيرورة قابمة   S.Vanistandael(2000)يرى      

وشركاؤه، تمكف عمى إثرىا،   Koufmanلمتكميـ، ولما ال لمتحفيز"، وبعد دراسات قاـ بيا  
مف إثبات أنو يمكف إستعماؿ معياريف لتحديد جمد فرد ما أو مجموعة أفراد، كما أف سيريمنيؾ 

 ف :ميز بيف زمني
 زمف أوؿ مف مقاومة اإلختبلؿ الذي تولده الصدمة . -
 زمف ثاف مف دمج الصدمة، ووضع سيرورة إعادة البناء. -

في مقاؿ ليما قاال " أنو  R.Lighezzolo et C.de Tychey (2000)اما بالنسبة لػ 
مف الميـ نقؿ مصطمح الجمد مف وضعية مفيوـ غامض إلى مفيـو إجرائي ضمف البحث 

ط مصداقيتو في الحقؿ العممي وفؽ العالماف، يمكف تعريؼ معايير إجرائية، العيادي شر 
 استئناؼ النمو وفؽ محوريف: المعايير الخارجية والداخمية. 

وفي ىذا الصدد يمكف قياس الجمد بواسطة سبللـ كسمـ األداء اإلجتماعي وسمـ نوعية 
 (40-38ص  2012اري: ) مريم شرش.           العيش، أو بإختبار إسقاطي الرورشاخ 
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 خالصة : ال
رتبط بسيرورة نمو إندماجية يمف خبلؿ ما سبؽ عرفنا أف الجمد كمقاربة سيكولوجية 

تدريجية أيف النماذج المبكرة لمتكيؼ تتحوؿ تبعا لمتجارب البلحقة إلنتاج نماذج جديدة 
تجربة المكتسبة لمتكيؼ أكثر تعقيدا وأكثر مرونة، وتنظيما مف خبلؿ إعادة تنظيـ نوعية ال

التي يتـ فقدىا، لكف ستتدخؿ في نموذج جديد لمتكيؼ والتعامؿ الناجح مع الصعوبات المبكرة 
وىذه الميارة يكتسبيا أفراد لدييـ مؤشرات تساعد عمى ىيكمة الجمد نابعة مف ذواتيـ وأخرى 

 .يمدىـ بيا مجتمعيـ متمثمة في أوصياء جمد، يمدونيـ بالدعـ والمساندة
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 التذكير بيدف الدراسة: -1
 .اليدؼ مف دراستنا ىو الكشؼ عف مؤشرات الجمد لدى الراشد المصاب بالصدفية 
 منيـــج الــــــــــــــدراسة : -2

بما أننا بصدد دراسة بعد عرؼ تطورا في مجاؿ الوقاية والصحة العامة وعمـ النفس 
ىذا المفيوـ يبرز أساسيا لمحاولة فيـ كيؼ   "La résiliencesد "م  العيادي، أال وىو الج  

يمكف لمريض الصدفية أف يقاـو التأثيرات الممرضة ألجؿ التكيؼ والمقاومة بطريقة متوافقة 
بالرغـ مف المصاعب في حيف يستسمـ آخروف يعيشوف نفس ظروؼ المرض و المعانات 

 التي يسببيا.
ره المبحث المنيجي المكتمؿ لمحالة الفردية، ليذا تـ استخداـ المنيج العيادي باعتبا

والذي يتخذ مف الفيـ وسيمة في البحث، حيث يعمؿ عمى سبر أغوار الحاالت المدروسة مف 
 خبلؿ األدوات اإلسقاطية وأسموب التحميؿ الكيفي الستخراج نتائج البحث.

راسة حاالت حيث يرتكز المنيج العيادي اساسا عمى دراسة الحالة. أي" يقـو عمى د     
 ( 52 . ص 1996)عبد الفتاح دويدار: فردية مف أجؿ الغوص في خصوصيتيا ومميزاتيا "    

 .يقـو المنيج العيادي عمى مبلحظة االفراد الذيف يعانوف مف مشاكؿ بشكؿ معمؽو 
    (            48ص  2009)سي موسي عبدالرحمان وبن خميفة محمود:                                 

 أدوات الـــــــــــــدراسة : -3
بما أننا بصدد القياـ بدراسة عيادية، فقد اختيرت األدوات لتتوافؽ وطبيعة المنيج 
وأىداؼ الدراسة. وألجؿ إجرائية األىداؼ النظرية المذكورة قمنا بعمؿ تكاممي بيف عدة 

 مصادر وتقنيات لجمع المعمومات.
  عيادي الباحث الذي يواجو واقعا معقداعمى ال Claude de tycheyحيث يقترح 

، أف ينوع أدوات البحث بغية محاولة تحديد عوامؿ وموجيات « la résilience »  د"م  "كالج  
ؿ أدوات متعددة، تذىب مف الجمد، ألف األبعاد التي وضعت ال يمكف مقاربتيا سوى مف خبل

ستثمارات لمشخص  . يةمقاببلت إلى البحث مف خبلؿ مناىج إسقاطية وا 
 (105ص  2012)مريم شرشاري :                                                          

 
 

اإلطار المنيجـــيالفصل الرابع:   
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 :      l’Observation clinique  العيادية المالحظة 3-1
ىي مبلحظة الوضع الذي يكوف عميو موضوع  الدراسة في مختمؼ المواقؼ         

 .(73، ص  2004زىران ،  ) حامد عبد السالم    .والسموكات والوضعيات
ويكوف جمع البيانات في دراسة الحالة غالبا اثر المبلحظة المباشرة لمعميؿ، وذلؾ مف      

خبلؿ تطبيؽ االختبارات السيكولوجية في المقابمة التشخيصية، أو عف طريؽ استقاء 
 .المعمومات مف االشخاص الذيف أتيحت ليـ فرص مباشرة لمبلحظة العميؿ

  .ب(15ص  2012)بوسنة عبد الوافي زىير :                                                

كما تعرؼ عمى أنيا الجيد الحسي والعقمي الذي يقـو بو المبلحظ وىذا لمتمكف مف     
 الحصوؿ عمى المعمومات الخارجية كالسموكات الخاصة بالحاالت.

  ( 13ص  1983)مقداد محمد:                                                          
وقد تمكنا مف اإلستفادة مف المبلحظة المباشرة أثناء المقابمة العيادية النصؼ موجية وكذلؾ  

 أثناء تطبيؽ اختبار الرورشاخ.
 :'entretien clinique  L العيادية المــــــــــــقابمة-3-2

وجيا لوجو  بيف الباحث  ىي عبارة  عف حوار عبلئقي ديناميكي مباشر  يتـ
والمبحوث يسعى فييا الباحث إلى تحقيؽ ىدفو العممي في فترة زمنية و مكاف محدد وتتطمب 

  ( 249. ص 2000) سامي ممحم.فنيات يمارسيا  الباحث لتحقيؽ غايتو .              
تيدؼ إلى السير في اتجاه واضح وبأقؿ  النصف موجية :العيادية  المقابمة 3-2-1  

توجيو وضبط األسئمة مع المحافظة عمى حرية التعبير عند الحالة أي تجنب معمومات عديدة 
صعبة الجمع وقميمة النفع، بؿ يوجو حوار عمى نحو ما يخدـ أىداؼ الموضوع، والمقابمة 

النصؼ موجية بيدؼ البحث ىدفيا ليس التشخيص أو العبلج بؿ ىي توافؽ العيادية 
 .ا النوع مف المقابمة يدعى أيضا بالحوارمخطط عمؿ خاص بالبحث، وىذ

 (198ص  2004/2005)فضال نادية:                                                             
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*ىي أيضا المقابمة التي تيدؼ الى توجيو الحديث  لمفرد وتعتمد عمى تحديد األسئمة التي 
 ر لدى الفرد . تخدـ الموضوع لكف مع المحافظة عمى حرية التعبي

 وقد قسمت المقابمة العيادية النصؼ موجية في دراستنا إلى محوريف رئيسييف :
 تقديػػػػػػػػػػػػػػػػر الذات: -

o .الثقة بالذات 
o  حب الذات 

 الشعور بقاعدة أمنية داخمية. -
o      .العبلقات مع أفراد األسرة 
o .العبلقات خارج العائمة 

 : مضمونالتحــــــــــــــــــميل  -3-2-2  
يعرفو " بيرلسوف " عمى أنو أحد أساليب البحث العممي التي تيدؼ إلى الوصؼ   

الموضوعي والمنظـ  والكمي  لممضموف الظاىر لمادة  مف مواد االتصاؿ , وىذا يعني  أف 
التحميؿ   يجب  أف يتـ وفؽ  فئات  محددة  وعندئذ  يكوف دور  الباحث اف يجد  عدد 

ات  الواقعة  في كؿ فئة , ليستخمص  مف ذلؾ في  النياية  و صفا  الحاالت  أو التكرار 
 (.151.ص 2002) عبد الرحمن عدس . محددا  ودقيقا .

بحث تستخدـ مف أجؿ الوصؼ الموضوعي المنيجي و الكمي لمحتوى  تقنيةإنيا       
إستجابات الحالة ، حيث تستنطؽ ىذه االستجابات  حسب تقسيميا ضمف فئات أو أصناؼ 
أو وحدات معينة إلى أرقاـ لتعطي نتائج موضوعية ، فيي ترى في إستجابات الحالة معطيات 
قابمة لمدراسة العممية الموضوعية ذلؾ عف طريؽ تقييـ استجابات الحالة حسب المعنى الى 
وحدات سواء كانت ىذه االستجابات جممة أو كممة ، ثـ اختيار الوحدات الجزئية ضمف 

وفي  ي تشير الى أبعاد البحث ومف ثـ يتـ حساب تكرار ىذه الوحدات.الوحدات الكمية الت
حاولنا معالجة المقاببلت مع الحاالت بطريقة إحصائية حيث قمنا باستخراج  دراستنا ىتو

 تكرارات كؿ عبارة ثـ حساب النسب المئوية لكؿ محور، حيث تـ حساب النسب المئوية 
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 /ن  100×نم = س حسب المعادلة التالية :
     .نـ: النسبة المئوية لكؿ عبارة   حيث:  

     .س: تكرار العبارة           
 .ف: عدد العبارات في كؿ محور          

 ـــ إختبار الرورشاخ :3ــ3
و الذي يقوـ عمى أساس 1921" سنة Hermann Rorschach"أنشأه السويسري

الفرد لبقع الحبر طبيعة وظائفو افتراض العبلقة بيف اإلدراؾ والشخصية، حيث يعكس إدراؾ 
السيكولوجية. وعمى ىذا األساس فاالختبار يكشؼ عف سمات الشخص الوجدانية والسموكية 

ويساعد عمى تحديد طبيعة ومستوى بعض جوانب الشخصية لممفحوص  غير المتعممة
،المشاعر  وتشمؿ: الجوانب المعرفية والعقمية، والجوانب الوجدانية واالنفعالية، وفاعمية األنا

و تمؾ ىي سمات  مدى اتساع االىتمامات، االستجابة لمضغوط االنفعالية،وكيفية نحو الذات 
 (2,12.ص ص 2003)برونو كموبفروىيمين ديفيدسون:ترجمة حسين عبد الفتاح. الجمد النفسي

بطاقات، وعمى كؿ بطاقة منيا بقعة مف  10ىو اختبار مطور عف بقع الحبر، قوامو *
بالمونيف االسود واالبيض والبقية بقع ممونة في بعض  5مة في الشكؿ، منيا الحبر متماث

أجزائيا.ويطمب الى الشخص في ىذا االختبار أف يفسر ىذه البقع بحرية وخياؿ، ثـ توضع 
االجوبة مقابؿ )مفتاح خاص( ويمكف تطبيؽ ىذا االختبار عمى األفراد في مختمؼ مراحؿ 

 (30. ص 2011محمود عواد. )               .الرشدالنمو مف الطفولة وحتى البموغ و 
إلى  01/02/2014تمت الدراسة في الفترة ما بيف  الحدود الزمانية والمكانية:-4
ة. بعد أف تعذر إجرائيا لترقية الشباب والطفولة ببسكر بمقر جمعية حواء  0/02/2014

سـ خاص باألمراض عدـ وجود ق، لبمستشفى البشير بف ناصر وكذا مستشفى الحكيـ سعداف
 .الجمدية بكمتا المؤسستيف
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 الدراسة الكمية:-1
حيث تعرؼ عمى أنيا دراسة تجريبية يقوـ بيا الباحث  استطبلعيةكمية،  قمنا بدراسة

عمى عينة صغيرة بيدؼ التأكد مف صبلحية خطتو  و أساليب وأدوات بحثو، أو إجراء 
  (. 158ص 1997:جمي سركز) الع .بعض التعديبلت عمييا إذا تطمب األمر

وىي مف أىـ المراحؿ في البحث العممي، فيي أوؿ خطوة ميدانية ينبغي القياـ بيا 
بعد التعمؽ في الجانب المعرفي حوؿ دراسة الظاىرة المستيدفة قبؿ الشروع في إنجاز 
البحث، كما تمكف الباحث مف تحديد بحثو مع ضبط اإلشكالية، قبؿ الخوض في الدراسة 

ية. وبما أف معرفة اليدؼ توضح سيرورة البحث بشكؿ يسمح باختصار الجيد والوقت األساس
 وىما عامبلف أساسياف لنجاح ىذا االخير تتمخص أىداؼ ىذه الدراسة في :

 التقرب مف متغيرات الدراسة، أي مؤشرات الجمد ومرض  أىداف الدراسة الكمية: 1-1
ـ، وكذا التقرب مف حاالت البحث الصدفية وجمع أكبر قدر ممكف مف المعمومات بخصوصي

 والتقصي عف توافرىا أي الراشد المصاب بالصدفية .
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة الكمية قمنا بتصميـ استبياف، إستنادا  : أدوات الدراسة الكمية 1-2

ييدؼ إلى  . Connor-Davidson Resilience Scaleدافيدسوف -لػكونور إلى سمـ" الجمد "
والذيف يحتمؿ مجود مؤسرات ث أي الراشديف المصابيف بالصدفية التوصؿ إلى حاالت البح

 وجمع معمومات بخصوصيـ. حيث يتكوف االستبياف مف جزئيف:لمجمد لدييـ، 
 الجزء األوؿ عبارة عف بيانات عامة منيا الشخصية وأخرى تخص المرض. -
عشر بند خاصة بمشاعر إيجابية  18الجزء الثاني يتكوف مف أسئمة ىي عبارة عف  -

ثـ نختار الحاالت  إلستجابات ،ة المئوية لمجموع اقـو بحساب النسبنتوحي بمؤشرات الجمد.
 . % 100التي نسبة إجاباتيا األقرب إلى 

ولتحقيؽ أوؿ خطوة في الجانب التطبيقي قمنا ، باالتصاؿ بمستشفى البشير بف 
الكمية راسة ناصر وكذا مستشفى الحكيـ سعداف مزوديف بترخيص مف الجامعة لمقياـ بالد

االستطبلعية، لمتأكد مف وجود الحاالت حيث اكتشفنا عدـ وجود قسـ خاص باألمراض 
الجمدية بكمتا المؤسستيف، قررنا  االتصاؿ بأطباء جمد خواص حيث قمنا بزيارة طبيبة الجمد 
عينوش ىناؾ التقينا بحالة مصابة بالصدفية، في قاعة اإلستقباؿ تحدثنا معيا شرحنا ليا 

جمعية حواء لترقية الشباب والطفولة، حددنا معيا مف أعضاء بحثنا، كانت الحالة  موضوع

 اإلطار التطبيقيالفصل الخامس:  
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موعد لمقاء بمقر الجمعية، وىناؾ وجدنا كؿ الترحاب ومد يد المساعدة، حيث التقينا بالحالة 
مجددا وطمبنا منيا المساعدة باإلجابة عمى أسئمة االستبياف بدورىا الحالة، حدثتنا عف قريبتيا 

وىكذا قربتنا مف حالتيف خيرة يا وقدمنا ليا االستبياف، ىذه األبنفس المرض، تقربنا من المصابة
منيـ ثبلث حاالت  ناوبطريقة معاينة كرة الثمج تمكنا مف االتصاؿ بػ عشرة حاالت،  اختر 

 تتوفر فييـ شروط البحث حسب الجنس والسف، حيث قبموا التعاوف.
 : نتائج الدراسة الكمية  1-3
تحصمنا عمى النتائج المدونة بالجدوؿ التالي. مف خبلؿ جمع االستبيانات تـ تفريغيا، بعد    

، تمكنا مف الحصوؿ عمى مستوفية لشروط الدراسةالغير  المفرداتاستبعاد إستقرائنا لنتائجو تـ 
 .الحاالت المناسبة لدراستنا

 نسبة اإلجابات الجنس السن المفردات 
 %89 مذكر 49 01
 %50 أنثى 35 02
 %90 أنثى 37 03
 %52 أنثى 33 04
 %97 ذكر 39 05
 %95 ذكر 67 06
 %95 أنثى 27 07
 %42 مذكر 55 08
 %97 أنثى 72 09
 %60 أنثى 51 10

  : حاالت البحث 
 الحاالت السن لجنس
 " حميم " سنة 39 مذكــر
 " سيام " سنة 37 أنثى
 " أمل " سنة 27 أنثى
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 الدراسة الكيفية : - 2
  حميم  –الحالة األولى- 
 تقديم الحالة : - 1

 الحالة األولى  : " حميـ"
 الجنس: مذكر.

 .سنة 39العمر: 
 .الحالة المدنية: متزوج، أب لطفميف

 المينة : ميندس دولة.
 الظروؼ المعيشية : جيدة.

 :لمحالة المعيشية الظروف-2
ير بيف ثمانية إخوة و الطفؿ األخسنة، ى 39الحالة " حميـ " راشد يبمغ مف العمر 

عف أسرة مكونة مف  عامؿ، متزوج  مسؤوؿ، ميندس دولةالحالة ذكور،خمسة إناث و  ثبلث
خوتو، محبوب جدا وسط مجتمعو،  في الفترة   الزوجة وطفميف تربطو عبلقة وطيدة بأمو وا 

األخيرة تعرض لحادث مرور كاد يودي بحياتو، بعدىا بسنة فقد والده الذي كاف متعمؽ بو 
وذلؾ  يرا، ثـ تعرض لظروؼ حياتية جد قاسية، وآخرىا كاف ظيور الصداؼ لديو،كث

بتشخيص مف طرؼ طبيب األمراض الجمدية عمى مستوى األعضاء التناسمية، الحالة ليس 
 لديو أي أمراض  عضوية أخرى. 

 :الحالة مع المقابمة ممخص-3
شة عمى وجيو، كما أنو بدا الحالة "حميـ" بمظير الئؽ مف ناحية الينداـ وكذا البشا

أظير تعاونا وتقببل ألسئمة المقابمة العيادية النصؼ موجية كاف يجيب بكؿ دقة وتفاصيؿ 
عف ظروؼ ظيور المرض لديو، كاف ذلؾ قبؿ أربع سنوات، حيث أنو في تمؾ الفترة مرت بو 

 اد يودي بحياتو، بعده توفي والدهبظروؼ جد قاسية، بداية حدث لو حادث مرور خطير ك
ذ قرار مصيري، كؿ اعميو كثيرا، وآخرىا عندما كاف بفرنسا وأضطر التخ روىذا األخير أث

ىذه األحداث سببت لو ضغط نفسي كبير، ال يزاؿ الحالة يتذكره جيدا، ثـ سرد لنا الحالة 
ما بدا عميو مف تأثر وكيؼ أنو مبالرغـ  كيفية تمقيو لخبر إصابتو بالصدفية وتقبمو لمخبر،

خوتو، وحتى في الوسط الخارج أسري، تحدث وجد السند  في األسرة مف طرؼ زوجتو، وأمو وا 
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لنا بكؿ أريحية عف نفسو وكيؼ يراىا وعف الحياة بدا عميو بعض الحزف لفقدانو لوالده، غير 
أنو أظير إيمانو القوي بربو وتقبمو لممرض ألنو سيؤجر عنو. عند نياية المقابمة أبدى لنا 

 زوجتي معيا حؽ زيارة األخصائي النفساني تجعمؾ ترى نفسؾ مف بعيد. الحالة إرتياحو وقاؿ
 :   مع الحالة تحميل مضمون المقابمة -4
 تقسيم الخطاب إلى وحدات: أنظر المالحق -4-1
 تجميع الوحدات حسب الصنف : -4-2
 الصنف األول: تقدير الذات. -4-2-1
-39-34-97-31-29-22-96-20-19-17-16-15-8-6الثقة بالنفس :  -*

56-58-59-60-88-89-90-95. 
 .65-64-63-62-57-51-43-38-35-33-32-23 حب الذات:-*
 الصنف الثاني : الشعور بقاعدة أمن داخمي. -4-2-2
-76-75-69-68-67-55-27-26-25-101-100 عالقات داخل األسرة : -*

78-79-80-83-84. 
 .94-93-92-87-82-81-72-71-70-28-10عالقات خارج األسرة:  -*
 جدول النتائج: -4-3

 وحدة   102عدد الوحدات : 
 النسب المئوية التكرارات األصناف التحتية األصناف
 %33.32 %21.56 22 الثقة بالذات تقدير الذات

 %11.76 12 حب الذات
الشعور بقاعدة 

 أمف داخمية
 %26.46 %15.68 16 عبلقات أسرية

عبلقات خارج 
 أسرية

11 10.78% 

 %59.80  61 وعالمجم
 ( يوضح التحميل الكمي لممقابمة مع الحالة " حميم" :01جدول)
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 : التعميق عمى الجدولتحميل المقابمة مع الحالة من خالل -4-4
مف خبلؿ إجراء المقابمة العيادية النصؼ موجية مع الحالة والمكونة مف محوريف األوؿ    

 الثقة بالنفس، والثانية حب الذاتتيف، األولى يتمثؿ في تقدير الذات، المقسـ بدوره إلى وحد
 خمية، والذي قسـ أيضا إلى وحدتيفوالمحور الثاني والمتمثؿ في الشعور بقاعدة أمنية دا

العبلقات داخؿ األسرة، والثانية العبلقات الخارج أسرية. تـ تصنيؼ النتائج المتحصؿ عمييا 
لمحاور، واستخراج التكرارات والنسب مف خبلؿ المقابمة اإلكمينيكية النصؼ موجية حسب ا

وحدة،حيث أقاـ الحالة معنا  102المئوية حيث تحصمنا عمى مجموع كمي لموحدات يساوي 
 حوار تفاعمي، ما يدؿ عمى سيولة خمقو لعبلقات جيدة مع اآلخريف. 

. حيث برزت نسبة الصنؼ األوؿ % 59.80تكرارا قدر بنسبة  61مجموع التكرارات     
وحدة، موزعة بيف وحدتي الثقة بالنفس  22وبتكرار بمغ  %33.32ات بنسبة تقدير الذ
تكرارا، المعبر عنيا خبلؿ المقابمة مثبل في: / ما نحسش بالنقص كؿ  22بػ  % 21.56

واحد معرض/ وكذلؾ/ نواصؿ ما نرجعش في قراراتي/. وكذا وحدة حب الذات، التي قدرت 
ر عنيا أثناء المقابمة النصؼ موجية بػ : /نعـ تكرارا، والمعب 12بػ  %11.76نسبتيا بػ 

القائد / وىذا  Te leaderschip تعجبني روحي/ وكذلؾ قولو/ جد سعيد والحمد هلل/، وكذا /
 الفرد يحممو ما أف ":في  Markeyما يساعد الحالة عمى ىيكمة الجمد النفسي كما جاء بو   

 التي األوقات في لو السند يكوفس ما ىو شخصيتو تكويف في تدخمت وقناعات اعتقاد مف
  ."بداخمو و ذاتو في لمجمد دعما يجد أف ويمكنو والصدمات لممحف ليا يتعرض

( http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=505 ) 
تكرارا، والتي  27وبػ  %38.13وكذا نسبة الشعور بقاعدة أمف داخمي التي قدرت بػ    

يتيف برزت وحدة العبلقات األسرية التي ظيرت ىي احتوت بدورىا عمى وحدتيف أساس
حيث قاؿ  16وبتكرار بمغ    %15.68األخرى بقوة خبلؿ المقابمة العيادية، وكانت نسبتيا 

مثبل :/ وزوجتي متفيمة/و كذلؾ/ حريصة عمى الدوا والنظافة قايمة بيا/، أيضا / زوجتي 
ا/يحبوني/ برزت أيضا وحدة تشجعني باش نعالج/ وكذلؾ:/ األسرة الصغيرة يموتو عمي

وحدة ، كدليؿ عمى دور  11و بتكرارا بمغ  % 10.78العبلقات الخارج أسرية بنسبة 
العبلقات اإلجتماعية في ىيكمة الجمد لدى األفراد وبالتالي الحصوؿ عمى وصايا لمجمد مف 

موجية:  خارج المحيط العائمي وىذا ما الحظناه مف خبلؿ قوؿ الحالة أثناء المقابمة النصؼ
/المحيط الخارجي المي يعرفني يحبني وكذا قولو :  / نعـ معي ظالـ أو مظمـو خطراش 
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عارفيني/  وىذا ما يدعـ فكرة أف الجمد النفسي يبنى بواسطة أوصياء مف داخؿ وخارج 
المحيط األسرى حيث أف الراشد يعوض العبلقة بالموضوع األولى حسب نظرية التعمؽ التي 

بوجود شخص ما أو مجموعة تسانده ، و تمنحو إحساس بأمف داخمي   bowlbyجاء بيا 
اعتبروا وجود سند  rutter(1996) ضروري لييكمة الجمد، بعض الباحثيف مف أمثاؿ

  (125ص  2012)بوسنة عبد الوافي زىير:   اجتماعي جيد يعادؿ تجربة تعمؽ عائمة جيدة
  :تقديم و تحميل اختبار الرورشاخ لمحالة " حميم " -5
 البروتوكول:-5-1

تقدير  التحقيق اإلستجابات
 المكان

العوامل 
 المحددة

تقدير 
 شائعات المحتوى

 "     16.58ز:         -1-البطاقة
٨ 

ت تاع بكري  نسا أوربيا 2 -1
 دايريف بطابمة 

ىاىـ ريسانيـ دايريف  -2
CHAPEAU 

  LA CAPEىاذي  -3
 " 50ز:                         

 
 
  الفوؽ-
 
 الجانبيففوؽ مف -
 
 الجانبيف فوؽ -

 
 
 ؾ
 
 ج
 
 ج
 

 
 
 +ش
 
 -ش

 
 +ش

 

 
 
 ب
 

 ب ج
 

 مبلبس

 

 "  08.06:          ز:02البطاقة 
٨ 

 روانب يمعبو الصقيف بيدييـ -4
                                    وذنييـ نيفيـ ، ذيميـ  -5

 '1".30ز:               

 
 

 الكؿ -
 عمى الجانب -

 
 
 ؾ
 ج

 
 

 ح حي
 -ش

 

 
 

 حي
 ح ج

 
 
 شا

 "48.36:      ز: -03-البطاقة 
٨ 

 taille fineزوج نسا  -6
يتفرجو في بعضاىـ ىازيف 

 زوج قفؼ. 
7-  Papillon de cravate    
جياز ىضمي ىذا بمعـو  -8

 '1".30.02ز:معدة      

 
 
 الكؿ -
 
 
 لحمر في الوسط -
 لحمر فوؽ -

 
 
 ج
 
 
 ج
 ج

 
 

 ح ب
 
 
 +ش

 ش ؿ

 

 
 
 ب
 
 

 شيئ
 تشر

 
 
 شا
 
 
 شا
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  "  09.26ز:          -04-البطاقة
٨ 
9-des bottes de jokers  

 lesفي الوسط دراكيبل ىاز -10
bottes 

 زوج ريساف تاع نسورا-11
 " 56ز:                           

 
 
 الجانبيف-
 الوسط-
 
 الجانبيف فوؽ-

 
 
 ج
 ج
 

 جج
 

 
 
 +ش

 ح ب
 

 ش+

 

 
 

 مبلبس
 )ب(
 

 حي
 

 

 "20.03  ز:        -5-البطاقة 
٨ 

  خفاش  -12
ذيب منا وذيب منا  -13

 كيؼ كيؼ في جنحيو 
  رجميو فـ نسر  -14

 " 48ز:                  

 
 
 الكؿ -
 الجانبيف-
 
 الوسط تحت -

 
 
 ؾ
 جج
 

 جج

 
 
 +ش
 +ش
 
 +ش

 
 

 حي
 حي  
 

 ح ج 

 
 
 شا

 " 28.86ز:     -06-البطاقة 
٨ 

 راس قط و ىاذو موستاش تاعو-15
 زعبور الكمب لي معا سناف-16

 " 57.94ز:             

 
 
 الفوؽ -
 الجانبيف-
  

 
 
 ج
 جج
 

 
 
 +ش

 +ش
 

 
 

 ح ج 
 حي
 

 

 " 11.20ز:         -07البطاقة 
٨ 

روانب يخزرو في بعضاىـ -17
  des lapinesإناث صغار 

 روانب واقفيف فوؽ حجرة -18
 "  54.28ز:                    

 
 
 االجزء العموي-
 
 التحت -

 
 
 ج
 
 ج

 
 
 +ش

 
ح ح 
 ساكنة

 
 

 حي
 

 حي

 

 "12.78ز:       -08-لبطاقة ا
٨ 

حرباء ممونيف باألصفر المي  -19
كانو فييا وراح ياخضو الموف الجديد 

 المي راىـ طالعيف ليو

 
 
 الجانبيف-
 
 

 
 
 ج
 
 

 
 

 ؿ ش
 
 

 
 

 حي
 
 

 
 
 شا
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محاربو السموراي ىاىو راسو -20
 ودرع تاعو بمخضر 

 شابو وىذا درع   -21
 '1".77.17ز:           

 الوسط-
 
 الوسط -

 

 ج
 
 ج

 -ش

 
 +ش

 

 ب
 

 مبلبس

 " 12.72ز:        -09-البطاقة 
٨ 
22-ALPH    تاعM6 
   DIABLEزوج متقابميف شغؿ -23
مف تحت جياز ىظمي ىاىي -24

 كموة ورأتيف.
 '1".73.52ز:               

 
 
 الجانبيف وسط-
 الفوؽ-
 لوردي تحت  -

 
 
 ج
 ج
 ج

 
 

 ؿ ش
 +ش

 ش ؿ

 

 
 

 )ب(
 )ب(
 تشر

 
 
 

 تناظر

 " 15.02ز:      -10-اقة البط
٨ 
  زوج عينيف-25
 ناموسة عينييا. -26
 الباؾ تاع الناموسة-27
 عينيف ثاني-28
 قولوف-29
 خنفس مع خنفس-30
                                            خنافس راح يطمعو فوؽ ورقة-31

 "1.55ز:                      

 
 
 األصفر الجانبيف-
 الرمادي فوؽ-
 رامادي فوؽال-
 األصفر وسط-
 األخضر تحت-
 الرمادي،جانبيف-
 الرمادي، جانبيف -

 
 
 ج
 ج
 ج
 ج
 ج
 ج
 ج

 
 

 ش ؿ
 ش ؿ
 +ش

 ؿ ش
 ؿ ش
 +ش

 ح حي

 
 

 ج ب
 حي

 ج حي
 ج حي
 تشر
 حي
 حي
 

 
 
 
 شا
 
 
 
 
 
 

 ختيارات:الاختبار ا
  عجبوني الروانب الصغار  7البطاقة  + : 

 نات كانو وردي وراح يوليو زرؽ بموف السمورعجبتني عندىا معنى، حيوا    8البطاقة      
 نكره الناموس، الدـ في فميا .  10لبطاقة ا    : -

 ما نحبش الموف األسود ودراكوال.   4البطاقة     
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 :تحميل وتفسير استجابات البروتوكول : -5-2
  البسيكوغرامPsychogramme 

 إستجابة  31عدد االستجابات = 
 ''23.35=  724.02/31زمف كؿ إستجابة = 

 التموقعات :
 % 9.97=   %ؾ        3ؾ = 
  %  77.41=  %ج        24ج = 
 %12.90=  %جج           4جج= 

نحف أماـ حالة تدرؾ الواقع جيدا وبالتفصيؿ حيث تمر إلى جزئيات األشياء أكثر   
 مف اإلىتماـ بالكميات.

 ؾ ج جج                  نمط المقاربة :
 المفحوص في دائرة السواء     كـــكتتابع مف

     المحددات :  
 %83.33= % +ش      . 15= + ش
 % 9.97=  % -ش           3=  -ش

  R  ( =19.)100/31  =58.06%/100=عدد ش.  % ش          2ح ب = 
          5ؿ ش = 
          3ش ؿ = 

 2ل / 3ل ش +  2ش ل+  1مجموع ل =      
                   =13/2  =6.5 

 / عدد االستجابات      X 100( 10-9-8= عدد اإلستجابات في البطاقات) %ؿ 
       =1300/31  =41.93%  

 نمط الرجع الحميمي:  عددح ب / مجموع ل 
   إذا نقوؿ أننا أماـ  6.5وىو أصغر مف مجموع ؿ =  2بما أف  عدد ح ب = 

 النمط المنبسط.
 المحتوى: – 3 
    % 9.67=  %ب                           3ب =   

 ــــ ــــ
 ــــ
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 %6.45=  %ج ب                        2ج ب =       
     3)ب( =  
   %35.48=  %حي                        11حي =        

  %16.12=  %ح ج                         5ح ج =       
 3مبلبس =       1شيئ =            2تشر =              3جنس =  
 %19.35=  %شا                           6شا =        
 100)ب ج+تشر+جنس+دم(معادلة القمق =     

 عدد االستجابات                     
لذا فيي تدؿ عمى وجود   %12وىي أكبر مف المعدؿ   % 12.90=           

 قمؽ متوسط .
 النقاطالحساسة :

 . 9 –البطاقة  وجود إستجابة تناظر : -
 تحميل و تفسير النتائج :-5-3
إستجابة وىي  31مف خبلؿ البروتكوؿ نبلحظ أف الحالة قدـ  الييكل الفكري : -5-3-1

بالنسبة لؤلشخاص ذوي الثقافة العالية  40و  30توافؽ المعدؿ المطموب الذي يصؿ ما بيف 
و، غير أف ردود أفعالو كانت وىذا دليؿ عمى أف الحالة لديو قدرة عمى القياـ بما يطمب من

" و متوسط زمف الكموف في حدود 23.35سريعة نوعا ما. إذ قدر معدؿ اإلستجابة بػ 
 " وىو دليؿ عمى كوف الحالة كاف تمقائي في استجاباتو.5.89

يعالج الحالة القضايا إنطبلقا مف الجزئيات حسب  أي ك ج ججنمط المقاربة ىو 
كما أنو يمكف أف يكوف  %60تفوؽ المعدؿ المقدر بػ وىي  %77.41التي بمغت  %نسبة ج

وىي أقؿ مف  % 9.97ليا مصاعب في معالجة الكميات حيث نجد أف نسبة ؾ تقدر بػ 
 .%20المعدؿ الذي يقدر بػ 
عبلمة   n.Roucheوىي حسب روش   % 83.33التي بمغت  %+إف نسبة ش

وانتباه و قدرة جيدة عمى تنقية وضوح اإلدراؾ مع ذاكرة جيدة و قدرة عمى التميز، و يقظة 
و ىذ دليؿ عمى قدرة التكيؼ مع  %58.06التي بمغت  %صور الذكريات، أما نسبة ش

 الحياة اليومية بفضؿ الذكاء و فعالية التفكير.
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 5وىي مف عبلمات اإلنبساط لدى الحالة. لدينا ؿ ش=  % 41.93=  %إف نسبة ؿ
في وضبط اإلنفعاالت وتكويف عبلقات مع ،  تدؿ عمى محاوالت لمتكيؼ العاط3و ش ؿ = 

 اآلخريف، بالرغـ مف التمقائية   
 90-80وىي محصورة بيف   %83.33التي بمغت  %+حسب نسبة ش  * تقدير الذكاء :

مع وجود حركة  %77.41ذات نسبة مرتفعة   24وتتابع مفكؾ وكذا عدد ج يساوي  %
تفوؽ  % 35.48ات حيوانية تقدر بػ بشرية في ج ووجود جج دقيقة،حيث قدـ الحالة استجاب

. ىذا يدؿ عمى قدرات الذكاء التطبيقي. اي الذكاء إنتاجي منو إختراعي. حيث تظير 30%
 سمات ىذا الذكاء في االستجابات الشكمية والحركية كذلؾ الحيوانية.

 الييكل العاطفي :  -5-3-2
ىي أصغر مف          و  2، مجموع ح ب = TRIنمط الرجع الحميـ  الطبع والميزاج :-أ

 %30أي أكبر مف  %  41.93=  %معناه أف النمط منبسط كما أف ؿ 6.5مجموع ؿ = 
 5و ؿ ش = 3ىذا ما يجعمنا نقوؿ أف الحالة لدييا نمط منبسط سوي وكذلؾ وجود ش ؿ = 

ىذا يوحي بأف الحالة لدييا عاطفة مستقرة، قدرة عمى  التكيؼ العاطفي وتكويف عبلقات مع 
ف. لقد كاف التتابع مفكؾ ونمط المقاربة ثري نوعا ما أي ؾ ج جج . كاف شمولي في اآلخري

البطاقات األولى ثـ إنطبلقا مف البطاقة الخامسة ومع التقدـ في اإلختبار الى النياية أصبح 
تفصيمي يعتمد عمى الجزئيات ىذا ما يمكف أف يرجع الى التأقمـ التدريجي مع وضعية 

 االختبار.
التي  %+يراقب الحالة عاطفتو بشكؿ جيد حيث نسبة ش     راقبة العاطفة :م -ب     

،وىي مرتفعة مقارنة بالمعدؿ المعموؿ بو ، مع إستجابات حركية قميمة  % 77.41بمغت 
بالمقابؿ ش  5، مع وجود      ؿ ش =  3مع كميات قميمة أيضا ؾ = 2حيث بمغت ح ب =

تسودىا الحماسة والحيوية ولكف في آف واحد فيي وىذا دليؿ عمى أف عبلقات الحالة  3ؿ = 
،حيث  3و )ب(= 3مضبوطة ومراقبة، كما يظير عدد اإلستجابات البشرية متوسط  ب= 

يوحي لنا بالقدرة عمى خمؽ روابط إنسانية واحتكاؾ عاطفي ىذه   %9.67=   %نسبة ب
نيا الرغبة في الحياة االستجابات رغـ قمتيا إال أنيا تدؿ عمى وجود جيود معتبرة لمتكيؼ، إ

 االجتماعية، رغـ صعوبتيا. وىذا دليؿ أيضا عمى قدرة التقمص.
   النقاط الحساسة:-5-3-3

 وجود تناظر بالبطاقة التاسعة وىذا دليؿ عمى حاجة الحالة لؤلمف والحماية. 
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الحالة مف النمط المنبسط لذا فيو ال يجد صعوبة في القدرة عمى التكيف:  -5-3-4
لتوافؽ مع الوضعيات المختمفة في الحياة. وىذا ما يفسر عدد الشائعات حيث لدينا التكيؼ وا

يدؿ عمى أف الحالة يشارؾ أفكاره مع الغير ومع  %19.35=  %، شا6عدد كافي مف شا=
 قدرتو عمى التكيؼ مع الواقع، و االمتثاؿ مع المجتمع.

قات ، يدؿ عمى قدرة الحالة عمى إقامة عبل3و ش ؿ =  % 77.41= %ج
مكانية االتصاؿ البشري وتميز ىذه العبلقات بالعمؽ ىذا ما يؤكده ب=  3إجتماعية وا 

. مف الواضح مف خبلؿ المعطيات أف الحالة لديو عبلقات 2وحركات بشرية نشطة ح ب= 
. كما تدؿ عمى قوة 5مضبوطة يغمب عمييا بعض الشيئ طابع االنفعاؿ مف خبلؿ ؿ ش =

 ظة عمى العبلقات .األنا، وتقبؿ الذات والمحاف
 التفسير الدينامي :-5-3-5

 جديدة. وضعيات في الدخول بطاقة البطاقة األولى :
"  قدـ خبللو ثبلث إستجابات 16.58استيؿ الحالة االختبار بزمف رجع  يقدر بػ 

إستيميا باستجابة كمية موجبة بمحتوى بشري، كدليؿ عمى التحكـ في القمؽ المرتبط بمواجية 
سرعاف ما أظير إنفجار عبر إستجابة جزئية بشرية سالبة لخمؽ نوع مف المرونة الواقع ثـ  

إلظيار تمثيبلت مكبوتة وعواطؼ مقموعة، ولكف سرعاف ما عاد إلى واقع االختبار 
 ".50باستجابة موجبة، أرجع الحالة البطاقة في زمف قدر بػ 

 العدوانية بطاقة: البطاقة الثانية
" وأصبح المحتوى حيواني حيث 08.06حيث قدر بػ إنخفض زمف الرجع بعد ذلؾ 

أعطى الحالة إستجابة شائعة بإدراؾ كمي وبحركة كدليؿ عمى عدـ تأثر واضطراب الحالة 
بسبب الموف. غير أنو ىناؾ انفجار عبر استجابة جزئية حيوانية سالبة و ىذا ما يبرز مراقبتو 

 ".30ث قدر بػ لمعدوانية. أعاد الحالة البطاقة في زمف كاف أقؿ  حي
 بطاقة التقمص البطاقة الثالثة:

دراؾ جزئي 48.36ىنا زمف الرجع أكبر حيث بمغ  " عبر الحالة باستجابة شائعة وا 
وبحركة بشرية نشطة دليؿ عمى نوعية العبلقة األوديبية  لمحالة مع والديو حيث أنو نجح في 

الخارجي مف خبلؿ وجود  تقمص الزوج األبوي،  وكذا محاوالت جادة لئلندماج مع العالـ
إستجابة شائعة أخرى جزئية ،بمحدد شكمي موجب أضاؼ الحالة استجابة تشريحية، مع ش 

 '1".02.30ؿ دليؿ عمى أف الحالة يواصؿ مراقبة النزوات العدوانية، مع زمف إرجاع طويؿ 
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 البطاقة األبويةالبطاقة الرابعة: 
".أعطى الحالة خبللو إستجابة 09.26 ىنا نبلحظ انخفاض زمف الرجع حيث بمغ          

جزئية موجبة بمحتوى مبلبس، كدليؿ عمى التيرب مف السمطة األبوية، واستعراض القدرات 
العقمية، غير أف النزوات الميبيدية سرعاف ما تغمبت عمى الواقع بظيور استجابة حركية بشرية 

فاع ضد القمؽ اليوامي دثـ استجابة جج موجبة حيوانية كتوحي بسيطرة السمطة األبوية 
 ".56المحتبس الذي حرضو االختبار. كانت ىذه البطاقة مرفوضة، مع زمف إرجاع 

  P.de l’image de soiبطاقة صورة الذات. البطاقة الخامسة:
" أعطى الحالة استجابة كمية حيوانية بمحدد شكمي موجب 20.03ارتفع زمف الرجع 

بالواقع. وكذا تمثيؿ سوي لصورة الذات. وانا مثالي وشائعة وىذا ما يدؿ عمى ارتباطو الجيد 
. تمتيا باستجابتيف جج حيوانية موجبة كدليؿ عمى ذكاء الحالة وقدرتو عمى كبت سوي 

 ". 48لمنزوات الميبيدية، تذكر الحالة جيدا استجاباتو، وأرجع البطاقة بعد 
 P.Sexcuelleالبطاقة الجنسية  البطاقة السادسة :

" قدـ فيو الحالة استجابتيف واحدة جزئية موجبة بمحتوى 20.03مف الرجع إلى إرتفاع ز       
حيواني جزئي وكذا استجابة جج حيوانية، ىذه التقسيمات قد تكوف دليؿ عمى اتصاؿ جيد 
بالواقع مع ضبط جيد لمتفكير ومراقبة المفحوص لنزوات باستخدامو لميكانيـز التحاشي كدفاع 

 ه بذكاء وقوة .لعدـ كشؼ الذات الذي يظير 
 P.Maternelleبطاقة األمومة  البطاقة السابعة:

" مع بقاء المحتوى حيواني مع وجود لحركة، ولكف 11.20إنخفاض زمف الرجع إلى 
مع تحديد الجنس والتأكيد عميو قد يدؿ عمى نجاح العبلقة مع األـ وسوائيا. ، كذلؾ كانت 

 ".54.28لبطاقة ىذه البطاقة مفضمة لدى الحالة، مع زمف إرجاع ا
 بطاقة التكيف العاطفي البطاقة الثامنة:

" مع تقديـ ثبلث استجابات منيا الحيوانية والبشرية 12.78تقريبا نفس زمف الرجع 
مكانية االستثمار  والمبلبس تمكف الحالة مف خبلليا مف إظيار قدرة عمى التكيؼ العاطفي وا 

ىذا ما يؤكد داللة االستجابة في البطاقة في بناء عبلقات عاطفية مع المواضيع الخارجية و 
الخامسة حيث يعبر عف التمثيؿ الجسدي الجيد والنرجسية السوية، كانت أيضا ىذه البطاقة 

 مفضمة لدى الحالة وذلؾ لوجود األلواف كتأكيد عمى انبساطية الحالة.
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 البطاقة المرفوضة  البطاقة التاسعة:
الحالة استجابة جزئية بشرية مشحونة  " حيث قدـ12.72نفس زمف الرجع تقريبا  

بانفعاالت راجعة لصعوبة البطاقة، وقرب انتياء االختبار، واستجابة أخرى بشرية جزئية 
موجبة بتناظر لعميا لبحث الحالة عف األمف والحماية، ثـ استجابة أخيرة بمحدد ؿ ش 

 قي بالجسـ.وبمحتوى تشريحي  كدليؿ عمى انشغاالت الحالة تجاه الصحة واىتماـ حقي
 البطاقة العائمية  البطاقة العاشرة :

" مع زيادة عدد االستجابات حيث 15.02يرتفع زمف الرجع بالنسبة لمبطاقة السابقة  
وىذا  ف جزئية بشرية وحيوانية وتشريحيةمدركة بشكؿ جزئي مع تنوع في المحتويات بي 7بمغ 

ؼ النشاط الخيالي، حيث نبلحظ دليؿ عمى تنوع الحقؿ اليوامي بالصور التي تسمح باكتشا
تجنب اإلثارة اإلنفعالية التي يسببيا الموف مف خبلؿ استجابتيف ش ؿ والشائعة التي توضح 
أيضا سرور الحالة بانتياء االختبار.بالرغـ مف وجود ؿ ش. كانت ىذه البطاقة غير مفضمة 

 بالنسبة لمحالة بسبب الوف األحمر ' دـ في فـ الناموسة'.   
 ميل العام لمحالة "حميم"التح -6

مف خبلؿ المبلحظة العيادية، والمقابمة العيادية النصؼ موجية ، ونتائج تحميؿ       
المضموف، ونتائج تطبيؽ اختبار الرورشاخ، يمكننا أف نستخمص أف الحالة " حميـ " عبر لنا 

ر الرورشاخ بكؿ تمقائية وثقة حيث توافقت قدرتو في التعبير مع إنتاجية استجابات اختبا
بالرغـ كما ال حظنا أنو بالرغـ مف ظروؼ المرض السيكوسوماتي المتمثؿ في الصدفية 
وبأعراضو، المزعجة كما صرح لنا بذلؾ خبلؿ المقابمة لعيادية، إال أنو تمكف مف الصمود 
والمقاومة واإلنفتاح عمى المحيط الخارجي ومواصمة الحياة بكؿ ثقة ونجاح ىذا ما لوحظ 

اء المقابمة حيث كاف يتحدث وعبلمات الثقة واالرتياح بادية عمى محياه، وكانت عميو أثن
وىذا ما تدعمو نتائج عباراتو تحي بذلؾ وىذا مؤشر عمى الثقة بالنفس والمقاومة النفسية، 

، ووجود TRIاختبار الرورشاخ حيث أف الحالة مف النمط المنبسط حسب نمط الرجع الحميـ 
لذا ال يجد صعوبة في التكيؼ والتوافؽ   %19.35وبنسبة  6شا=عدد كافي مف الشائعات 

مع الوضعيات المختمفة في الحياة. وبالتالي الجمد النفسي كما يعرفو نوربير سيبلمي عمى أنو 
مقاومة الفرد أو الجماعة لعوامؿ وجودية صعبة، بالتالي القدرة عمى العيش والنمو رغـ 

  (Sillamy.N : 1999 p 226 ) الظروؼ الغير مبلئمة أو الكارثية.



 

 

48 
 

زيادة عمى أف الحالة لديو ثقة بنفسو فيو أيضا لديو حب لذاتو، حسب عباراتو             
 S.Freudعف إىتمامو بنفسو ومكافئتيا عند إحراز النجاحات والتميز وىذا ما يعكس حسب 

ة بيف صور وىو ما يضمر قدرتو في المقارننرجسية الذات وتمثيؿ التسامي حسب عباراتو 
كثيرة لمذات األمر لذي يصقؿ قوة األنا ويمثؿ عامؿ ذاتي مساعد عمى مواجية المرض 

وبالتالي تكويف تقدير لذاتو ما تدعمو استجابات  وأعراضو مف حيث التوظيؼ النفسي
الرورشاخ في البطاقة الخامسة حيث أثبت ارتباطو الجيد بالواقع وتمثيؿ سوي لصورة الذات 

 ف.أف النمو ايجابيا لتقدير الذات ضروري لدى األفراد الجمدو  Rutterكما  إذ يرى 
إف ىذه القدرات كانت بفضؿ الشعور بقاعدة أمف داخمي بواسطة الدعـ الكبير لمعبلقات  

مع أفراد العائمة المتمثمة عمى وجو الخصوص في الزوجة، و األـ المتاف ساعدا بقدر كبير 
عمى تحمؿ معانات المرض، حيث كانا وصايا جمد لبناء الجمد لدى الحالة ومساعدتو 

متميزيف، أثناء العمؿ الجيد لسيرورة التكيؼ لدى الحالة، مف خبلؿ تعبيراتو المتتالية عف 
زوجتو ومدى تشجيعيا لو ومتابعتيا شخصيا ألخذه لمدواء بانتظاـ، أشار مرارا ألمو كذلؾ 

ات الرورشاخ، في البطاقة السابعة، وىذا ، ىذا ما تؤكده استجابالتي كانت تسانده رفقة اإلخوة
حوؿ التجارب األولى  bowlbyما يدعـ اإلحساس باألمف الداخمي كما جاء في أعماؿ 

 لمتعمؽ ، والتي توازي اإلحساس باإلنتماء إلى شبكة اجتماعية و عبلئقية.   
الحالة كاف لو قدرات إتصالية مع اآلخر مع تكيؼ اجتماعي وذكاء سوي حسب   
ابات الرورشاخ ، كؿ ىذه المميزات جعمتو يكوف وصايا جمد إيضافييف عبر المحيط استج

االجتماعي ساعدوا  بدورىـ عمى إرساء ونسج طريؽ الجمد لديو حيث أقر بذلؾ أثناء المقابمة 
بنفسو وبحب الجميع لو بـ حولو وبثقتو تغيير نبرة صوتو وبريؽ عينيو و  والحظنا عميو

بقولو "  B.Cyrulnikمسنود مف كؿ مف يعرفو وىذا ما تحدث عنو واحتراميـ لو وأنو جد 
أف الفرد ال يستطيع أف يكوف جمدا إال إذا كاف في عبلقة مع اآلخر" ظير ىذا جميا عبر 

 3و ش ؿ = %77.41= %وج 6إسقاطاتو مف خبلؿ استجابات الرورشاخ حيث لدينا شا=
تصاؿ ب وح  3شري وتميزه بالعمؽ حسب ب=كدليؿ عمى إمكانية إقامة عبلقات إجتماعية وا 

 وىذا ما يدؿ أيضا عمى قوة األنا و تقبؿ الذات.   2ب= 
الحالة لديو تقدير لمذات وشعور بقاعدة أمنية مدعمة بقوتو اإليمانية وثقتو باهلل       

مف خصائص األفراد ذوي  Rutter وبالقضاء والقدر ورئيتو اإليجابية، لممستقبؿ، ىذه حسب
 (51،5 ص: 2005 حالوة، ابو الجواد عبد السعيد )محمدتفع مف الجمد. المستوى المر 
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وكخبلصة لما سبؽ يمكننا أف نقوؿ بأف الحالة لديو مؤشرات جمد نفسي            
متمثميف في تقدير الذات والشعور بقاعدة أمنية داخمية، ومف ثمة نكوف قد توصمنا إلى 

 مؤشريف.ىدؼ دراستنا والمتمثؿ في الكشؼ عف ىذيف ال
 " الحالة الثانية " سيام 
 تقديم الحالة :-1

 الحالة الثانية : " سياـ"
 الجنس: مؤنث.

 .سنة 37العمر: 
 : ليسانس عمـ المكتبات .المينة 

 الحالة المدنية: متزوجة، أـ لطفميف.
 المستوى المعيشي: جيد .

 :لمحالة المعيشية الظروف-2
سنة، حاصمة عمى ليسانس ، عاممة، أـ  37الحالة " سياـ " راشدة تبمغ مف العمر 

لطفميف ، متزوجة مف رجؿ أعماؿ، مستوى المعيشة جيد ،  تربطيا عبلقة وطيدة بأميا 
خوتيا، ىي في الرتبة ما قبؿ األخيرة، محبوب جدا مف طرؼ أىميا خاصة أميا، ليست  وا 

ا سبب ليا لدييا معارؼ كثيرة، فقط صديقة واحدة، تعرضت لمشاكؿ بعد زواجيا مباشرة مم
ضغوطات كبيرة ، في تمؾ الفترة ظير لدييا مرض الصدفية،عمى مستوى القدميف، وذلؾ 
بتشخيص مف طبيب األمراض الجمدية إال أنيا ال تستعمؿ الدواء بعدما فقدت فيو الثقة، فقط 
زيوت وأعشاب طبيعية، وتنتقي نوعية أحذيتيا، الحالة "سياـ" مصابة بأمراض مزمنة إرتفاع 

 دـ والسكري.ضغط ال
 :الحالة مع المقابمة ممخص-3

بدت الحالة "سياـ" بمظير الئؽ مف ناحية الينداـ وكذا البشاشة عمى وجييا، كما 
 أنيا أظيرت تعاونا وتقببل ألسئمة المقابمة العيادية النصؼ موجية كانت تجيب بكؿ عفوية

ديث عف تمؾ وتفاصيؿ عف ظروؼ ظيور المرض لدييا، حيث كانت جد متأثرة، عند الح
الحقبة التي عانت وقتيا ضغط شديد حسب قوليا، وكيفية تقبميا لمخبر، حيث صدمت ولكف 

، ألنيا كانت مسنودة مف طرؼ أميا تصدمتش بزاؼما بقوليا   كانت تحاوؿ إنكار ذلؾ
واإلخوة وصديقتيا الوحيدة، حدثتنا عف عبلقاتيا في العمؿ، و كيفية تفسير نظرة اآلخريف ليا 
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يا تخاؼ رأي اآلخريف ومتحبش تباف ناقصة، كانت الحالة "سياـ" تتحدث عف حيث أن
 ال تعترؼ بو وكيفية تعامميا معو المرض وما يسببو ليا مف معيقات، غير أنيا تقاومو بقوة و 

كانت تتألـ ولكف سرعاف ما تجد الحموؿ ، كيؼ أنيا تقنع نفسيا بأنو شيئ عابر بدى لنا 
ند لحديث عف المرض وأعراضو، تحدثت لنا بكؿ أريحية عف جمي عمى محياىا صرامتيا ع

نفسيا وكيؼ تراىا، فيي تعمـ أنيا جميمة ولكف تقوؿ حابة نشياف ونولي صغيرة حاسة روحي 
عجزت الحظنا عمييا بعض األسى عندما حدثتنا عف الحياة، كانت "سياـ" في بداية كؿ 

تغفر وتغير فكرتيا بحيث تقوؿ دائما موضوع تبدو متشائمة ولكف سرعاف ما تتدارؾ األمر تس
ف مرض الصدفية وبكؿ صراحة، فيي تعتبره ضعؼ أو إعاقة ترجع لئليماف باهلل ،تكممت ع

قالت أنو جد متعب، لكف دائما كاف يبدو عمييا المقاومة والرفض، خاصة وأف زوجيا ال 
يبالي، ولدييا اىتمامات أخرى، تعتبرىا أىـ، مف رسـ ورياضة بدا عمييا حب مظيرىا 

 وتطويره.
 :   مع الحالة تحميل مضمون المقابمة -4
 قسيم الخطاب إلى وحدات: أنظر المالحق ت-4-1
 تجميع الوحدات حسب الصنف : -2-
 الصنف األول: تقدير الذات. -4-2-1
-32-31-30-29-28-24-17-23-22-19-18-15-6-4الثقة بالنفس :  -*

34-37-38-39-42-50-58-60-61-64-81-87-84. 
-88-87-86-75-72-70-69-63-62-59-55-41-40-16 حب الذات:-*

89-90-97-98-100-101-102-103. 
 الصنف الثاني : الشعور بقاعدة أمن داخمي. -4-2-2
-112-110-106-105-104-46-12-11-10-9-8 عالقات داخل األسرة : -*

111-116-118-120-119. 
-116-108-107-94-57-49-48-45-44-14-13عالقات خارج األسرة:  -*

221-122-124-125-128. 
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 جدول النتائج: -4-3
 وحدة   102دد الوحدات : ع

 النسب المئوية التكرارات األصناف التحتية األصناف
 %37.37 %21.21 28 الثقة بالذات تقدير الذات

 %16.16 22 حب الذات
الشعور بقاعدة 

 أمف داخمية
 %24.24 %12.12 16 عبلقات أسرية

عبلقات خارج 
 أسرية

16 12.12% 

 %61.61  82 المجموع
ضح التحميل الكمي لممقابمة مع الحالة " حميم" :( يو 01جدول)  

 : التعميق عمى الجدولتحميل المقابمة مع الحالة من خالل -4-4
مف خبلؿ إجراء المقابمة العيادية النصؼ موجية مع الحالة والمكونة مف محوريف األوؿ    

لثانية حب الذات يتمثؿ في تقدير الذات، المقسـ بدوره إلى وحدتيف، األولى الثقة بالنفس، وا
والمحور الثاني والمتمثؿ في الشعور بقاعدة أمنية داخمية، والذي قسـ أيضا إلى وحدتيف 
العبلقات داخؿ األسرة، والثانية العبلقات الخارج أسرية. تـ تصنيؼ النتائج المتحصؿ عمييا 

النسب مف خبلؿ المقابمة اإلكمينيكية النصؼ موجية حسب المحاور، واستخراج التكرارات و 
وحدة،حيث أقامت الحالة معنا  132المئوية حيث تحصمنا عمى مجموع كمي لموحدات يساوي 

 عبلقات جيدة مع اآلخريف. قدرتيا عمى خمؽ   حوار تفاعمي مطوؿ ، ما يدؿ عمى
. حيث برزت نسبة الصنؼ األوؿ % 61.61تكرارا قدر بنسبة  82مجموع التكرارات     

وحدة، موزعة بيف وحدتي الثقة بالنفس  50بتكرار بمغ و  %21.21تقدير الذات بنسبة 
/ وفي نفس نقمؽ أحيانا / تكرارا، المعبر عنيا خبلؿ المقابمة مثبل في:  28بػ  % 21.21

، غير كي يضرني ننحيو/ وىنا نمحظ كيفية   je m’en fouبصح نمبس لوقت قالت /
ف اإلحساس بالنقص قالت / /.وكذلؾ ع ساعات نيأس شويتعامميا مع ثقتيا بنفسيا وكذلؾ/ 

 %16.16نعـ قميبل كي يكوف المرض قاوي / وكذا وحدة حب الذات، التي قدرت نسبتيا بػ 
تكرارا، والمعبر عنيا أثناء المقابمة النصؼ موجة بػ : /نعـ تعجبني روحي أنا زينة/  22بػ 

حظ /نبلحابة نصغر روحيوكذلؾ قوليا/ حابة نشياف / وكذا / نحس روحي عجزت / و /



 

 

52 
 

مدى اىتماـ الحالة بذاتيا كتعويض لما تعانيو مف المرض وأعراضو بالرغـ مف محاولتيا 
يجاد الحموؿ لتفاديو، فيي تحاوؿ دائبة تطوير ذاتيا بالقراءة والرسـ والرياضة  إخفاء ذلؾ وا 

 ":في  Markeyكما جاء في أقواليا وىذا ما يساعد عمى ىيكمة الجمد النفسي كما جاء بو   
 لو السند سيكوف ما ىو شخصيتو تكويف في تدخمت وقناعات اعتقاد مف الفرد يحممو ما أف
 في لمجمد دعما يجد أف ويمكنو والصدمات لممحف ليا يتعرض التي األوقات في
 ( http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=505 )      ."بداخموو  ذاتو
تكرارا، والتي  32وبػ  %24.24درت بػ وكذا نسبة الشعور بقاعدة أمف داخمي التي ق   

احتوت بدورىا عمى وحدتيف أساسيتيف كانتا متساويتاف في النسبة أثناء الحوار وحدة العبلقات 
حيث قالت مثبل :/ زوجي ما راحموش  16وبتكرار بمغ    %12.12األسرية وكانت نسبتيا 

/  اوتي فخوريف بيانحس خقع /و كذلؾ/ ما و بابا وزوجي و والدي وخاوتي /، أيضا / 
وكذلؾ:/ خاوتي ما يحبوش يقومو المرض باه ـ نتقمقش منو/ نبلحظ أف الحالة تحدثت عف 
العبلقات داخؿ األسرة والتي كانت سند ليا، برزت أيضا وحدة العبلقات الخارج أسرية بنسبة 

 وحدة ، كدليؿ عمى أىمية العبلقات اإلجتماعية في ىيكمة 16و بتكرارا بمغ  % 12.12
الجمد لدى األفراد وبالتالي الحصوؿ عمى وصايا لمجمد مف خارج المحيط العائمي وىذا ما  

و ر وجدناه مف خبلؿ حديث الحالة أثناء المقابمة النصؼ موجية: / في الخدمة نحسيـ يغي
مني، كنزة  فقط ىي المي شغؿ ختي تحبني وتحترمني/  نبلحظ أف الحالة تحدثت عف 

والتي كانت سمبية بالنسبة ليا ما عدا صديقة واحدة وىذا ما يدعـ  العبلقات الخارج أسرية
فكرة أف الجمد النفسي يبنى بواسطة أوصياء مف داخؿ وخارج المحيط األسرى حيث أف 

بوجود   bowlbyالراشد يعوض العبلقة بالموضوع األولى حسب نظرية التعمؽ التي جاء بيا 
بأمف داخمي ضروري لييكمة الجمد،وىذا  شخص ما أو مجموعة تسانده ، و تمنحو إحساس

في أف الجمد النفسي ىو قدرة الشخص عمى تجاوز ظروؼ  " L.Krerslerما يؤكده أيضا "
( حيث اعتبر 1996)rutterخاصة صعبة بفضؿ مميزات عقمية وسموكية وتكيفية" وكذا 

 وجود سند اجتماعي جيد يعادؿ تجربة تعمؽ عائمة جيدة.
 ( 125ص  2012)بوسنة عبد الوافي زىير:                                                  
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 تقديم و تحميل اختبار الرورشاخ لمحالة " سيام ": -5
 البروتوكول:-5-1

تقدير  التحقيق اإلستجابات
 شائعات تقدير المحتوى عوامل محددة المكان

 ''  1.90ز:          -01-البطاقة
٨ 

 ماسؾ      -1
 ارؽزوج رجالة تو  -2
 زوج نسا ىازيف يدييـ -3
راقديف وصاديف زوج عباد   -4

 فوؽ
 د1.63ز:                    

 
 
 الكؿ-
 الجانبيف-
 الوسط الجانبيف -
 الجانبيف -
 

 
 
 ؾ
 ج
 ج
 ج

 
 

+ش  
-ش    
 ح ب ساكنة

 ح ب ساكنة
 

 
 

 شيئ
 ب
 ب
 ب

 

 ''1.54ز:          -02-البطاقة
 ٨ 

5- 2 clounes  متقابميف 
6- Un cœur  
  طيارة  -7
              ''     44ز:                          

 
 
 الكؿ-
 األحمر تحت -
 الفراغ األبيض -

 
 
 ؾ
 ج
 ؼ

 
 
 +ش

 ؿ ش
+ش  

 
 
 ب

 تشر
 شيئ

 
 
 شا

 ''  2.71ز:          -03-البطاقة
٨ 

8- 2 petits enfs   في عبلقة
 جنسية موش نورماؿ. 

 ريصاف تاع حيوانات  -9
 فراشة -10
 ''51.11ز:                       

 
 
 الكؿ -
 
 أحمر فوؽ-

 أحمر وسط

 
 
 ؾ
 
 ج
 ج

 
 

 ح غ ب
 

-ش  

+ش  

 
 

 جنس
 

 حي
 حي
 

 
 
 
 
 
 شا

 '' 6.67ز:          -04-البطاقة
٨ 

 راجؿ برجميف كبار  -11
  زوجوحوش الصقيف في  -12

       بعضاىـ 
 '' 35ز :                    

 
 
 الكؿ-
الجانبيف فوؽ -

 الرمادي

 
 
 ؾ
 ج
 

 
 
 +ش

 ح ب ساكنة

 
 
 ب

 )ب(
 

 
 
 اش
 

  ''6.67ز:          -05-البطاقة
٨  

 خفاش  -13

 
 
 الكؿ-

 
 
 ك

 
 

+ش  

 
 
 ح

 
 
 شا
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شغؿ زوج عياد  -14
  متقابميف ميبطيف ريسانيـ

 ''35ز:                           

 ح ب ج الجانبيف-
 

  ب

 ''8.87   ز:    -06-البطاقة    
٨ 

 زوج نسا متحجبات  -15
   
ىاذي شغؿ يديف  -16

 ممموميف       
 د1.17ز:                        

 
 
الرمادي دايريف -

 حايؾ 
 الفوؽ-

 
 
 ج
 
 ج

 
 

 ح ب
 ساكنة

 -ش

 
 
 ب
 
 ب

 
 
 
 
 

 ''9.44ز:           -07-البطاقة
٨ 

زوج نسا متقابميف  -17
 chinionدايريف 

زوج كموف ماىمش  -18
 متقابميف 

 فراشة  -19
 د1.20ز:                     

 
 
 الفوؽ -
 
 الجانبيف وسط -
 
 الوسط تحت -

 
 
 ج
 
 ج
 
 ج
 

 
 

 ح ب ساكنة
 
 +ش
 
 +ش
 

 
 
 ب
 
 ب
 

 حي

 
 
 شا
 
 

 '' 6.08ز:      -08-البطاقة
٨ 

 زوج سبوعا  -20
 رحـ تاع مرا  -21
 زوج كبلب دايريف -22
لحمر عباد متمثميف  -23

ماعندىـ العينيف و الفـ 
 دايريف ماسؾ

                                حشرة كبيرة  -24
        

 
 '1".34ز:              

 
 
 الجانبيف -
 الوسط -
 التحت الجنب -

الوسط لطختيف 
 الحمر 

 
الخضرة و -

 الرمادي 

 
 
 ج
 ج
 ج
 ج
 
 
 ج

 
 

 ش+
 -ش
 ش+
 ؿ ش

 
 

 ش ؿ

 
 

 حي
 جنس
 حي
 ب
 
 

 حي

 
 
 شا
 

 '' 5ز:             -09-البطاقة
٨ 

 زوج وحوش ثاني  -25
 

 
 
 برتقالي فوؽ  ال -
 

 
 
 ج
 

 
 

 ش ؿ
 

 
 

 )ب(
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26- 2 grands tête 
de bébé 

27- 2 Méchantes 
sorcières  
 '1".33ز:                       

الجانبيف -
 الوردي . 

 تحت األخضر   -
 

 ج
 
 ج
 

 +ش
 
 +ش

 ب
 

 )ب(

 
 
 شا
 

 ''55ز:            -10-البطاقة
V 

 زوج حنوشا  -28
زوج أشباح الصقيف  -29

 في يديف بعضاىـ 
سبوعا والو عندىـ  -30

monstres Des têtes , 
31- Couchon  2 
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 ارات: إختبار اإلختي
 عجبوني فييا األلواف يعجبو.  8البطاقة    + : 

 بالرغـ أني منحبش الخفاش وال األسود ولكف الشكؿ...  5البطاقة          
 sexزوج والد عريانيف ومقرفيف   3بطاقة ال:     -

 نشوؼ فييا الدـ قمب مجروح  2البطاقة          
 تحميل وتفسير استجابات البروتوكول :  -5-2

 ammePsychogrبسيكوغرام * ال
 إستجابة  33عدد االستجابات = 
 ''22.57=  745/33زمف كؿ إستجابة = 

 متوسط وقت الكموف =  وقت الكموف/ عدد البطاقات 
               =        //103.88/10  

                        =10.38 " 
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 التموقعات :
 % 15.15=   %ؾ        5ؾ = 
  %  81.18=  %ج        27ج = 
 % 3.03=  %ؼ         1ؼ = 
نحف أماـ حالة تدرؾ الواقع جيدا وبالتفصيؿ حيث تمر إلى جزئيات األشياء      

 أكثر مف اإلىتماـ بالكميات.
 ج   ؼ ؾ           نمط المقاربة :  

 المفحوصة في دائرة السواء تتابع مفكك 
     المحددات :  

 %73.68= % +ش      . 14= + ش
 .15.15=  % -ش           5=  -ش
  % R  ( =14+5.)100/33  =57.57/100=عدد ش.  % ش

 1ج غ ب =   5ح ب ساكنة=           2ح ب = 
 1ش فؽ =          2ش ؿ =          3ؿ ش = 

 2ل / 3ل ش +  2ش ل+  1مجموع ل =      
                    =8/2  =4  

 / عدد االستجابات      X 100( 10-9-8اقات)= عدد اإلستجابات في البط %ؿ 
       =1400/33  =42.42 %  

 نمط الرجع الحميمي:  عددح ب / مجموع ل 
وىو أكبر مف   7( =5+ حركات بشرية ساكنة = 2بما أف  عدد )ح ب نشطة = 

 إذا نقوؿ أننا أماـ  النمط يميؿ إلى اإلنطواء.  4مجموع ؿ = 
 المحتوى: – 3 
 % 36.36=  %ب                                 12ب =   
 %33.33=  %حي              11حي =            3)ب( =  
     2شيئ =            1تشر =              3جنس =  
 %21.21=  %شا                     7شا =        

   

 ـــــ
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 100)ب ج+تشر+جنس+دم(معادلة القمق =   
عدد االستجابات                            

 لذا فيي تدؿ عمى وجود قمؽ بسيط  %12وىي قريبة مف المعدؿ   12.12%=            
 النقاطالحساسة :

 .5و  4 -وجود تناظر بالبطاقة  -
 . 10 –وجود إستجابة شفؽ  : البطاقة  -
 .  2 –وجود استجابة ؼ :    البطاقة  -

 تحميل وتفسيرالنتائج:-5-3
 الييكل الفكري : -5-3-1

إستجابة وىي توافؽ المعدؿ  33مف خبلؿ البروتكوؿ نبلحظ أف المفحوصة قدمت 
بالنسبة لؤلشخاص ذوي الثقافة العالية وىذا دليؿ  40و  30المطموب الذي يصؿ ما بيف 

عمى أف المفحوصة لدييا قدرة عمى القياـ بما يطمب منيا، غير أف ردود أفعاليا كانت سريعة 
" 10.33" و متوسط زمف الكموف في حدود 22.57ستجابة بػ نوعا ما. إذ قدر معدؿ اإل

 وىو دليؿ عمى كوف المفحوصة كانت تمقائية في استجاباتيا.
 ج ؼ. ؾنمط المقاربة ىو 

التي بمغت  %تعالج المفحوصة القضايا إنطبلقا مف الجزئيات حسب نسبة ج
صاعب في كما أنو يمكف أف يكوف ليا م %60وىي تفوؽ المعدؿ المقدر بػ  81.18%

وىي أقؿ مف المعدؿ الذي يقدر بػ  %15.15معالجة الكميات حيث نجد أف نسبة ؾ تقدر بػ
20%. 

فيي حسب روش  %70وىي أكبر مف   %73.68التي بمغت  %+إف نسبة ش
n.Rouche   وضوح اإلدراؾ مع ذاكرة جيدة و قدرة عمى التميز، و يقظة وانتباه و قدرة

و ىذا دليؿ عمى   %57.57التي بمغت  %أما نسبة شجيدة عمى تنقية صور الذكريات، 
     قدرة التكيؼ مع الحياة اليومية بفضؿ الذكاء و فعالية التفكير.

  : تقدير الذكاء 
و استجابات حيوانية تقدر بػ   % 36.36لقد قدمت الحالة استجابات بشرية تقدر بػ 

مع  %81.18مرتبطة باستجابات جزئية ذات نسبة مرتفعة  %30تفوؽ  33.33%
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نمط مقاربة غني ؾ ج ؼ وىذا يدؿ عمى أف الحالة لو قدرات الذكاء التطبيقي. اي 
 الذكاء إنتاجي منو إختراعي.

و   %73.68 +تظير سمات ىذا الذكاء في االستجابات الشكمية حيث بمغت ش 
 . 7الحركية حيث لدينا    ح ب = 

 الييكل العاطفي :  -5-3-2
و ىي أكبر    مف مجموع  7، مجموع ح ب = TRIرجع الحميـ نمط الالطبع والميزاج : -ا

معناه أف النمط يميؿ إلى اإلنطواء وذلؾ إلحتواء الحركات البشرية عمى خمسة  4ؿ = 
ساكنة، حيث تدؿ عمى صعوبة االتصاؿ أي تخيؿ واسع عمى حساب التكيؼ وكذا وجود 

ىذا ما  %42.42 = %حركة بشرية غريبة تدؿ عمى صعوبة التقمص بالرغـ مف أف ؿ
ىذا  2و ش ؿ = 3لدينا ؿ ش = يجعمنا نقوؿ أف الحالة لدييا مؤشرات اإلنبساط ، وكذلؾ

دليؿ عمى أف الحالة لدييا محاوالت لمتكيؼ العاطفي وتكويف عبلقات ميسورة مع اآلخريف و 
حسب رورشاخ فإف اإلستجابة ؿ ش ىي عبلمة عاطفة إنطوائية و حساسية وقابمية لمتأثر 

 % 42.42=  %الة ىنا تقودىا اإلنفعاالت أي الضبط اإلنفعالي غير كافي. مع ؿ والح
وىي أكبر مف المعدؿ المعموؿ بو، ىي عبلمة مف عبلمات اإلنبساط ولكف بحذر لوجود ح 

 أي لدينا نزعات إنبساطية في صراع مع نزعات إنطوائية. 4ومجموع ؿ =  7ب = 
    كره لدييا ضبط إنفعالي غير كافي نظرا لوجودالحالة كما سبؽ ذ   مراقبة العاطفة :-ب

ستجابات بشرية ب= 3ؿ ش=  يوحي لنا بالقدرة عمى خمؽ روابط إنسانية و احتكاؾ  12وا 
عاطفي ىذه االستجابات رغـ قمتيا إال أنيا تدؿ عمى وجود جيود معتبرة لمتكيؼ، إنيا الرغبة 

 في الحياة االجتماعية، رغـ صعوبتيا . 
   الحساسة:النقاط -5-3-3

 .العائمي اإلرتباط في ضيؽ بطاقة العائمة دليؿ عمى وجود 10وجود شفؽ في البطاقة  -
 األحداث إتجاه وقمؽ العدوانية وكذلؾ وجود استجابة فراغ ؼ في البطاقة الثانية،بطاقة -

 ال مضادة عدوانية نزعات يدؿ عمى فقد األبيض الحالة بالفراغ حيث انجذبت  البدائية
 لئلنطواء، أو شعور المائؿ الطبع يمثؿ كما الذات، موجية نحو تكوف فقد شعورية
 . ومعارضة العالـ الخارجي.  بالدونية

الحالة مف النمط المائؿ إلى اإلنطواء لذا فيي تظير  القدرة عمى التكيف:-5-3-4
يدؿ عمى أف  % 36.36و ب=  %21إمكانيات اتصاؿ بشري جيد وعبلماتو شا = 
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ارىا مع الغير و مع قدرتيا عمى التكيؼ مع الواقع، و لكف ربما المفحوصة تشارؾ أفك
اتصاالت سطحية وعبلقات عادية مألوفة كما يمكف أف تكوف اتصاالتيا غير معمقة 

قامة عبلقات  %81.18=  %وباردة.بالرغـ مف ج حيث يدؿ عمى قدرة الحالة عمى التكيؼ وا 
مكانية االتصاؿ البشري مما يؤكده ب=  .غير أف وجود 2و ح ب=  12إجتماعية وا 

مف الواضح مف خبلؿ  يدؿ عمى أف الحالة مف الفراد المنشغميف بأنفسيـ. 5ح ب ساكنة = 
 المعطيات أف الحالة لدييا عبلقات مضبوطة يغمب عمييا بعض الشيئ طابع االنفعاؿ. 

 التفسير الدينامي : -5-3-5
 جديدة وضعيات في الدخول بطاقةالبطاقة األولى : 
"  قدمت ، أربع إستجابات 1.90الحالة اإلختبار بزمف رجع  قصير يقدر بػ  إستيمت

إستيمتيا باستجابة كمية موجبة، كدليؿ عمى التحكـ في القمؽ المرتبط بمواجية الواقع ثـ 
استجابة ثانية، جزئية وبمحتوى بشري، دليؿ عمى التقمص ثـ حركتيف  بشريتيف ساكنتيف 

سقاط مشاعرىا عمى موضوع المحتوى، .وىذا ما يدؿ عمى قدرة الحالة   عمى التقمص وا 
 العدوانية بطاقةة الثانية: بطاقال

" أعطت الحالة إستجابة بإدراؾ كمي وبتحكـ 1.54دائما بزمف رجع قصير يقدر بػ 
إنفعالي عبرت عنو باستجابة شكمية موجبة معبر عنيا بمحتوى شيئي وىنا تبرز مراقبتيا 

جزئية تشريحية تشير لموف األحمر إشارة لمنزعات العدوانية بطريقة لمعدوانية بإضافة إستجابة 
منظمة تندمج في أسموب إجتماعي ودفاع ذاتي مجند ضد موضوع المرض عكستو استجابة 
الفراغ األبيض ضمف محدد شكمي موجب بمحتوى شيئي، وكانت ىذه البطاقة غير مفضمة. 

 ".44بػ أعادة الحالة البطاقة في زمف كاف أسرع حيث قدر 
 البطاقة الثالثة: بطاقة التقمص

" عبرت الحالة بإدراؾ كمي بمحتوى جنسي وحركة 27إرتفع زمف الرجع حيث بمغ 
بشرية غريبة كإشارة لصعوبة تقمص الزوج األبوي، و نوعية العبلقة األوديبية مع والدييا 

زئية حيوانية وكذا محاوالت جادة لئلندماج مع العالـ الخارجي مف خبلؿ وجود إستجابة ج
بمحدد شكمي موجب مما يوحي بنجاح الحالة بموضوع التقمص مف خبلؿ إسقاط المحتوى. 
كما أف الحالة استجابت ة لموف األحمر بنفس الطريقة في البطاقة السابقة مما يعني دائما 
مراقبة النزوات العدوانية، وكانت أيضا ىذه البطاقة غير مفضمة أرجعت الحالة البطاقة في 

 ".51.11ف قدره زم
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 البطاقة الرابعة: البطاقة األبوية
".أعطت الحالة 6.63ىنا نبلحظ ارتفاع زمف الرجع منذ بداية االختبار حيث بمغ 

خبللو إستجابة بإدراؾ كمي واتزاف انفعالي بمحدد شكمي موجب، كدليؿ عمى التمثيؿ الجيد 
طي قيمة نرجسية لمذات وبمحتوى لمسمطة األبوية والشعور بالرضى اتجاه األنا األعمى مما يع

بشري وشائع مظيره تقبؿ الواقع، مدعمة أيضا باستجابة شبو بشرية جزئية وبحركة ساكنة. 
 ".35مع زمف إرجاع لموحة أقؿ مف البطاقات األخرى قدر بػ 

  P.de l’image de soiالبطاقة الخامسة: بطاقة صورة الذات.
باستجابة كمية حيوانية بمحدد شكمي " و 6.67حافظت الحالة عمى نفس زمف الرجع 

موجب وشائعة وىذا ما يدؿ عمى ارتباطيا بالواقع. وكذا تمثيؿ سوي لصورة الذات.غير أف 
وجود الحركة البشرية دليؿ عمى تفوؽ الحياة الداخمية عمى العبلئقية ، كانت ىذه البطاقة 

 ".35مفضمة، أعادت الحالة البطاقة في زمف قدر بػ 
 P.Sexcuelleسة : البطاقة الجنسية البطاقة الساد

" قدمت فيو الحالة استجابتيف جزئيتيف بمحتوى بشري 8.87إرتفاع زمف الرجع إلى 
أنثوي وع حركة بشرية ساكنة، ىذه االستجابات الجسدية تعبر عف االىتمامات الجنسية 

وغير لمحالة وقد بينت أنوثة مقبولة ومدمجة مع الشخصية مف خبلؿ وضع تقسيمات مريحة 
 '.1".17صعبة معبرة بذلؾ عف دينامية نشاطيا النزوي، قدر زمف إرجاع لبطاقة بػ 

 P.Maternelleالبطاقة السابعة: بطاقة األمومة 
" وجود حركة أنثوية نسوية عبر استجابة شائعة مع 9.44إرتفاع زمف الرجع إلى 

 ".1.20 البطاقةوجود الحركة دليؿ عمى نجاح العبلقة مع األـ وسوائيا. مع طوؿ زمف 
 البطاقة الثامنة: بطاقة التكيف العاطفي

" مع تقديـ خمسة استجابات منيا الحيوانية والبشرية 6.02إنخفاض زمف الرجع 
مكانية االستثمار  والجنسية تمكنت الحالة مف خبلليا مف إظيار قدرة عمى التكيؼ العاطفي وا 

صعوبة نظرا لغياب االستجابة في بناء عبلقات عاطفية مع المواضيع الخارجية ولكف ب
الحركية وكذا وجود االستجابة الجنسية دليؿ عمى االثارة العاطفية، كانت ىذه البطاقة مفضمة 

 '.1".34نظرا لحاجة الحالة لمتكيؼ العاطفي والحماية، أرجعت البطاقة خبلؿ 
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 البطاقة المرفوضة  البطاقة التاسعة:
حالة ثبلت استجابات جزئية بشرية مشحونة " حيث قدمت ال5نفس زمف الرجع تقريبا  

بانفعاالت راجعة لصعوبة البطاقة، وكذا إستجابة شائعة كدليؿ عمى اإلنفراج  وقرب انتياء 
 '.1".33االختبار، أعادت الحالة البطاقة في زمف قدر بػ 

 البطاقة العائمية  البطاقة العاشرة :
 6ع زيادة عدد االستجابات حيث بمغ " م55يرتفع زمف الرجع بالنسبة لمبطاقة السابقة  

إستجابات مدركة بشكؿ جزئي مع تنوع في المحتويات بيف حيوانية وبشرية وجنسية، وىذا 
دليؿ عمى تنوع الحقؿ اليوامي بالصور التي تسمح باكتشاؼ النشاط الخيالي، حيث نبلحظ 

ياء االختبار.ثـ حركة بشرية جاءت بعد  استجابة شائعة التي توضح أيضا سرور الحالة بانت
انفجار عبر شفؽ لمتعبير عف الضيؽ العائمي، وكذا وجود ؿ ش كدليؿ عمى اإلثارة اإلنفعالية 
التي تثيرىا البطاقة. ووجود اإلستجابة بمحتوى جنسي دليؿ عمى اىتماـ الحالة بجسدىا. 

 '.   1".53أعادة الحالة البطاقة خبلؿ 
 التحميل العام لمحالة " سيام "-6

المبلحظة العيادية، والمقابمة العيادية النصؼ موجية ، ونتائج تحميؿ  مف خبلؿ
المضموف، ونتائج تطبيؽ اختبار الرورشاخ، يمكننا أف نستخمص أف الحالة " سياـ " بالرغـ 
مف ظروؼ المرض السيكوسوماتي المتمثؿ في الصدفية وبأعراضو، المحرجة كما قالت 

جاىدة الصمود والمقاومة  صابة بالقدميف، إال أنيا تحاوؿالحالة أثناء المقابمة، خاصة وأف اإل
أو عمى األقؿ التظاىر بذلؾ  الحظنا أف الحالة كانت ذكية أثناء المقابمة بحيث كانت تحاوؿ 
أف تعطي صورة جيدة عف نفسيا وعف ثقتيا بنفسيا وفي نفس الوقت عف عدـ شعورىا 

اإلحساس يتناسب وشدة األعراض غير بالنقص، لمسنا فعبل تأثر الحالة بالمرض وأف ىذا 
أنيا كانت تقاـو وال تعترؼ بذلؾ، ىذا ما استنتجناه مف خبلؿ استجابات اختبار الرورشاخ 
حيث أف الحالة مف النمط المائؿ لئلنطوء حسب نمط الرجع وكذا وجود الحركات الساكنة 

عمى الذكاء و فعالية  و كذلؾ فالحالة لدييا مؤشرات تدؿ  كدليؿ عمى إنشغاؿ الحالة بنفسيا،
التفكير تساعدىا عمى التكيؼ مع الحياة اليومية فيي تمارس الرياضة ولدييا ىواية الرسـ 
تنفس بيا عف نفسيا. كما أدلت بذلؾ خبلؿ المقابمة العيادية، زيادة عمى ذلؾ فيي تيتـ 

عمى حب بنفسيا بحيث تختار نوعية األحذية الجمدية الصحية وال ييميا الثمف وىذا مؤشر 
الحالة لذاتيا، ىذا ما يوافؽ أيضا نتائج اختبار الرورشاخ حيث وجد حسب البطاقة الخامسة 
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 André etأف الحالة "سياـ" لدييا تمثيؿ سوي لصورة الذات وبالتالي تقدير الذات، فوفؽ 
Lelord(1998)  يشمؿ تقدير الذات ثبلث أبعاد تتمثؿ في: حب الذات أي الجانب النرجسي
 والحالة بدى عمييا ثقتيا بجماليا وأنوثتيا، صية ومف ثمة الجمد النفسيمف الشخ

                                                        (Anaut.M : 2003 P 52.). 
وىذا ما أظيرتو نتائج اختبار الرورشاخ عبر استجابات البطاقة االسادسة،ىذ ما يعزز 

حيث أف الشعور بتقدير  "Gilliganما جائت بو أبحاث "تقدير الذت لدى الحالة عمى أساس 
وجود عدد الذات في النفسية الدينامية يرتبط بتكويف النرجسية وبدرجة حب الفرد لذاتو.أيضا 

دليؿ عمى تكيفيا وتوافقيا مع الوضعيات   %21.21وبنسبة  7كافي مف الشائعات شا=
ا وتحب ذاتيا و وتحاوؿ جاىدة التكيؼ مع المختمفة في الحياة.  إذا الحالة تقوي ثقتيا بنفسي

 ظروؼ المرض، وبالتالي لدييا تقدير لذاتيا.
تقدير الذات بمدى تمثيؿ األنا األعمى وىذا ما تدعمو مستوى ربط  S.Freud كما أف

استجابات الحالة "سياـ" عبر اختبار الرورشاخ مف خبلؿ التمثيؿ الجيد لمسمطة األبوية 
ألنا األعمى مما يعطي قيمة نرجسية لمذات وذلؾ مف خبلؿ والشعور بالرضى اتجاه ا

استجابات البطاقة الرابعة. أيضا كانت استجابات الرورشاخ في البطاقة الخامسة تثبت ارتباط 
الحالة الجيد بالواقع وتمثيؿ سوي لصورة الذات وىذ ما يمكف أف يساعد عمى بناء الجمد لدى 

 بيا لتقدير الذات ضروري لدى األفراد الجمدوف.أف النمو ايجا Rutterالحالة حيث يرى 
إف ىذه القدرات كانت بفضؿ الشعور بقاعدة أمف داخمي بواسطة الدعـ الكبير 
لمعبلقات مع أفراد العائمة المتمثمة عمى وجو الخصوص األـ و اإلخوة، الذيف ساعدوا بقدر 

رض، حيث كانوا وصايا كبير عمى بناء الجمد لدى الحالة ومساعدتيا عمى تحمؿ معانات الم
وحسب نتائج اختبار الرورشاخ جمد متميزيف، أثناء العمؿ الجيد لسيرورة التكيؼ لدى الحالة، 

فالحالة كانت لدييا عبلقة مع األـ سوية ظيرت عبر البطاقة السابعة، وىذا ما يدعـ 
التي حوؿ التجارب األولى لمتعمؽ و  bowlbyاإلحساس باألمف الداخمي كما جاء في أعماؿ 

 (124ص  2010)ميروح كريمة   .توازي اإلحساس باإلنتماء إلى شبكة اجتماعية و عبلئقية
الحالة كانت ليا محاوالت إتصالية مع اآلخر مع تكيؼ اجتماعي بصعوبة حيث 
كانت تميؿ لمنمط المنطوي، حسب ما قالتو عف زمبلئيا في العمؿ ولكف وجود صديقتيا 

عطائيا الوحيدة والتي كما قالت كانت  بمثابة األخت ليا كاف كافيا لنسج سيرورة الجمد لدييا وا 
اإلحساس بالثقة واألماف، زيادة عمى ذ كائيا، حسب نتائج استجابات الرورشاخ،  جعميا 
تتوافؽ مع جميع المواقؼ وتخفي ىذه النقائص فيي تنكر المرض وال تريد اإلعتراؼ بو وال 
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في أف الجمد النفسي ىو قدرة  " L.Krersler" اإلستسبلـ ألعراضو وىذا ما يؤكده أيضا
 الشخص عمى تجاوز ظروؼ خاصة صعبة بفضؿ مميزات عقمية وسموكية وتكيفية

ساعدتيا عمى تخطي زيادة عمى تقديرىا لذاتيا وعبلقاتيا األسرية وصديقتيا التي 
حيث يعتبر كؿ مف تجاوز محنة كبيرة التقى B.Cyrulnik الصعاب، ىذا ما جاء بو 

ص، أحيانا واحد يكفي الحالة لدييا إيماف قوي بربيا ولجوئيا إلى الديف يساعدىا عمى بشخ
تجاوز محنة المرض وعزز لدييا قدرة المواجية والتكيؼ، ضمف ىاتو الرؤية، يذىب بعض 

وعبلئقي يرتكز عميو  العمماء إلى أف الجمد يمكف أكثر عند انتماء الفرد إلى سياؽ اجتماعي
الحالة أيضا لدييا موىبة  .(Anaut.M : 2003  P 52)الفردية لذاتيا. أكثر مف مميزاتو 

مف الناحية السيكولوجية شيء غامض جدا، يستطيع  S.Freudالرسـ ، وىذه حسب 
بواسطتو الشخص أف يحوؿ أحبلمو إلى خمؽ فني جمالي عوض المآؿ العصابي السمبي 

ة، وتحصؿ في األخير عمى إثراء وبالتالي يكتسب صمة بالواقع، بفضؿ ىذه الطريؽ الممتوي
 نفسي وتقبؿ بواسطة ىدؼ أعمى ذي قيمة إجتماعية أكبر ىذا نوع مف اإلعبلء.

 (  89)سيقموند، فرويد:     ص                                                  
 نسج طريؽ الجمد لدى الحالة "سياـ".ساعدت عمى كؿ ىذه العناصر  

ما سبؽ يمكننا أف نقوؿ بأننا تمكنا مف إثبات أف الحالة لدييا جمد وكخبلصة ل           
نفسي، بالرغـ مف ميبلنيا لئلنطواء حيث توصمنا إلى إبراز مؤشريف مف مؤشرات الجمد 

 ذات والشعور بقاعدة أمنية داخميةوالمتمثميف في تقدير الذات ببعدييا الثقة بالنفس وحب ال
ط األسري الذي كانت األـ ىي السند رقـ واحد وكذا المتمثمة في وصيايا لجمد مف الوس

الوصايا مف خارج الوسط األسري والذي تمثؿ في الصديقة التي كانت عبلقتيا جد وطيدة 
 بالحالة جعمتيا تعيش في أماف، وبيذا نكوف قد تمكنا مف الوصوؿ إلى ىدؼ الدراسة.

 " الحالة الثالثة " أمل 
 تقديم الحالة :-1 

 "أمؿ: "   الحالة الثالثة
 الجنس: مؤنث.

 سنة. 27العمر: 
 الحالة المدنية: عازبة.

 المينة : ليسانس ترجمة.
 الظروؼ المعيشية : جيدة.
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 :لمحالة المعيشية الظروف-2
 سنة، ىي الطفمة األخيرة في األسرة، عاممة 27الحالة " أمؿ " راشدة تبمغ مف العمر 

خوتيا، محبوب جدا وسط مجتمعيا، ظير  ،  تربطيا عبلقة وطيدة بأمياوالدتيا تعيش مع وا 
يو في البكالوريا، كانت حينيا تمر بظروؼ جد ف مرض الصدفية في العاـ الذي رسبت لدييا

 االضطرابصعبة وضغط نفسي كبير، صدمت عندما شخص ليا طبيب األمراض الجمدية 
يا أي أمراض  لرأس والوجو الحالة ليس لدياعمى أنو صدفية مزمنة، وكانت عمى مستوى فروة 

 عضوية أخرى. 
 :الحالة مع المقابمة ممخص-3

بدت الحالة "أمؿ" جد أنيقة مف ناحية الينداـ وكذا البشاشة عمى وجييا، كما أنيا 
أظيرت تعاونا وتقببل ألسئمة المقابمة العيادية النصؼ موجية كانت تجيب بكؿ دقة وتفاصيؿ 

ف ذلؾ مع ظروؼ رسوبيا في شيادة عف ظروؼ ظيور المرض لدييا، تحدثت مطوال ، تزام
البكالوريا، عبرت عف ما تعانيو جراء المرض وأعراضو وكاف األسى بادي عمى محياىا قالت 
أنيا تتعايش معو وأصبح جزء مف حياتيا، ولكف ىذا ال ينفي أنو مزعج ومعيؽ ويتطمب 

جد الكثير، وىي تصدـ كؿ صباح عندما تنسى أف تضع الزيوت عمى وجييا بالميؿ وت
خوتيا وخاصة  القشور عمى وجنتييا، فيي تضطر لعدـ الخروج، تكممت لنا كثيرا عف أميا وا 

 واحتراـأخوىا الذي بمقاـ والدىا وكيؼ أنيا تعيش في حمايتيـ، وعف مكانتيا بالمجتمع 
الجميع ليا، بدت الحالة "أمؿ". جد واثقة بنفسيا مف خبلؿ حديثيا عف نفسيا وعف نجاحيا 

 وظير عمييا التفاؤؿ واألمؿ كما قالت وبأف كؿ ما تصبو إليو سيتحقؽ. وسط أقرانيا.
 :   مع الحالة تحميل مضمون المقابمة -4
 أنظر المالحق   تقسيم الخطاب إلى وحدات:-4-1
 تجميع الوحدات حسب الصنف : -4-2
 الصنف األول: تقدير الذات. -4-2-1
-33-32-27-25-26-24-22-21-19-18-17-16-15-14الثقة بالنفس : -*

34-35-36-38-39-40-41-42-43-44-45-47-48-58-59-78-84-
85-93-112-113-114-136-155-156-177-178-179 . 
-105-90-89-82-80-79-78-71-62-50-28-26-21-6الذات:  حب-*

107-115-116-117-118-119-120-121-153-154-168-169. 
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 مي.الصنف الثاني :  الشعور بقاعدة أمن داخ -4-2-2
-127-126-125-124-123-122-71-65-29-8 عالقات داخل األسرة : -*

128-129-130-131-132-133-134-135-140-142-143-144-170-
171-172-173. 
-146-145-139-138-137-64-65-61-31-30-9عالقات خارج األسرة:  -*

147-148-149-150-151-152-153. 
 جدول النتائج: -4-3

 دة  وح 179عدد الوحدات : 
 النسب المئوية التكرارات األصناف التحتية األصناف

 %37.98 %23.46 42 الثقة بالذات تقدير الذات
 %14.52 26 حب الذات

الشعور بقاعدة 
 أمف داخمية

 %24.57 %14.52 26 عبلقات أسرية
 %10.05 18 عبلقات خارج أسرية

 %62.56  112 المجموع
ممقابمة مع الحالة " حميم" :( يوضح التحميل الكمي ل01جدول)  

 التعميق عمى الجدول:تحميل المقابمة مع الحالة من خالل -4-4
مف خبلؿ إجراء المقابمة العيادية النصؼ موجية مع الحالة والمكونة مف محوريف األوؿ    

يتمثؿ في تقدير الذات، المقسـ بدوره إلى وحدتيف، األولى الثقة بالنفس، والثانية حب الذات 
محور الثاني والمتمثؿ في الشعور بقاعدة أمنية داخمية، والذي قسـ أيضا إلى وحدتيف وال

العبلقات داخؿ األسرة، والثانية العبلقات الخارج أسرية. تـ تصنيؼ النتائج المتحصؿ عمييا 
مف خبلؿ المقابمة اإلكمينيكية النصؼ موجية حسب المحاور، واستخراج التكرارات والنسب 

وحدة،حيث أقامت الحالة معنا  179حصمنا عمى مجموع كمي لموحدات يساوي المئوية حيث ت
 حوار جد تفاعمي، ما يدؿ عمى سيولة خمقيا لعبلقات جيدة مع اآلخريف. 

. حيث برزت نسبة الصنؼ % 62.56تكرارا قدر بنسبة  112مجموع التكرارات كاف     
موزعة بيف وحدتي الثقة بالنفس وحدة،  68وبتكرار بمغ  %37.98األوؿ تقدير الذات بنسبة 

تكرارا، المعبر عنيا خبلؿ المقابمة مثبل في: / أبدا ما نحسش بمنقص /  42بػ  % 23.46
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وكذلؾ/ ماشي نحس، شغؿ عندي قناعة بالمي المي جاي خير /. وكذا وحدة حب الذات، 
ؼ موجية بػ : تكرارا، والمعبر عنيا أثناء المقابمة النص 26بػ  14.52%التي قدرت نسبتيا بػ 

/ متميزة بالنسبة لنتاجاتي / وكذلؾ قوليا/ و زينة /، وكذا / نحب نمبس مميح / وىذا ما 
 مف الفرد يحممو ما أف ":في  Markeyيساعد الحالة عمى ىيكمة الجمد النفسي كما جاء بو   

 التي األوقات في لو السند سيكوف ما ىو شخصيتو تكويف في تدخمت وقناعات اعتقاد
  ."بداخمو و ذاتو في لمجمد دعما يجد أف ويمكنو والصدمات لممحف ليا ضيتعر 

( http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=505 ) 
تكرارا، والتي  44وبػ  %24.57وكذا نسبة الشعور بقاعدة أمف داخمي التي قدرت بػ    

تي ظيرت ىي احتوت بدورىا عمى وحدتيف أساسيتيف برزت وحدة العبلقات األسرية ال
األخرى بقوة خبلؿ المقابمة العيادية، وكانت مساوية لوحدة حب الذات في صنؼ تقدير الذات 

، ىذا ما ظير عبر قوليا مثبل :/ وزوجتي  26وبتكرار بمغ    %14.52وكانت نسبتيا 
متفيمة/و كذلؾ/ نحسو بابا صح /، أيضا / وواقؼ معايا ماديا ومعنويا / وكذلؾ:/ ببل بييـ 

 18و بتكرارا بمغ  % 10.05سواش / برزت أيضا وحدة العبلقات الخارج أسرية بنسبة ما ن
وحدة ، بالرغـ مف أنيا كانت النسبة األقؿ غير أنيا دليؿ عمى دور العبلقات اإلجتماعية في 
ىيكمة الجمد لدى األفراد وبالتالي الحصوؿ عمى وصايا لمجمد مف خارج المحيط العائمي وىذا 

ف خبلؿ قوؿ الحالة أثناء المقابمة النصؼ موجية: / عندي أمي بالرضاعة ما الحظناه م
جيراننا بكري/ وكذا قوليا :  / في الخدمة يحترموني /  وىذا ما يدعـ فكرة أف الجمد النفسي 
يبنى بواسطة أوصياء مف داخؿ وخارج المحيط األسرى حيث أف الراشد يعوض العبلقة 

بوجود شخص ما أو   bowlbyمؽ التي جاء بيا بالموضوع األولى حسب نظرية التع
مجموعة تسانده ، و تمنحو إحساس بأمف داخمي ضروري لييكمة الجمد، بعض الباحثيف مف 

     اعتبروا وجود سند اجتماعي جيد يعادؿ تجربة تعمؽ عائمة جيدة  rutter(1996)أمثاؿ 
  (125ص  2012افي زىير: )بوسنة عبد الو                                             
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 تقديم و تحميل اختبار الرورشاخ لمحالة " أمل ": -5
 البروتوكول:-5-1
تقدير  التحقيق اإلستجابات 

 المكان
العوامل 
 المحددة

تقدير 
 المحتوى

 شائعات

 "     58ز:          -1-    البطاقة
٨ 

9- oiseau des ténèbres  
 عينيف  -10
 -شعر  -قمقوـ  -11

 ستشعارقروف اإل -ريش
 "90ز:                            

 
 
  الكؿ -
 لبيض-
فوؽ مف -

 الجانبيف

 
 
 ؾ

 ؾ ؼ
 ج
 
 

 
 
 +ش
 +ش
 +ش
 
 

 
 

 حي
 حي ج
 حي ج

 

 
 
 شا
 
 
 
 

 "  3ز:                 -02البطاقة 
٨ 

 كيؼ كيؼ  -12
oiseau des tinèbre 

 قمقـو   -13
 ماسؾ  -14

 "21ز:                    

 
 

 الكؿ -
 
 الوسط الفوؽ -
 الكؿ -

 
 
 ؾ
 
 ج
 ج

 
 
 -ش
 
 -ش
 +ش

 
 

 حي
 

 حي
 شيئ

 
 
 
 
 
 

 "   13:           ز: -03-البطاقة 
V ٨ V 

 نيؼ تاع بقرة  -15
16-  un être  موش

 نورماؿ  
17- papillon      

 "52ز:                       

 
 
 تحت -
 الكؿ -
 
 لحمر، الوسط-

 
 
 ج
 ؾ
 
 ج

 
 
 -ش
 -+ش
 
 +ش

 
 

 حي ج
 )ب(
 

 حي

 
 
 
 
 
 شا

 "10ز:              -04-البطاقة
V ٨ 
  être magnifique باين يعيط-10
V 
 قرون اإلستشعار-11

 
 
 الكؿ-
 
 الفوؽ-

 
 
 ؾ
 
 ج

 
 
 +ش
 
 -ش

 
 

 )ب(
 

 حي ج

 
 
 شا
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 لحية داييا الريح-12
 "37ز:                           

 -ش  ج الفوؽ في الوجو-
 

  حي ج

 "3ز:               -5-البطاقة 
٨ 

  papion noirفراشة  -13
  V  

 قرون  -14
 جنحين -15
 ذيميا -16

 "42ز:                    

 
 
 الكؿ -
 
 فوقؼ، الوسط -
 جانبيف-
 تحت وسط -

 
 
 ؾ
 
 ج
 ج
 ج

 
 

 ش ؿ
 
 +ش
 +ش
 +ش
 

 
 

 حي
 

 حي ج
 حي ج
 حي ج

 
 
 شا

 "   16ز              -06-البطاقة 
V  ٨ 

   N’importe quoi ىيدورة   -17
 موستاش تاع قطة   -18
ىيدورة قط مقسومة عمى  -19

 يء عمى زوجزوج كؿ ش
 "59ز:                        

 
 

 الكؿ-
 فوؽ -
 الكؿ -

 
 
 ؾ
 ج
 ؾ
 

 
 

 ض ش
 +ش

 +ش

 
 

 شيئ
 ج حي
 حي 

 
 
 شا
 

 تناظر
 

 "23ز:              -07البطاقة 
٨ 

حاجة كانت رابطة في  -20
 اختيا وتقسمت.

  papillonتحت   -21
حوتة فميا صغير عندىا  -22

 شوشة 
دب تاع ميكي فـ  -23

    نيؼ عيف 
 '1".17ز:                    

 
 
 الكؿ-
 
 تحت -
 فوؽ -
 
 الجانب وسط -

 
 
 ؾ
 
 ج
 ج
 
 ج

 
 

 ض ش
 
 +ش

 -ش
 
 +ش

 

 
 

 شيئ
 

 حي
 حي
 

 حي

 
 

 تناظر
 
 
 
 

 "20ز:             -08-البطاقة 
٨ 

 حيواف مشي نمر /القوارض  -24

 
 
 الجانب-

 
 
 ج

 
 
 +ش

 
 

 حي

 
 
 شا
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 ريػػػة -25
 عبلمات  2 -26
27- Toujour  طائر 

 '1".14ز:               

 لوردي/برتقالي-
 سط الو -
 الكؿ -

 ج
 ج
 ؾ

 ؿ ش

 +ش

 -ش

 تشر
 شيئ
 حي

 " 21ز:            -09-البطاقة 
V ٨ V 

28- Toujours oiseau  
 منقار  -29
 Les oiseauxطائر  -30

manignifique              
 "54ز:                     

 
 
 الكؿ-
 الوسط -
 البرتقالي -

 
 
 ؾ
 ج
 ج
 

 
 
 -ش
 +ش
 -ش
 
 

 
 

 حي
 حي ج
 حي
 

 

 ثا 45ز:           -10-لبطاقة ا
٨ 

  oiseauكيؼ كيؼ  -31
 منقار  -32
 جرادة ، حشرة -33
 être de lumièreاألخضر -34
 مبلؾ بجنحيف -35
دبوس طالعيف فيو زوج   -36

 حشرات
37- Etre de lumiere  

 '1".44ز:                     

 
 
 الكؿ-
 الفوؽ-
 الجانب-
 تحت/ الوسط  -

 لخضرفاتح تحت
الفوؽ عمى -

 جانب العمود.
 قالي وسطالبرت-

 
 
 ؾ
 ج
 ج
 ج
 ج
 ج
 
 ج

 
 
 -ش
 +ش
 +ش

 ؿ ش
 +ش

 ح حي
 

 ؿ ش

 
 

 حي
 حي ج
 حي
 حي
 )ب(
 حي
 

 حي

 
 
 
 
 
 
 
 شا
 
 

 :ختبار االختياراتا
   être de lumière colores فييا األلواف  10البطاقة  + :
  فييا بزاؼ ألواف    8البطاقة      

 وحش شرير يخمع      1البطاقة :  -
 ر يخوؼ دايو الريح شري     4البطاقة      
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 تحميل وتفسير استجابات البروتوكول :  -5-2
 ammePsychogrأوال: البسيكوغرام 

 إستجابة  37عدد االستجابات =  
 "16.48=  610/37متوسط زمف كؿ إستجابة = 

 التموقعات :
 % 29.72=   %ؾ        11ؾ = 
  %  67.56=  %ج        25ج = 

 % 2.70=  %ؾ ؼ        1ؾ ؼ = 
نحف أماـ حالة تدرؾ الواقع جيدا وبالتفصيؿ حيث تمر إلى جزئيات األشياء      

 أكثر مف اإلىتماـ بالكميات.
 ؾ ج              نمط المقاربة :  

 المفحوصة في دائرة السواء تتابع منتظم 
     المحددات :  

 % 65= % +ش      . 19= + ش
 . %27.02=  % -ش           10=  -ش
 1= -+ش
  R  ( =19+10+1.)100/37  =81.08%/100=عدد ش.  % ش

 1ح حي=         0ح ب = 
 2ض ش =           1ش ؿ =        3ؿ ش = 

 2ل / 3ل ش +  2ش ل+  1مجموع ل =      
                    =7/2  =3.5  

 / عدد االستجابات      X 100( 10-9-8= عدد اإلستجابات في البطاقات) %ؿ 
 نمط يمي إلى اإلنبسط   37.83%=  1400/37=       

 نمط الرجع الحميمي:  عددح ب / مجموع ل 
إذا نقوؿ أننا أماـ  النمط  3.5وىو أكبر مف مجموع ؿ =  0بما أف  عدد ح ب = 

 المنبسط المحظ.
 

 ـــــ
 ـــــ
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 المحتوى: – 3 
                                         3)ب( =       0ب =   
 ،   %48.64=  %حي                18حي =  

 %29.72=  %،          حي ج 11حي ج = 
     4شيئ =            1تشر =  
 %18.91=  %شا                     7شا =        
 100)ب ج+تشر+جنس+دم(معادلة القمق =     

عدد االستجابات                           
 لذا فيي ليست ليا داللة  %12لمعدؿ وىي أصغر مف ا  2.70%=           

 النقاطالحساسة :
 .  - 7 – 6 –وجود إستجابة تناظىر   : البطاقة  -
 تحميل و تفسير النتائج :-5-3
 الييكل الفكري : -5-3-1

إستجابة وىي توافؽ المعدؿ  37مف خبلؿ البروتكوؿ نبلحظ أف الحالة " أمؿ" قدمت 
بة لؤلشخاص ذوي الثقافة العالية وىذا دليؿ عمى بالنس 40و 30المطموب الذي يصؿ ما بيف 

أف الحالة لدييا قدرة عمى القياـ بما يطمب منيا، غير أف ردود أفعاليا كانت جد سريعة 
" و ىو دليؿ عمى 16.48مقارنة بما قدمتو مف استجابات. حيث قدر معدؿ اإلستجابة بػ 

 كوف الحالة كانت جد تمقائية في استجاباتيا.
   ك ج ة ىو نمط المقارب

وىي تفوؽ المعدؿ  %29.72ونسبة ؾ = 11لدينا عدد االستجابات الكمية ؾ= 
ىي يضا تفوؽ المعدؿ  %67.56= %ونسبتيا ج  25و الجزيئات ج= % 20المقدر بػػ 
 نبلحظ أف الحالة تميؿ إلى معالجة القضايا انطبلقا  مف الجزئيات. %60لمقدر بػ 
  : تقدير الذكاء 

ذات نسبة   25تتابع مفكؾ عدد ج يساوي   %65ي بمغت الت %+حسب نسبة ش
مع وجود حركة حيوانية في ج، و لقد قدمت الحالة استجابات  %65.56مرتفعة نوعا ما 
. ىذا يدؿ عمى وجود عقؿ يعيد االنتاج ومقمد.فالحالة %30تفوؽ  %48.64حيوانية تقدر بػ 

، كما أف رتفاع نسبة االستج ابات الحيوانية يبرز أنيا ترى ما ذات ذكاء متوسط عمى العمـو
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يراه اآلخروف، باالضافة الى حيوية مثبطة وفيـ سريع لكنو سطحي. مف الممكف أف يكوف 
 ىناؾ عمؽ قمؽ.

 الييكل العاطفي :  -5-3-2
 الطبع والميزاج :  - أ

 3.5مجموع ؿ =  و ىي أصغر مف 0، مجموع ح ب = TRIنمط الرجع الحميـ 
أي ميؿ لئلنبساط، إف ليذه الحالة قدرة  %37.83=  %ؤكده ؿمعناه أف النمط منبسط كما ت

ىذا يوحي  3و ؿ ش = 1جيدة عمى التكيؼ، ميؿ لمخروج مف الذات وكذلؾ وجود ش ؿ = 
بأف الحالة لدييا عاطفة ينقصيا العمؽ، والثبات لذا فيي ال تستطيع أف تستمر عمى موضوع 

الستجابة ؾ ؼ،عبلمة عمى معارضة ما، إذ يتغير المزاج حسب الطاقة النزوية. وردت ا
 الرغبة في اإلستقبللية.   n.Rauschالعالـ الخارجي، أو الذات نفسيا حسب 

التي بمغت  %+تراقب الحالة عاطفتيا بشكؿ جيد حيث نسبة ش   مراقبة العاطفة : -ب 
دليؿ عمى نقص العفوية والخوؼ مف التظاىر.  مع كميات  % 81.08= %،و ش % 65
وىذا دليؿ عمى أف عبلقات الحالة  1بالمقابؿ ش ؿ =  3وجود  ؿ ش = ، مع  11ؾ =

تسودىا الحماسة والحيوية ولكف في آف واحد فيي مضبوطة ومراقبة كما يظير عدد 
يوحي لنا بالقدرة عمى خمؽ  1، مع ح حي= % 3اإلستجابات الشبو البشرية متوسط )ب(=

قمتيا إال أنيا تدؿ عمى وجود جيود  روابط إنسانية واحتكاؾ عاطفي ىذه االستجابات رغـ
معتبرة لمتكيؼ، إنيا الرغبة في الحياة االجتماعية، رغـ صعوبتيا. وىذا دليؿ أيضا عمى 

 صعوبة التقمص.
   النقاط الحساسة:-5-3-3

 وجود تناظر بالبطاقة السادسة والسابعة ىذا دليؿ عمى حاجة الحالة لؤلمف والحماية. 
 :القدرة عمى التكيف-5-3-4

الحالة مف النمط المنبسط لذا فيي تتكيؼ وتتوافؽ مع الوضعيات المختمفة في الحياة.      
يدؿ عمى  %18.91=  %، شا7وىذا ما يفسر عدد الشائعات حيث لدينا عدد كافي مف شا=

أف الحالة تشارؾ أفكارىا مع الغير ومع قدرتيا عمى التكيؼ مع الواقع، و االمتثاؿ مع 
 المجتمع.
،يدؿ عمى قدرة الحالة عمى إقامة عبلقات  1و ش ؿ =  % 67.56= %ج

مكانية االتصاؿ البشري ىذا ما يؤكده )ب(= مف الواضح مف خبلؿ المعطيات  3إجتماعية وا 
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      أف الحالة لدييا عبلقات مضبوطة يغمب عمييا بعض الشيئ طابع االنفعاؿ مف خبلؿ
 حافظة عمى العبلقات .كما تدؿ عمى قوة األنا، وتقبؿ الذات والم  3ؿ ش=

 التفسير الدينامي :-5-3-5
 جديدة. وضعيات في الدخول بطاقة البطاقة األولى :

"  قدمت خبللو ثبلث إستجابات 58استيمت الحالة االختبار بزمف رجع  يقدر بػ 
إستيمتيا باستجابة كمية موجبة بمحتوى بشري، كدليؿ عمى التحكـ في القمؽ المرتبط بمواجية 

ـ  سرعاف ما أظيرت إنفجار عبر إستجابة فراغ ؾ ؼ لخمؽ نوع مف المرونة إلظيار الواقع ث
تمثيبلت مكبوتة وعواطؼ مقموعة، ولكف سرعاف ما عادت إلى واقع االختبار باستجابة 

 ".90موجبة بمحتوى حيواني جزئي، أعادت الحالة الحالة البطقة في زمف قدر بػ 
 العدوانية بطاقة: البطاقة الثانية

"  حيث أعطت الحالة ثبلث استجابات 3خفض زمف الرجع بعد ذلؾ حيث قدر بػ إن
األولى كمية بمحدد شكمي سالب وبمحتوى حيواني ، وثانية جزئية سالبة وثالثة بمحتوى شيئي 
موجب و ىذا ما يبرز مراقبتيا لمعدوانية. أعادت الحالة البطاقة في زمف كاف أقؿ حيث قدر 

 ".30بػ 
 بطاقة التقمص :البطاقة الثالثة

" عبرت الحالة باستجابة حيوانية جزئية موجبة، ثـ تمتيا استجابة 13بمغ زمف الرجع 
وبمحتوى شبو بشري ، دليؿ عمى نوعية العبلقة األوديبية  لمحالة مع والدييا حيث  -+كمية ش

 أنيا نجحت في تقمص الزوج األبوي،  وكذا محاوالت جادة لئلندماج مع العالـ الخارجي مف
 " 52خبلؿ وجود إستجابة شائعة حيوانية موجبة، مع زمف إرجاع قدر بػ 

 البطاقة األبويةالبطاقة الرابعة: 
 ى شبو بشري".أعطت الحالة خبللو إستجابة كمية  موجبة بمحتو 10ىنا نبلحظ زمف 

 كدليؿ عمى الصورة األبوية اإليجابية، واستعراض القدرات العقمية، غير أف النزوات الميبيدية
سرعاف ما تغمبت عمى الواقع بظيور استجابتيف جزئيتيف حيوانيتيف سمبيتيف ، مع زمف إرجاع 

37." 
  P.de l’image de soiبطاقة صورة الذات. البطاقة الخامسة:
" أعطت الحالة استجابة كمية حيوانية بمحدد شكمي موجب 3زمف الرجع إلى إنخفض 

لواقع. وكذا تمثيؿ سوي لصورة الذات. وانا مثالي وشائعة وىذا ما يدؿ عمى ارتباطيا الجيد با
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. تمتيا ثمث استجابات حيوانية جزئية موجبة كدليؿ عمى ذكاء الحالة وقدرتيا عمى كبت سوي 
 "، تذكرت الحالة جيدا استجاباتيا أثناء لتحقيؽ. 42لمنزوات الميبيدية، وأرجعت البطاقة بعد 

 P.Sexcuelleالبطاقة الجنسية  البطاقة السادسة :
" قدمت فيو الحالة ثبلث استجابات األولى كمية شائعة مع 16إرتفاع زمف الرجع إلى 

وجود إستجابة تضميمية وتناظر، بمحتوى حيواني و حيواني جزئي ، ىذه التقسيمات قد تكوف 
دليؿ عمى اتصاؿ جيد بالواقع مع ضبط جيد لمتفكير ومراقبة المفحوصة لنزواتيا، أعادت 

 ".59قدر بػ البطاقة في زمف
 P.Maternelleبطاقة األمومة  البطاقة السابعة:

" مع بقاء المحتوى حيواني في غالبيتو، كدليؿ عمى 23إرتفاع زمف الرجع إلى 
صعوبة المفحوصة في التصدي لمجنسية لغيرية، ولكف مع تحديد الجنس والتأكيد عميو قد 

 '.1".17لبطاقة يدؿ عمى نجاح العبلقة مع األـ وسوائيا. مع زمف إرجاع ا
 

 بطاقة التكيف العاطفي البطاقة الثامنة:
" مع تقديـ أربع استجابات منيا الحيوانية والتشريحية 20تقريبا نفس زمف الرجع 

مكانية االستثمار  والشيئية، تمكنت الحالة مف خبلليا مف إظيار قدرة عمى التكيؼ العاطفي وا 
و ىذا ما يؤكد داللة االستجابة في البطاقة في بناء عبلقات عاطفية مع المواضيع الخارجية 

الخامسة حيث يعبر عف التمثيؿ الجسدي الجيد والنرجسية السوية، كانت أيضا ىذه البطاقة 
 مفضمة لدى الحالة وذلؾ لوجود األلواف كتأكيد عمى انبساطية الحالة.

 البطاقة المرفوضة  البطاقة التاسعة:
الحالة استجابات ثبلث حيوانية،  أعطت " حيث قدمت 21نفس زمف الرجع تقريبا  

 رتفع باالضافة إلى نضج عاطفي كاؼخبلليا استجابة كمية كدليؿ عمى مستوى الذكاء الم
 ".54أعادت الحالة البطاقة في زمف قدر بػ 

 البطاقة العائمية  البطاقة العاشرة :
االستجابات  " مع زيادة عدد45يرتفع زمف الرجع إلى أقصاه بعد زمف البطاقة األولى  

مدركة بشكؿ جزئي ما عدا األولى كمية مع تنوع في المحددات بيف الشكؿ  7حيث بمغ 
والموف والحركة مع محتويات جزئية بشرية وحيوانية ، وىذا دليؿ عمى تنوع الحقؿ اليوامي 
بالصور التي تسمح باكتشاؼ النشاط الخيالي، حيث نبلحظ اإلثارة اإلنفعالية التي يسببيا 
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مف خبلؿ استجابتيف ؿ ش والشائعة التي توضح أيضا سرور الحالة بانتياء االختبار.  الموف
 '.   1".44أعادت الحالة البطاقة خبلؿ زمف قدر بػ 

 التحميل العام لمحالة "أمل"-6
مف خبلؿ المبلحظة العيادية، والمقابمة العيادية النصؼ موجية ، ونتائج تحميؿ        

اختبار الرورشاخ، يمكننا أف نستخمص أف الحالة " أمؿ " كانت جد المضموف، ونتائج تطبيؽ 
متجاوبة مع أسئمة المقابمة العيادية حيث توافقت قدرتيا في التعبير مع إنتاجية استجابات 
اختبار الرورشاخ، و بالرغـ مف ظروؼ المرض السيكوسوماتي المتمثؿ في الصدفية 

قالت الحالة، وما كاف بادي عمى محياىا مف وبأعراضو، المزعجة  والتي تنغص العيش كما 
مبلمح األسى والحزف وىي تتكمـ عف المرض وما يمثمو بالنسبة ليا كذا الصدمة التي تمقتيا 
زمانو. إال أنيا تمكنت مف الصمود والمقاومة واالنفتاح، عمى  إثر إعبلميا بنوعية المرض وا 

ا لوحظ عمييا أثناء المقابمة ومف المحيط الخارجي ومواصمة الحياة بكؿ ثقة ونجاح ىذا م
خبلؿ عباراتيا وىذا مؤشر عمى الثقة بالنفس وبالتالي الجمد النفسي كما يعرفو نوربير 
سيبلمي عمى أنو مقاومة الفرد أو الجماعة لعوامؿ وجودية صعبة، بالتالي القدرة عمى العيش 

 (Sillamy.N : 1999 p 226 )والنمو رغـ الظروؼ الغير مبلئمة أو الكارثية.             
وىذا ما تدعمو نتائج اختبار الرورشاخ حيث أف الحالة "أمؿ" مف النمط المنبسط 

  %18.91وبنسبة  7، ووجود عدد كافي مف الشائعات شا=TRIحسب نمط الرجع الحميـ 
لذا ال تجد صعوبة في التكيؼ والتوافؽ مع الوضعيات المختمفة في الحياة.  زيادة عمى أف 

نرجسية  S.Freudوىذا ما يعكس حسب لدييا ثقة بنفسيا فيي أيضا لدييا حب لذاتيا  الحالة
األمر الذي يصقؿ قوة األنا ويمثؿ عامؿ ذاتي مساعد الذات وتمثيؿ التسامي حسب عباراتيا، 

ىذا ، وبالتالي تكويف تقدير لذاتيا عمى مواجية المرض وأعراضو مف حيث التوظيؼ النفسي
الرورشاخ في البطاقة الخامسة حيث أثبتت الحالة "أمؿ" ارتباطيا الجيد ما تدعمو استجابات 

بالواقع وتمثيؿ سوي لصورة الذات، مما يدفعنا بالقوؿ أف الحالة لدييا قدرة عمى ىيكمة الجمد، 
 أف النمو ايجابيا لتقدير الذات ضروري لدى األفراد الجمدوف. Rutterإذ يرى 

عور بقاعدة أمف داخمي جراء العيش وسط محيط دينامي إف ىذه القدرات كانت بفضؿ الش   
تدعمو العبلقات مع أفراد العائمة المتمثمة عمى وجو الخصوص في األـ، و األخ ناىيؾ عف 
أفراد األسرة ككؿ الذيف ساىموا بقدر كبير ىيكمة سيرورة و بناء الجمد لدى الحالة "أمؿ" 

صايا جمد متميزيف، أثناء العمؿ الجيد ومساعدتيا عمى تحمؿ معانات المرض، حيث كانوا و 
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، وحسب نتائج اختبار لسيرورة التكيؼ ، وبينت الحالة مررا أف حياتيا ال معنى ليا بدونيـ
الرورشاخ فالحالة كانت لدييا عبلقة مع األـ سوية ظيرت عبر البطاقة السابعة، وىذا ما 

التجارب األولى حوؿ  bowlbyيدعـ اإلحساس باألمف الداخمي حيث جاء في أعماؿ 
 ، والتي توازي اإلحساس باإلنتماء إلى شبكة اجتماعية وعبلئقية.   لمتعمؽ
الحالة كاف ليا قدرات إتصالية مع اآلخر مع تكيؼ اجتماعي وذكاء سوي، كؿ ىذه     

المميزات جعمتيا تكوف وصايا جمد إيضافييف عبر المحيط االجتماعي ساعدوا  بدورىـ عمى 
الجمد لدييا وىذا ما جاء أيضا عبر استجابات الرورشاخ حيث لدينا إرساء ونسج طريؽ 

كدليؿ عمى إمكانية إقامة عبلقات إجتماعية  1و ش ؿ = % 67.56= %و ج 7شا=
تصاؿ بشري وتميزه بالعمؽ حسب ب ىذا ما يدؿ أيضا  و % 48.64= %ح 8.1= %وا 

 عمى قوة األنا و تقبؿ الذات.  
عور بقاعدة أمنية وبتفائميا، وأمميا بمستقبؿ سيتحقؽ فيو الحالة لدييا تقدير لمذات وش  

مف خصائص األفراد ذوي  Gilligan(1997)و جيمكوف  Rutter  كؿ ما تتمناه، وىذه حسب
 (Anaut.M :2003  P 72-73)المستوى المرتفع مف الجمد.      

مناقشة  عندما فسر العمؿ النفسي الداخمي، وحاوؿ Vaillant .Gوىذا أيضا ما فسره    
خصائصو المؤثرة عمى قدرة استعماؿ الدعـ الخارجي. ومف بينيا األمؿ المتعمؽ بإيجاد الحب 

 مستقببل.
وكخبلصة لما سبؽ يمكننا أف نقوؿ بأف الحالة لدييا مؤشرات جمد نفسي متمثميف في  

تقدير الذات والشعور بقاعدة أمنية داخمية، ومف ثمة نكوف قد توصمنا إلى ىدؼ دراستنا 
 والمتمثؿ في الكشؼ عف ىذيف المؤشريف.
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مف خبلؿ المقابمة العيادية النصؼ موجية وتطبيقنا الختبار الرورشاخ عمى طريقة        
واعتمادا  ، مع ثبلث حاالت مف الراشديف المصابيف بمرض الصدفيةn.Roucheنينا روش 

لى تحقيؽ ىدؼ دراستنا والمتمثؿ عمى نتائج التحميؿ العاـ لمحاالت يمكننا القوؿ أننا توصمنا إ
في محاولة معرفة ماىي مؤشرات الجمد لدى الراشد المصاب بالصدفية، وبالتحديد الكشؼ 

 عما إذا كاف لمراشد المصاب بالصدفية  تقدير الذات، والشعور بقاعدة أمنية داخمية.
وماتي  المزمف يمكننا القوؿ أنو بالرغـ مف المعانات التي سببتيا صدمة المرض السيكوس    

والمتمثؿ في الصدفية، لدى حاالت الدراسة والتي كاف تحمؿ وطئتيا يختمؼ مف حالة 
ألخرى، خاصة وأف ظروؼ ظيور المرض كانت تتصؼ بالشدة والضيؽ لدى الحاالت 
الثبلث ، كذا المعانات التي تسببيا األعراض بصفة دائمة ومتواصمة، إال أف سيرورة العوامؿ 

في تفعيؿ اآلليات الدفاعية ومحاولة التكيؼ واالمتثاؿ مع المجتمع خاصة الذاتية ساىمت 
وأف الحاالت الثبلث لدييـ سمة التفاؤؿ والصبر والمقاومة واالحساس بالمسؤولية، و اعتبار 
أف المرض قضاء اهلل وقدره، كؿ ىذه الميزات ساىمت كثيرا في مرونة ألنا، و سمحت لنا 

الذات لدى الحاالت والمتمثؿ في الثقة بالنفس وحب الذات. بالكشؼ عف وجود مؤشر تقدير 
العديد مف العمماء الجمد النفسي كما جاء بو   ونسج عمى ىيكمة تالحاالوىذا ما ساعد 

 تكويف في تدخمت وقناعات اعتقاد مف الفرد يحممو ما أف حيث المختصيف في المجاؿ 
 أف ويمكنو والصدمات لممحف ليا ضيتعر  التي األوقات في لو السند سيكوف ما ىو شخصيتو

 .بداخمو و ذاتو في لمجمد دعما يجد
وبيذا نكوف قد أثبتنا وجود مؤشر الجمد والمتمثؿ في تقدير الذات لدى حاالت البحث         

 الثبلثة مف الراشديف المصابيف بالصدفية.
ة لدى الراشد أما عف مؤشر الجمد الثاني والمتمثؿ في الشعور بقاعدة أمنية داخمي      

وصايا  المصاب بالصدفية. والتي تـ الكشؼ عنيا عبر البحث عف وجود سند متمثؿ في
مف خارج الوسط األسري العبلقات داخؿ األسرة و كذا لمجمد مف داخؿ الوسط األسري عبر 

العبلقات خارج األسرة، حيث برزت وبقوة العبلقات األسرية ومدى دعميا لييكمة الجمد عبر 
العنصر المشترؾ لدى ىو األـ وصي الجمد المتمثؿ في  وكاف ،الت الثبلتلدى الحا

وصياء آخروف في الوسط األسري لدى الحاالت ، فالحالة غير أنو يوجد أالحاالت الثبلث 

 مناقشة النتائج
من الدراسة  عمى ضوء اليدف  
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األولى "حميـ" كانت زوجتو تمثؿ وصي جمد جد ميـ بالنسبة لسيرورة الجمد لديو بينما مثمت 
لة "سياـ"، أما الحالة الثالثة "أمؿ" فقد كاف األخ ىو الوصي األـ الوصي األىـ بالنسبة لمحا

 الرئيسي الذي ساعدىا عمى ىيكمة الجمد و الشعور بالحماية وبالتالي بناء قاعدة أمنية سوية.
برزت كذلؾ العبلقات الخارج أسرية لدى الحاالت الثبلث بتفاوت، حيث قدـ المجتمع 

أو األقارب و كذا الشبكة االجتماعية الموسعة عوامؿ داعمة مف خبلؿ الزمبلء في العمؿ 
وىذا ما يدعـ فكرة أف الجمد النفسي يبنى وينبع مف جودة العبلقة  التي يعيشوف في ظميا.

التي تربط الفرد مع اآلخريف، و بواسطة أوصياء مف داخؿ وخارج المحيط األسرى،  حيث 
  bowlbyمؽ التي جاء بيا أف الراشد يعوض العبلقة بالموضوع األولى حسب نظرية التع

 س بأمف داخمي ضروري لييكمة الجمدبوجود شخص ما أو مجموعة تسانده ، و تمنحو إحسا
( اعتبروا وجود سند اجتماعي جيد يعادؿ تجربة 1996)Rutterبعض الباحثيف مف أمثاؿ 

 . تعمؽ عائمة جيدة
والمتمثؿ في  بيذا نكوف قد توصمنا إلى الكشؼ عف مؤشر الجمد، الثاني في دراستنا

 بالصدفية .يف المصابحاالت الدراسة مف الراشديف الشعور بقاعدة أمنية داخمية لدى 
مف  لجمد لدى الراشد المصاب بالصدفيةيمكننا القوؿ إذا أنو تـ الكشؼ عف مؤشرات ا

خبلؿ حاالت الدراسة، ومف ثـ تحقيؽ ىدؼ الدراسة. غير أف ىذه النتائج تخص الحاالت 
 قط وال يمكف التعميـ.قيد الدراسة ف
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التي تيتـ بالجوانب السوية مف السموؾ النفسية العيادية،  في إطار البحوث والدراسات 

قمنا بدراسة حوؿ مفيوـ  وضمف عمـ النفس العيادي وتعنى بمريض وليس بمرض، اإلنساني،
ز بيا األفراد الذيف قديـ، حديث في عمـ النفس، إنو الجمد النفسي، تمؾ القدرة التي يتمي

عوامؿ محبطة ومدمرة  إلى خطر يستطيعوف  مواجية الصدمات ويحولونيا مف عوامؿ 
 دوافع لمنجاح والتكيؼ والتميز. حماية و 

و جارمزي  Rutterىؤالء األفراد الجمدوف يتميزوف بسمات ذكرىا الباحثوف أمثاؿ روتر
Garmezyعدة أمف داخمية، وذلؾ ألف ىيكمة ، مف بينيا اخترنا تقدير الذات والشعور بقا

الجمد تبنى عمى أساس عوامؿ ذاتية كتقدير الذات  وأخرى محيطية نابعة مف المجتمع تتمثؿ 
في أفراد مف األسرة أو مف المحيط االجتماعي الواسع، يمثموف وصايا لمجمد، بمساعدتيـ 

 ومساندتيـ يتمكف الفرد مف الشعور بقاعدة أمنية داخمية.
ىذه   Psoréasisتنا، عف مؤشرات الجمد لدى مرضى الصدفيةخصصنا دراس

  كاضطراب سيكوسوماتي جمديو  ،الشريحة مف المجتمع الميمشة والتي تكاد تكوف مجيولة
 ال يزاؿ البحث متواصؿ لمعرفة أسبابو وكيفية عبلجو وكذا مآلو.

جراء مف  ةولما عممناه عف مرض الصدفية وأعراضو وما يبلقيو المصابوف مف معانا
األعراض المزعجة ناىيؾ عف نظرة المجتمع، ولما الحظناه مف تكيؼ وتعايش مع المرض 

بدافع المساعدة و لدى البعض عمى عكس البعض اآلخر المنيـز والمستسمـ لؤلعراض، 
وتخفيؼ المعانات ركزنا عمى البحث عف مميزات ىؤالء األفراد المقاوموف وما نسمييـ اليوـ 

، حيث كاف ذلؾ عبر دراسة ثبلث حاالت مف الراشديف Les résilientsدوف م  الج  
المصابيف بالصدفية، وبإتباع المنيج العيادي بتقنية دراسة الحالة باستخداـ األدوات المناسبة 
مف مبلحظة عيادية مباشرة ومقابمة عيادية نصؼ موجية و بتطبيؽ اختبار بقع الحبر 

المتمثمة في تقدير الذات وكذا الشعور الرورشاخ. تمكنا مف الكشؼ عف مؤشرات الجمد 
 .ومف ثمة الوصوؿ إلى ىدؼ دراستنا بقاعدة أمنية داخمية لدى حاالت البحث

ىذه النتائج يمكف أف تكوف قاعدة إنطبلؽ أبحاث مستقبمية، لبناء برامج تكفمية 
مف مرضى الصدفية ولما ال بناء وتفعيؿ  Vulnérabiliser لمساعدة الشريحة الجريحة 

  مد لدييـ.الج

 الخاتمــــــة
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 اإلستبيان
ف داخؿ الخانة الموجودة أماـ المعمومة التي تناسب حالتؾ ، نعممؾ أ  xمف فضمؾ ضع عبلمة  

 المعمومات التي ستدلي بيا ىي بقصد البحث العممي . و شكرا جزيبل مسبقا عمى تعاونؾ
 مذكر                            مؤنث                         الجنس ؟  -1
 ؟................سنة . ما ىو سنك  -2
 أنت مصاب بالصدفية عمى مستوى )عدة إجابات ممكنة(  -3

 فروة الرأس:   اسمية :أعضائؾ التن  جسمؾ :
 أضافرؾ:  راحة اليديف:  قدميؾ:  
 ال نعم لبند رقم البند

   أسعى لتحقيؽ أىدافي   01
   أعتقد أنني شخص مميز   02
   أنا راض عف نفسي   03
   ال أتراجع في قراراتي    04
   أأمف بالقضاء والقدر 05
   لدي أصدقاء يمكنني االعتماد عمييـ 06
   ال أستسمـ بسيولة 07
   أستطيع الوصوؿ إلى ما أريد 08
   أستعيد قواي بعد األزمات  09
   أبحث عف المساعدة عندما أواجو مشكؿ ما  10
   ال أتسرع في أحكامي 11
   أنا محبوب في أسرتي  12
   عندما أغيب يسأؿ عني األصدقاء 13
   أستمد ثقتي مف نجاحاتي السابقة 14
   سعيد في حياتي أنا 15
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 حميم  –كما وردت مع الحالة  العياديةمقابمة ال- 
 المحور األول : تقدير الذات.

 : كيفاش كانت بداياتؾ مع المرض  1س
 .: في لوؿ حسبوه لكزيما عالجت وما رتاحتش كي رحت لفرنسا قاتمي طبيبة عندؾ صدفية1ج
 : واش كانت الضروؼ كي جاؾ المرض؟2س
نتخذ قرار مصيري نتحمؿ مسؤوليتو إلى يوـ الديف ربي  : مريت بمرحمة جد صعبة، كاف الـز عمي2ج

 كبير. stresseوحدو عالـ بحالي آف ذاؾ، ببل ما نحكيمؾ عمى زوجتي والمي صار فييا جراء ذلؾ 
 واش كانت ردت فعمؾ كي خبرؾ الطبيب عف المرض.؟: 3س
 : عادي عطاتمي الدوا ودرتو لخطراش عندنا في الدار، صبرت وخبلص 3ج
 المي تعيش فيو كيفاش تعامؿ معاؾ. المحيط:4س
أنا الصدفية تاعي ما تظيرش لمعياف ، في المناطؽ التناسمية، زوجتي عادي حريصة عمى الدوا  :4ج

 والنظافة قايمة بيا.خاوتي تشوكاو كي عرفو خاصة أمي تقمقت، وكانو يدعيو لي دايما.
 : ىؿ تسبب لؾ الصدفية مشاكؿ مع اآلخريف .5س
 الناس، عمى خاطر ياكؿ بزاؼ ونحب نحؾ ونحشـ.بصح في الدار عادي. يقمقني قداـ: 5ج
 : تقدر تنزؿ لمبحر و تجمس عمى الشاطئ ؟6س
 : نقدر نورماؿ ماا عندي حتى مشكؿ.6ج
 : تمبس أي لباس تحب حتى واف كاف يبيف المرض؟7س
 جة ربي.: ما يبانش ىو أصبلا مدرؽ بصح كوف جاني في مناطؽ تباف ما عنديش مشكؿ ىاذي حا7ج
 : راؾ أدير في الدوا ؟8س
 : نعـ ندير يخفؼ ويولي .8ج
 : تحسي بالنقص؟9س
 : ما نحسش بالنقص كؿ واحد معرض.9ج
 : وكي تتخذ قرار تواصؿ فيو وال تتراجع ؟10س
 : نواصؿ ما نرجعش في قراراتي.10ج
 : كيفاش تشعر عندما تكوف غير قادر عمى مواجية الموقؼ.11س
 نديش الرجوع إلى الوراء الحمد هلل، ما طحتش فييا عفاني ربي منيا.: أنا نواجو ما ع11ج
 : وكي تفشؿ في مواجية ميمة ما واش تدير .12س
 نرضى بالقضاء والقدر.  sinon: إذ كاف ممكف اإلعادة نعاود  12ج
 : كيفاش تواجو المياـ الصعبة في حياتؾ.13س
 : وحدة بوحدة نمقاليا حميا.13ج
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 ر االخريف تجاىؾ.: كيفاش تشوؼ شعو 14س
 : زوجتي تشجعني باش نعالج، وأمي وخاوتي كذلؾ.والناس في العمؿ يحترموني.14ج
 : إذا اقنعؾ اآلخريف بأف رايؾ خاطئ كيفاش تتصرؼ .15س
  : نتقبؿ آرائيـ ونغير رأيي نقوؿ مميح.15ج
 : ماىو تصرفؾ إزاء مناقشة الموضوعات المثيرة لمجدؿ .16س
 دخمش فيو، نسمح ونقوؿ عندؾ الحؽ و نقبؿ آراء الغير.: نكره الجدؿ وما ن16ج
 : ىؿ انت سعيد بما حققتو إلى اآلف؟17س
 : جد سعيد والحمد هلل أنا قانع.17ج
 : وامورؾ كيفاش راىي تمشي.18س
 : ناجح والحمد هلل.18ج
 : ىؿ يزعجؾ رأي الناس في تصرفاتؾ.19س
 :عمى حساب. أحيانا نقبؿ وأحيانا ال.19ج
 و شعورؾ عندما تخطئ مع أحدىـ؟: واش ى20س
 : نطمب السماح.20ج
 :ىؿ تشعر بأنؾ محضوض. 21س
 : جد محظوظ21ج
 :ىؿ ترى بأنو يمكنؾ تغيير أشياء في حياتؾ  .22س
 : نعـ نقدر.22ج
 :ىؿ أنت راض عف نفسؾ.23س
 : ال. 23ج
 : لماذ؟24س
 : الجانب الشخصي راضي بصح ،كايف نقائص مف ناحية الديف.24ج
 تشوؼ وحايد يتخابرو واش تقوؿ في نفسؾ؟: كي 25س
 : موش متربييف.25ج
 : ىؿ أنت مميز في محيطؾ؟26س
 : جد مميز.26ج
 :كي تكوف عندؾ ميمة تحرص عمى انجازىا بدقة وال كيما كاف الحاؿ؟27س
 : بكري كنت نرطؿ بصح ضرؾ نديرىا في وقتيا باه نتينا.27ج
 راض(: واش تمثؿ بالنسبة ليؾ ىاذا الحبوب)األع28س
 : إزعاج كبير.28ج
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 : واش تدير باه تخفؼ مف األعراض )ما يبانش المرض(.29س
 : ندير الدوا باه تحبس الحكة.29ج
 : والحياة ما ذا تقوؿ عنيا.30س
 : جد قصيرة ممي مات بابا كرىتيا.30ج
 : ماذا تقوؿ لمرضى الصدفية؟31س
 : المؤمف مصاب وكي تقيسو شوكة يؤجر عنيا.31ج
 شكمؾ؟: ىؿ تحب 32س
 : نعـ تعجبني روحي.32ج
 : تشعر بالحرج مف المرض؟33س
 : نعـ أشعر بالحرج خاصة أماـ اآلخريف ألنيا منطقة حساسة.33ج
 : ىؿ يسبب لؾ عراقيؿ في حياتؾ؟ 34س
 : ما كاف حتى مشكؿ نورماؿ ندير الدوى ونغسؿ كؿ وقت، وزوجتي متفيمة.34ج
 : ىؿ تشعر بأف لديؾ مميزات خاصة؟35س
 عـ أنا مميز ومحظوظ وذكي وحفاظ و مواظب في عممي ومبعد ربي عميا العيف والحمد هلل. : ن35ج
 : ىؿ تكافئ نفسؾ عند نجاح ما؟36س
 : دائما أكافئ نفسي متيمي في روحي والحمد هلل أحيني اليوـ واقتمني غدوة.36ج

 المحور الثاني : الشعور بقاعدة أمن داخمي.
 معاؾ؟ : األسرة تاعؾ كيفاش تتعامؿ 37س
: األسرة الصغيرة يموتو عميا يحبوني ويحترموني كوني األب.واألسرة الكبيرة يحبوني  ويعطفوف عميا 37ج

 كوني المازوزي.
 : يحسسوؾ بالنقص وال يشجعوؾ؟38س
 : يشجعوني.38ج
 :تحب األسرة تاعؾ ؟39س
 : أسرتي الصغيرة أسرة مميزة. والكبيرة أكبر مف المميزة.39ج
 قريب ليؾ كثر؟: شكوف تحسو 40س
 : بابا اهلل يرحمو ويوسع عميو، واآلف أمي وزوجتي ووالدي وخاوتي 40ج
 : كيفاش تشوؼ شعور اآلخريف اتجاىؾ؟41س
 : المحيط الخارجي المي يعرفني يحبني ويحترمني.41ج
 : شكوف المي يدعمؾ كثر.42س
 : زوجتي ، وأمي بدعائيا، وروح أبي في كؿ موقؼ تحضرني حكمتو.42ج
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 وخارج األسرة كيفاش يتعاممو معاؾ.: 43س
 : يتعاممو معايا باحتراـ ممي كنت صغير.43ج
 : يساندوؾ ؟44س
 : نعـ معي ظالـ أو مظموـ خطراش عارفيني نمشي قدقد ومع الحؽ.44ج
 : واش تقيـ روحؾ في المجتمع؟45س
 القائد. The leadership: 45ج
 : كي يصير مشكؿ في العائمة كيفاش تتصرؼ معاه؟46س
 : ما ندير والو يتحؿ وحدو ال أتسرع في التدخؿ أدرس الوضع جيدا.46ج
 : ماىي الرياضة المحببة بالنسبة لؾ؟47س
 : كرة القدـ.47ج
 : تحب تقعد وحدؾ والمع الناس؟48س
 : مع الناس، أنا جد اجتماعي.48ج

 : ماىي نضرتؾ لممستقبؿ؟49س 
 : متفائؿ.49ج

 :تقسيم الخطاب إلى وحدات 
-6كي رحت لفرنسا قاتمي طبيبة عندؾ صدفية/-2 /بوه لكزيما عالجت وما رتاحتشفي لوؿ حس-1

مريت بمرحمة جد صعبة،  كاف الـز عمي نتخذ قرار مصيري نتحمؿ مسؤوليتو إلى يوـ قبميا  -3عادي/ 
ببل ما نحكيمؾ عمى زوجتي والمي صار فييا جراء ذلؾ/  -5ربي وحدو عالـ بحالي آف ذاؾ/  -4الديف/

stresse .أنا -98/، صبرت وخبلص -8عطاتمي الدوا ودرتو لخطراش عندنا في الدار/-7/    كبير
حريصة عمى -101زوجتي عادي/  -100في المناطؽ التناسمية/ -99الصدفية تاعي ما تظيرش لمعياف/

وكانو يدعيو -10خاصة أمي تقمقت/ -9خاوتي تشوكاو كي عرفو /    -102الدوا والنظافة قايمة بيا/
بصح -14ونحب نحؾ ونحشـ/-13عمى خاطر ياكؿ بزاؼ/ -12يقمقني قداـ الناس/     -11 ا/لي دايم

ما يبانش ىو أصبل مدرؽ بصح  -17ما عندي حتى مشكؿ/ -16نقدر نورماؿ ما/-15في الدار عادي /
ما -19نعـ ندير يخفؼ ويولي / -18كوف جاني في مناطؽ تباف ما عنديش مشكؿ ىاذي حاجة ربي/

أنا نواجو ما عنديش الرجوع  -96نواصؿ ما نرجعش في قراراتي/ -20ؿ واحد معرض/ نحسش بالنقص ك
 -23إذ كاف ممكف اإلعادة نعاود/-22ما طحتش فييا عفاني ربي منيا/  -21إلى الوراء الحمد هلل،/

sinon /26زوجتي تشجعني باش نعالج،/  -25وحدة بوحدة نمقاليا حميا/ -24نرضى بالقضاء والقدر-
نتقبؿ آرائيـ ونغير رأيي نقوؿ -29والناس في العمؿ يحترموني/ -28وخاوتي كذلؾ./-27وأمي /
 -32و نقبؿ آراء الغير/ -97نسمح ونقوؿ عندؾ الحؽ/-31نكره الجدؿ وما ندخمش فيو،/  -30مميح/

عمى حساب. أحيانا نقبؿ وأحيانا -36والحمد هلل/ -35ناجح / -34أنا قانع/ -33جد سعيد والحمد هلل/
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بصح  - 41ال الجانب الشخصي راضي/-40نعـ نقدر/-39جد محظوظ/-38نطمب السماح/  -37ال/
بكري كنت نرطؿ بصح ضرؾ -44جد مميز/ -43موش متربييف/ -42،كايف نقائص مف ناحية الديف./ 

 -48جد قصيرة/-47ندير الدوا باه تحبس الحكة / -46إزعاج كبير./-45نديرىا في وقتيا باه نتينا/ 
نعـ تعجبني -51وكي تقيسو شوكة يؤجر عنيا/  -50المؤمف مصاب/-49كرىتيا/ ممي مات بابا 

ما كاف حتى مشكؿ -53نعـ أشعر بالحرج خاصة أماـ اآلخريف ألنيا منطقة حساسة/ -52روحي/ 
ومحظوظ -57نعـ أنا مميز/  -56وزوجتي متفيمة/-55ونغسؿ كؿ وقت/  -54نورماؿ ندير الدوى/

 -63والحمد هلل/ -62ومبعد ربي عميا العيف /61اظب في عممي/ و مو -60وحفاظ /-59وذكي/ -58/
األسرة  -67/ أحيني اليوـ واقتمني غدوة-66والحمد هلل / -65متيمي في روحي/ -64دائما أكافئ نفسي/

-71واألسرة الكبيرة يحبوني /  -70ويحترموني كوني األب/-69يحبوني / -68الصغيرة يموتو عميا/
والكبيرة أكبر مف -74أسرتي الصغيرة أسرة مميزة/  -73يشجعوني/ -72وزي/ويعطفوف عميا كوني الماز 

 -80ووالدي/  -79وزوجتي / -78واآلف أمي/ -76بابا اهلل يرحمو ويوسع عميو /-75المميزة/ 
وأمي  -84زوجتي /-83ويحترمني/ -82المحيط الخارجي المي يعرفني يحبني/ -81وخاوتي/
يتعاممو معايا باحتراـ ممي كنت  -86تحضرني حكمتو/وروح أبي في كؿ موقؼ  -85بدعائيا/
ومع الحؽ/              -89نمشي قدقد/ -88نعـ معي ظالـ أو مظموـ خطراش عارفيني/-87صغير/

90-Te leaderschip / ما ندير والو يتحؿ وحدو ال أتسرع في التدخؿ أدرس الوضع جيدا/ -91القائد
 متفائؿ. -95اجتماعي/     أنا جد -94مع الناس/-93كرة القدـ/  -92
  سيام  –كما وردت مع الحالة  العياديةالمقابمة– 

 المحور األول : تقدير الذات. -
 : كيفاش كانت بداياتك مع المرض؟  1س
: بداتني حكة صغيرة في رجمي ليمنة لتحت وكنت نحؾ قميبل ثـ بدات تمشي ومبعد رجمي ليسرى في 1ج

 القدـ 
 المرض؟: واش كانت الضروف كي جاك 2س
واش كانت ردت : 3كبير، كانت مشاكؿ كبيرة .سstresse: بعد زواجي مباشرة كنت عايشة في 2ج

 فعمؾ كي خبرؾ الطبيب عف المرض.؟
 واش كانت ردت فعمك كي خبرك الطبيب عن المرض.؟: 3س
 مف ساعتي عرفتيا أمي عندىا الصدفية ، ما تصدمتش بزاؼ كنت شاكة فييا.: 3ج
 شي فيو كيفاش تعامل معاك.المحيط المي تعي:4س
ما يحبوش يقومو بزاؼ باش ما نتقمقش منو، زوجي ما راحموش قع ، عايشيف عادي. المي يسمع  :4ج

 بكاش دوا وال يجي يقمي عميو.
 : ىؿ تسبب لؾ الصدفية مشاكؿ مع اآلخريف .5س
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و ش يصمو ورايا : نعـ كايف المي يعافو نحسيـ، كيما في المسجد كي نروح نصمي، المصميات ما يحب5ج
 كي ما نمبسش تقاشر في الصيؼ، مف الصداؼ المي يطيح عمى الزربية.

 : تقدري تنزلي لمبحر و تجمسي عمى الشاطئ ؟6س
 : نقدر نورماؿ ما عندي حتى مشكؿ.6ج
 : تمبسي أي لباس تحبي حتى واف كاف يبيف المرض؟7س
  je m’en fouمؽ أحيانا بصح نمبس : نحب نمبس صباط  تاع نسا متحو، ويباتو رجميا شابيف ، نق7ج

 . غير كي يضرني ننحيو.
 : راؾ أدير في الدوا ؟8س
 .ماني ندير حتى دوا عمى خطراش يزيدو يطورو المرض، فقط زيوت وأعشاب ميدئة.: 8ج
 : تحسي بالنقص؟9س
 : نعـ قميبل كي يكوف المرض قاوي.9ج
 : وكي تتخذي قرار تواصمي فيو وال تتراجعي ؟10س
 .malgré toutاصؿ نو : 10ج
 : كيفاش تشعري عندما تكوني غير قادرة عمى مواجية الموقؼ.11س
نحس روحي حزينة ساعات نيأس شوي وفي نفس الوقت ندعي ربي ونعاود نحوس عمى الحؿ ال : 11ج

 أتنازؿ. 
 : وكي تفشمي في مواجية ميمة ما واش تديري .12س
مرات وجبتو، ما عنديش حاجة إسميا فشؿ، نواصؿ  أنا ال أفقد األمؿ الباؾ مثبل عاودتو ثبلث: 12ج

يسموني البقة في الدار، ما كانوش عندي لوالد حاربت باش جبتيـ عندي ثقة بربي كبيرة ودايما يحقؽ لي 
 أممي دائما أحصؿ عمى ما أريد وبفضؿ دعاء الوالديف أيضا.

 : كيفاش تواجيي المياـ الصعبة في حياتؾ.13س
طمب المساعدة ندعي ربي، نصدؽ ، ندير الخير، نحاوؿ نمقى حموؿ ونبرىف بمي ال أستسمـ نثابر ن: 13ج

 راني قادرة، نتحمؿ مسؤوليتي.
 : كيفاش تشوفي شعور االخريف تجاىؾ.14س
في الخدمة نحسيـ يغيرو مني، وساعات نحس ما يحبونيش ، حتى راجمي نحسو يغير مف : 14ج

صح نحس الغيرة في عينيف األقارب يشوفوني خير منيـ نجاحي، حتى في العرس الناس البرانية نعجبيـ ب
. 
 : إذا اقنعؾ اآلخريف بأف رايؾ خاطئ كيفاش تتصرؼ .15س
 ما نستعرفش .: 15ج
 : ماىو تصرفؾ إزاء مناقشة الموضوعات المثيرة لمجدؿ .16س
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 نيرب ما نناقشش بزاؼ ما نحبش. نقوؿ إيو أخطيني برؾ نكره الجداؿ العقيـ.: نكره 16ج
 ىؿ انتي سعيدة بما حققتو إلى اآلف؟ :17س
 : نعـ سعيدة والحمد هلل .17ج
 : وامورؾ كيفاش راىي تمشي.18س
 : الحمد هلل .18ج
 : ىؿ يزعجؾ رأي الناس في تصرفاتؾ.19س
 une bonneنعـ نخاؼ مف نظرة اآلخريف ما نحبش نباف ناقصة دائما نحب نباف جيدة  :19ج

personne.. 
 ما تخطئيف مع أحدىـ؟: واش ىو شعورؾ عند20س
 إذا غمطت نعتذر ما عنديش مشكؿ.: 20ج
 :ىؿ تشعريف بأنكي محضوضة؟ 21س
 : نعـ.21ج
 :ىؿ تريف بأنو يمكنؾ تغيير أشياء في حياتؾ  .22س
 نعـ، نحب نطور نفسي دائما ونواكب األحداث.: 22ج
 :ىؿ أنت راضية عف نفسؾ.23س
 . pas vraimentال ال : 23ج
 : لماذ؟24س
منيت ندير بزاؼ حوايج ما درتيمش ما حققتش واش راني حابة، ساعات نقوؿ ىذي فترة وتعدي ، ت: 24ج

 ماداـ لوالد صغار برؾ.
 : كي تشوؼ وحايد يتخابرو واش تقوؿ في نفسؾ؟25س
 .ما عبلباليش بييـ : 25ج
 : ىؿ أنت مميزة في محيطؾ؟26س
 : نعـ. 26ج
 وال كيما كاف الحاؿ؟ :كي تكوف عندؾ ميمة تحرص عمى انجازىا بدقة27س
 : أنا كي نخدـ حاجة نخدميا عمى الصح.27ج
 : واش تمثؿ بالنسبة ليؾ ىاذا الحبوب)األعراض(28س
 إعاقة ما نحبش نتقبمو قع. Faiblesse: 28ج
 : واش تدير باه تخفؼ مف األعراض )ما يبانش المرض(.29س
ا تنشفش وتوجعني خاصة أنا راىي في رجميا : ندير الزيوت والمواد الطبيعية، دئما نبمؿ البشرة باه م29ج

 لي نمشي عمييـ ونمبس غير الجمد الحر.
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 : والحياة ما ذا تقولي عنيا.30س
 مقرفة تعيؼ ؟ ما نحبش النياية، ونيايتيا موت.: 30ج
 : ماذا تقوؿ لمرضى الصدفية؟31س
ا كاش ما نمتاش بيو، أنا عرفتمو راح وعاود وال، ىو حاجة يمكف التحكـ فييا كي نقوؿ ماكاش م: 31ج

 نميي روحي بحوايج خرا يروح يجيني وقت األزمات فقط .
 : ىؿ تحبيف شكمؾ؟32س
زينة. حابة نشياف فقط ، ساعات نحس عجزت، حابة نصغر روحي، وكي : نعـ تعجبني روحي أنا 32ج

 .نشوؼ الصداؼ نخاؼ منو يتعبني.
 : تشعر بالحرج مف المرض؟33س
 فاقوا بيو وال كي ما نقدرش نمشي.: نعـ أحيانا خاصة إذا 33ج
 : ىؿ يسبب لؾ عراقيؿ في حياتؾ؟ 34س
 : عراقيؿ خاصة عمى خطراش الـز نخرج نخدـ نمبس صباط يضر.34ج
 : ىؿ تشعري بأف لديؾ مميزات خاصة؟35س
: نعـ نحب الرسـ، ونتفنف في الطبخ، ىذي موىبة مف عند ربي، ونمارس رياضة باه نشياف برؾ. 35ج

 بالعربية .ونقرا قصص 
 : ىؿ تكافئيف نفسؾ عند نجاح ما؟36س
 : أنا نكافئ نفسي نحب نكوف دائما حطة في كمشي.36ج

 المحور الثاني : الشعور بقاعدة أمن داخمي.
 : األسرة تاعؾ كيفاش تتعامؿ معاؾ؟ 37س
ي نحس خاوتي فخوريف بيا في الخدمة يغيرو مني ، يحسدون: عادي والدي يحبوني زوجي نورماؿ. 37ج

 عمى زيني و ماديا ، زوجي كذلؾ يغير مف نجاحي وتميزي.
 : يحسسوؾ بالنقص وال يشجعوؾ؟ 38س
 : يشجعوني.        38ج 
 :تحبي األسرة تاعؾ ؟39س
 : نعـ كثيرا. نحب والدي وزوجي وما وخاوتي.39ج
 : شكوف تحسيو قريب ليؾ كثر؟  40س
 ـ تحبني بزاؼ ببلؾ كي عدت نشبيميا.  : ما و بابا وزوجتي ووالدي وخاوتي. بصح عمى بالي40ج
 : كيفاش تشوؼ شعور اآلخريف اتجاىؾ؟ 41س
:في الخدمة نحسيـ يغيرو مني، كنزة  فقط ىي المي شغؿ ختي تحبني وتحترمني، لخريف تاع 41ج

 مصالح
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 : شكوف المي يدعمؾ كثر.  42س
 : وأمي بدعائيا، و خاوتي وراجمي حتى كنزة عمرىا ما تخبلت عميا.42ج
 : وخارج األسرة كيفاش يتعاممو معاؾ.43س
 : يتعاممو معايا باحتراـ.43ج
 : يساندوؾ ؟   44س
 : نعـ ماعدا الغيرة تاع الخدمة ىاكي تعرفي مف تحت لتحت.44ج
 : واش تقيمي روحؾ في المجتمع؟45س
 : إنسانة ناجحة ولحمد هلل.45ج
 : كي يصير مشكؿ في العائمة كيفاش تتصرفي معاه؟46س
 اوؿ نحمو بالعقؿ ونطمب المساعدة .: نح46ج
 : ماىي الرياضة المحببة بالنسبة لؾ؟47س
 : ندير رياضة باه نشياف برؾ، ونتبع الفريؽ الوطني كيما قع الجزائرييف.47ج
 : تحبي تقعدي وحدؾ والمع الناس؟48س
 نحب نقعد مع لعباد بصح كي نكوف نرسـ نحب نقعد وحدي .: 48ج

 ؿ؟: ماىي نضرتؾ لممستقب49س 
 خايفة منو ما نيش متحكمة فيو ، ما نيش مخططتمو.: 49ج

 :تقسيم الخطاب إلى وحدات 
: بداتني حكة صغيرة في رجمي ليمنة لتحت وكنت نحؾ قميبل ثـ بدات تمشي ومبعد رجمي ليسرى في 1

مف ساعتي : 4: كانت مشاكؿ كبيرة/ 3كبير/stresse: بعد زواجي مباشرة كنت عايشة في 2القدـ/
ما يحبوش يقوموه  :8: كنت شاكة فييا/7: ما تصدمتش بزاؼ/6:أمي عندىا الصدفية /5 عرفتيا/
: المي يسمع بكاش دوا 12: عايشيف عادي/11:  زوجي ما راحموش قع/10باه ما نتقمقش منو / 9بزاؼ/

: كيما في المسجد كي نروح نصمي، المصميات 14: نعـ كايف المي يعافو نحسميـ/13وال يجي يقمي عميو/
 :15ا يحبو ش يصمو ورايا كي ما نمبسش تقاشر في الصيؼ، مف الصداؼ المي يطيح عمى الزربية/م

: 17: نحب نمبس صباط  تاع نسا متحوؼ، ويباتو رجميا شابيف/16نقدر نورماؿ ما عندي حتى مشكؿ/
 ، غير كي يضرني ننحيو.  je m’en fou:بصح نمبس 18نقمؽ أحيانا /

: فقط زيوت وأعشاب 21عمى خطراش يزيدو يطورو المرض/ :20ماني ندير حتى دوا/: 19/
نحس روحي حزينة/ : malgré tout/.24نواصؿ : 23نعـ قميبل كي يكوف المرض قاوي/ :22ميدئة./

: ال 28: ونعاود نحوس عمى الحؿ/27:وفي نفس الوقت ندعي ربي/26:ساعات نيأس شوي/ 25
: ما عنديش حاجة إسميا 31دتو ثبلث مرات وجبتو/: الباؾ مثبل عاو 30أنا ال أفقد األمؿ/: 29أتنازؿ/
: عندي ثقة 34: ما كانوش عندي لوالد حاربت باش جبتيـ/33: نواصؿ يسموني البقة في الدار/32فشؿ/
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 :37: وبفضؿ دعاء الوالديف أيضا/36:ودايما يحقؽ لي أممي دائما أحصؿ عمى ما أريد/35بربي كبيرة /
: نحاوؿ نمقى 42: ندير الخير/41: نصدؽ/40: ندعي ربي/39ة/: نطمب المساعد38ال أستسمـ نثابر/

:وساعات 45في الخدمة نحسيـ يغيرو مني/ :44: ونبرىف بمي راني قادرة، نتحمؿ مسؤوليتي/43حموؿ/
: حتى في العرس الناس البرانية 47: حتى راجمي نحسو يغير مف نجاحي/46نحس ما يحبونيش /

: 51:ما نستعرفش /50: يشوفوني خير منيـ /49األقارب/ : بصح نحس الغيرة في عينيف48نعجبيـ/
: 55: نقوؿ إيو أخطيني برؾ نكره الجداؿ العقيـ/54: ما نناقشش بزاؼ ما نحبش/53نيرب/  52نكره/

: ما نحبش نباف ناقصة 58نعـ نخاؼ مف نظرة اآلخريف/: 57: الحمد هلل /56نعـ سعيدة والحمد هلل /
: 61إذا غمطت نعتذر ما عنديش مشكؿ/: une bonne personne./60:دائما نحب نباف جيدة 59/

 pas vraimentال ال : 64: دائما ونواكب األحداث/63نعـ، نحب نطور نفسي/: 62نعـ محضوضة/
: ساعات نقوؿ ىذي فترة 67:ما حققتش واش راني حابة/66تمنيت ندير بزاؼ حوايج ما درتيمش /: 65/

: أنا كي نخدـ حاجة 70/: نعـ مميزة. 69/ا عبلباليش بييـ م: 68وتعدي ، ماداـ لوالد صغار برؾ/
: 73: ندير الزيوت والمواد الطبيعية/72إعاقة ما نحبش نتقبمو قع / Faiblesse:71نخدميا عمى الصح/

: ونمبس 75: خاصة أنا راىي في رجميا لي نمشي عمييـ/74دئما نبمؿ البشرة باه ما تنشفش وتوجعني/
: راح 80أنا عرفتمو/ :79: ونيايتيا موت/78: ما نحبش النياية/77فة تعيؼ /مقر : 76غير الجمد الحر/

: نميي 84:ما نمتاش بيو/83: كي نقوؿ ماكاش ما كاش /82: ىو حاجة يمكف التحكـ فييا/81وعاود وال/
: 88زينة/:أنا 87: نعـ تعجبني روحي /86:يروح و يجيني وقت األزمات فقط /85روحي بحوايج خرا /

: وكي نشوؼ الصداؼ نخاؼ 91: حابة نصغر روحي/90: ساعات نحس عجزت/89فقط / حابة نشياف
:عراقيؿ 96:وال كي ما نقدرش نمشي/95: خاصة إذا فاقوا بيو /94نعـ أحيانا/ :93: يتعبني./92منو/

: ونتفنف في 98: نعـ نحب الرسـ،/97خاصة بيا، عمى خطراش الـز نخرج نخدـ نمبس صباط يضرني/
: ونقرا قصص بالعربية 101: ونمارس رياضة باه نشياف برؾ/100موىبة مف عند ربي/: ىذي 99الطبخ/

: 105: عادي والدي يحبوني/104: نحب نكوف دائما حطة في كمشي/103: أنا نكافئ نفسي/102/
: يحسدوني عمى 108: في الخدمة يغيرو مني /107نحس خاوتي فخوريف بيا /: 106زوجي نورماؿ/

: نعـ 111: يشجعوني     /110وجي كذلؾ يغير مف نجاحي وتميزي/: ز 109زيني و ماديا /
:بصح 114: ما و بابا وزوجي و والدي وخاوتي. /113: نحب والدي وزوجي وما وخاوتي/112كثيرا/

:في الخدمة نحسيـ يغيرو مني، كنزة  116: ببلؾ كي عدت نشبيميا/115عمى بالي ما تحبني بزاؼ/
: و 119: وأمي بدعائيا/118: لخريف تاع مصالح/117 /رمنيفقط ىي المي شغؿ ختي تحبني وتحت

: نعـ 123/: يتعاممو معايا باحتراـ.122:حتى كنزة عمرىا ما تخبلت عميا/221: و راجمي /120خاوتي/
: نحاوؿ نحمو 125: إنسانة ناجحة ولحمد هلل/124ماعدا الغيرة تاع الخدمة ىاكي تعرفي مف تحت لتحت/

: ونتبع الفريؽ الوطني كيما قع 127: ندير رياضة باه نشياف برؾ/126بالعقؿ ونطمب المساعدة /
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خايفة منو : 130: بصح كي نكوف نرسـ نحب نقعد وحدي /129نحب نقعد مع لعباد/: 128الجزائرييف/
 : ما نيش مخططتمو.132:ما نيش متحكمة فيو /131/
  أمل  –كما وردت مع الحالة  العياديةالمقابمة 

 ير الذات.المحور األول : تقد
 : كيفاش كانت بداياتك مع المرض؟  1س
 : بدا كمؿ الجسد يزورني بفترات متباعدة، كنت نحسبيا حساسية.1ج
 : واش كانت الضروف كي جاك المرض؟2س
 : ظير عاـ الباؾ، وكانت ظروؼ صعبة شوي في العائمة. 2ج
 واش كانت ردت فعمك كي خبرك الطبيب عن المرض.؟: 3س

 غاضتني روحي بزاؼ. ج:تصدمت ما حممتش،
 المحيط المي تعيشي فيو كيفاش تعامؿ معاؾ.:4س

 ج: عادي، شغؿ مرض عادي.
 : ىل تسبب لك الصدفية مشاكل مع اآلخرين .5س

ج: مع األغراب نتيرب، ما نقولش بالمي مرض مزمف، نقوؿ الشمس برؾ جمدي حساس، الميـ نمعبيا بمي 
 حاجة نورماؿ.

 سي عمى الشاطئ ؟: تقدري تنزلي لمبحر و تجم6س
 :نعـ معنديش مشكؿ شخصيتي قوية عندي وسائؿ إلخفائو 6ج
 : تمبسي أي لباس تحبي حتى وان كان يبين المرض؟ 7س
 : ما عنديش مشكؿ نحوؿ األنظار عف المرض . نتعقد بصح نواجو 7ج
 : راكي أديري في الدوا ؟8س
إذا نسيت ال أخرج ألف القشور ظاىرة و  : دائمة العبلج ال أناـ دوف تزييت حتى ال أصبح بالقشور و8ج

 تحرجني، الدواء الكيميائي أحيانا . لكف الطب البديؿ أكثر أشتري ميما يكوف ثمنو.
 : تحسي بالنقص؟9س
 : أبدا، بيني وبيف روحي ممكف، بصح نحاوؿ ما نبيف بمي عندي مرض عياف.9ج
 : وكي تتخذي قرار تواصمي فيو وال تتراجعي ؟10س
 اجع في العائمة أبي، خاوتي كبار ( أـ في العمؿ ال أبدا ما عنديش إشكاؿ.: : ) نتر 10ج
 : كيفاش تشعري عندما تكوني غير قادرة عمى مواجية الموقف.11س
 : نخمـ نسقسي الغاشي ، نحوس عمى الحؿ.11ج
 : وكي تفشمي في مواجية ميمة ما واش تديري ؟12س
 : نقمب الصفحة.12ج
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 لصعبة في حياتك.: كيفاش تواجيي الميام ا13س
: نواجو نورماؿ، نريح مؤقتا ثـ نتخذ قرار و نتحمؿ مسؤولية قراراتي.نحاوؿ نوجد حموؿ . عادي،   13ج

 ما نخممش بالضعؼ الميـ نحاوؿ نحؿ المشكؿ بكؿ الطرؽ الميـ نمقى حؿ نمجأ لطمب النصيحة .
 : كيفاش تشوفي شعور االخرين تجاىك.14س 
يو مسكينة ،واش  –ولكف كي يكوف الصداؼ بايف نشوؼ الناس تتسائؿ : نحس بالمي أنا جذابة، 14ج

 ىذا المي في وجييا راكي عارفة .
 : إذا اقنعك اآلخرين بأن رايك خاطئ كيفاش تتصرف .15س
 : صعب ما نتقنعش بسيولة،  نأخذ الرأي بعيف اإلعتبار ولكف أفكر مميا مع الوقت.15ج
 ت المثيرة لمجدل .: ماىو تصرفك إزاء مناقشة الموضوعا16س
 .  je m’emporte: نتقمؽ، نثور 16ج
 : ىل انتي سعيدة بما حققتو إلى اآلن؟17س
ال  %80: مف ناحية العمؿ و الحياة اإلجتماعية نعـ سعيدة وراضية ولكف الجانب الشخصي، 17ج

 عبلقاتي الخاصة، ما عنديش حتى صديقة مقربة ماكاش.
 : وامورك كيفاش راىي تمشي.18س
 ،الشخصية سيئة العممية أجد صعوبات و لكف الحمد هلل .  sava العائمة : 18ج
 : ىل يزعجك رأي الناس في تصرفاتك؟19س
  me juger مانحب حتى واحد يحمكـ عميا   Oui :19ج
 : واش ىو شعورك عندما تخطئين مع أحدىم؟20س
مب كي ما يفيقش نتيرب كي يكوف عمى بالو نط –أحيانا  –: يؤنبني ضميري بزاؼ، نطمب السماح 20ج
 ما نبينش خطئي بزاؼ. –
 :ىل تشعرين بأنكي محضوضة؟ 21س
 . جد محضوضة.Oui beucoup: 21ج
 .  :ىل ترين بأنو يمكنك تغيير أشياء في حياتك22س
 je me marie avec un homme très riche j’arête mon travaille et je : نعـ 22ج

reste à la maison  
 ية عن نفسك؟:ىل أنت راض23س
 :نعـ رضية.23ج
 : كي تشوف وحايد يتخابرو واش تقول في نفسك؟25س
 : تبالي مشي متربيف.25ج
  : ىل أنت مميزة في محيطك؟26س
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 : نعـ كثيرا جد متميز.26ج
 :كي تكون عندك ميمة تحرص عمى انجازىا بدقة وال كيما كان الحال؟27س
  : بدقة نحب الدقة في اإلنجاز.27ج
 ثل بالنسبة ليك ىاذا الحبوب)األعراض(؟: واش تم28س
 شعؿ بموة ) مع تأثر و إحمرار في الوجو وعدـ التقبؿ (.  Malédiction :28ج
 : واش تدير باه تخفف من األعراض )ما يبانش المرض(.29س
الماركا   les fond de tein: ندوش بزاؼ، نشري الزيوت الغالية، المود الطبيعية، كراـ غسوؿ، 29ج

 ف.الغاليي
 : والحياة ما ذا تقولي عنيا.30س
منيش عارؼ ويف كانت   très fort de personnalité لوكاف ما كنتش   injuste: نحسيا 30ج

 داتني.
 : ماذا تقول لمرضى الصدفية؟31س
ماشي كبيرة بصح تنغص المعيشة     emerdant  : إبتبلء صامط بزاؼ ماشي حاجة واعرة بصح31ج

؟      je ne sai pasحاجة ماقدرناش عمييا لو كانت      mal édiction  تكره لحياة  نحسيا شغؿ
 )تأثر عميؽ عمى الوجو وحسرة بادية عمى لوجو(

 : ىل تحبين شكمك؟32س
 بصح كي يكوف الصداؼ نكره حياتي و ندير قاع الوسائؿ باش يروح و نخفيو .  Très belle: نعـ32ج
 : تشعرين بالحرج من المرض؟33س
 كي يكوف يباف، ما نخرجش مف الدار، كي نشوفو صباح يصماطمي النيار.: نعـ 33ج
 : ىل يسبب لك عراقيل في حياتك؟ 34س
خبلص متعايشة  il fait partie de moi: عراقيؿ نفسية بيني وبيف روحي، أنا نحاوؿ نتأقمـ معاه 34ج

 معاه.
 : ىل تشعري بأن لديك مميزات خاصة؟35س
 مانشوفش روحي ناقصة.   toujour bien : نشوؼ روحي 35ج
 : ىل تكافئين نفسك عند نجاح ما؟36س
 : نعـ، نفحشش روحي، ونفرح كي نحقؽ نجاح ما نحب نمبس مميح ناكؿ مميح ونشري غير الغالي.36ج

 المحور الثاني : الشعور بقاعدة أمن داخمي.
 : األسرة تاعك كيفاش تتعامل معاك؟ 37س
 ورة.: يحبوني ودايما معايا بنات وذك37ج
 : يحسسوك بالنقص وال يشجعوك؟ 38س
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 : يشجعوني.38ج
  :تحبي األسرة تاعك ؟39س
 : أكيد ببل بييـ ما نسواش.39ج
 : شكون تحسيو قريب ليك كثر؟  40س
: أمي وخويا في ببلسة بابا ىو المي نحكيمو كمشي وواقؼ معايا ماديا ومعنويا نحسو بابا صح  40ج

 ع يحبوني.وخواتاتي وحتى خاوتي لخريف أنا ق
 : كيفاش تشوف شعور اآلخرين اتجاىك؟ 41س
، مع الناس يحترموني في كؿ مكاف والعائمة الكبيرة كذلؾ  indispensable: في األسرة محبوبة و 41ج

 يحبوني ويحترموني.
 : شكون المي يدعمك كثر.  42س
 يـ الكؿ.: خويا وأمي وخواتاتي وخاوتي لخريف كؿ واحد كيفاش الميـ أنا عيشة بينات42ج
 : وخارج األسرة كيفاش يتعاممو معاك.43س
: مميح، عندي أمي بالرضاعة جيراننا بكري تحبني بزاؼ وبناتيا خواتاتي ثاني، كي نروح لمببلد 43ج

يحترموني عندي بنات عمي، في الخدمة يحترموني كذلؾ في كؿ مكاف أف  La familleدائما نزورىا. و 
 مقادرة روحي.

 : يساندوك ؟   44س
 دائما. bien sur: 44ج
 : واش تقيمي روحك في المجتمع؟45س
: أنا ناجحة والحمد هلل متميزة بالنسبة لنتاجاتي عندي مشروع الباس بيو، نجحت في قرايتي و زينة، 45ج

 و خاوتي ماشاء اهلل، الحمد هلل.
 : كي يصير مشكل في العائمة كيفاش تتصرفي معاه؟46س
 حؿ بالنقاش  إلخ .: نبلحظوا و نحاولو نمقاو 46ج
 : ماىي الرياضة المحببة بالنسبة لك؟47س
 كرة اليد. -: السباحة 47ج
 : تحبي تقعدي وحدك والمع الناس؟48س
 : وحدي مانكثرش بزاؼ مع الناس األقربوف فقط.48ج

 : ماىي نضرتك لممستقبل؟49س 
ؿ ماشي نحس، شغؿ : نشوؼ فيو بمي غير واش راني حابة رايح يصرا و ىذا المي يدفعني لؤلم49ج

 عندي قناعة بالمي المي جاي خير.
 تقسيم الخطاب إلى وحدات  
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:وكانت 4ظير عاـ الباؾ/:3:يزورني بفترات متباعدة/ كنت نحسبيا حساسية/2:بدا كامؿ الجسد /1
: 8:يتعامؿ عادي/7: غاضتني روحي بزاؼ/6: تصدمت ما حممتش/5ظروؼ صعبة شوي في العائمة/

: نقوؿ الشمس 11 /: ما نقولش بالمي مرض مزمف10غراب نتيرب/:مع األ9شغؿ مرض عادي/
: شخصيتي 15:نعـ معنديش مشكؿ/14: الميـ نمعبيا بمي حاجة نورماؿ/13: جمدي حساس/12برؾ/
: نتعقد بصح 19: نحوؿ األنظار عف المرض/18:ما عنديش مشكؿ/17: عندي وسائؿ إلخفائو/16قوية/
: و إذا نسيت ال أخرج ألف 22دوف تزييت حتى ال أصبح بالقشور/:ال أناـ 21: دائمة العبلج/20نواجو/

:أشتري ميما 25: لكف الطب البديؿ أكثر/24: والدواء الكيميائي أحيانا/23القشور ظاىرة و تحرجني/
: 29: بصح نحاوؿ ما نبينش/28: بيني وبيف روحي ممكف/27: أبدا ما نحسش بمنقص/26يكوف ثمنو/

: ما 33: أبدا/32:أما في العمؿ ال/31جع في العائمة أبي، خاوتي كبار /:نترا30بمي عندي مرض عياف/
 34عنديش إشكاؿ/

: نريح 39: نواجو نورماؿ/38: نقمب الصفحة/37:نحوس عمى الحؿ/36: نسقسي الغاشي/35:نخمـ/
:ما نخممش 44:عادي/43: نحاوؿ نوجد حموؿ/42:و نتحمؿ مسؤولية قراراتي/41:ثـ نتخذ قرار/40مؤقتا/
: نمجأ لطمب 48:الميـ نمقى حؿ/47: بكؿ الطرؽ /46:الميـ نحاوؿ نحؿ المشكؿ/45عؼ/بالض

: نشوؼ الناس 52: ولكف كي يكوف الصداؼ بايف/51نحس بالمي أنا جذابة/ :50/:49النصيحة/
: ما نتقنعش 57:صعب/56:/55:واش ىذا المي في وجييا راكي عارفة/54:يو مسكينة/53تتسائؿ/
 je: نثور 61:نتقمؽ/60: ولكف أفكر مميا مع الوقت/59ي بعيف اإلعتبار/: نأخذ الرأ58بسيولة/

m’emporte /61/ولكف الجانب 63: وراضية/62:ناحية العمؿ و الحياة اإلجتماعية نعـ سعيدة :
  sava :العائمة 65:عبلقاتي الخاصة، ما عنديش حتى صديقة مقربة ماكاش/64/%80الشخصي ال

:مانحب 70يزعجني /  Oui:69: و لكف الحمد هلل/68ة أجد صعوبات/: العممي67:الشخصية سيئة/66/
: كي 74: أحيانا /73: نطمب السماح 72: يؤنبني ضميري بزاؼ/me juger/71 حتى واحد يحكـ عميا

 Oui: 77ما نبينش خطئي بزاؼ/ – 76: كي ما يفيقش نتيرب/75يكوف عمى بالو نطمب/
beucoup/78/نعـ 79: جد محضوضة : je me marie avec un homme très riche j’arête 

mon travaille et je reste à la maison /80/نعـ كثيرا 82:تبالي مشي متربيف/81:نعـ راضية :
: 89:شعؿ بموة /Malédiction  /88 :87: نحب الدقة في اإلنجاز/86:/85: بدقة84:جد متميز/83/

الماركا   les fond de teinعية، كراـ غسوؿ، : المواد الطبي91نشري الزيوت الغالية/ 90ندوش بزاؼ/
منيش عارؼ   très fort de personnalité : لوكاف ما كنتش injuste /93: نحسيا 92الغالييف./

: emerdant /99  :بصح98: ماشي حاجة واعرة /97: صامط بزاؼ/96إبتبلء/ :95ويف كانت داتني/
  mal édiction :102:  نحسيا شغؿ /101:  تكره لحياة/100ماشي كبيرة بصح تنغص المعيشة/

  Très belle: نعـ105؟      je ne sai pas: لو كانت    104:حاجة ماقدرناش عمييا/103/
 : و ندير قاع الوسائؿ باش يروح ونخفيو.107:بصح كي يكوف الصداؼ نكره حياتي/106/
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يصماطمي : كي نشوفو صباح 110: ما نخرجش مف الدار/109:نعـ كي يكوف يباف/108/
 il fait partie de: 113: أنا نحاوؿ نتأقمـ معاه/112: عراقيؿ نفسية بيني وبيف روحي/111النيار./
moi /114/.نشوؼ روحي 115:خبلص متعايشة معاه : toujour bien  /116 مانشوفش روحي:

: 120:نحب نمبس مميح/119: ونفرح كي نحقؽ نجاح ما /118: نعـ، نفحشش روحي/117ناقصة./
: ودايما معايا بنات 123:يحبوني/122:ونشري غير الغالي/121كؿ مميح /نا

:وخويا في ببلسة 128: أمي /127:ببل بييـ ما نسواش./126:أكيد نحبيـ/ 125:يشجعوني/124وذكورة/
: 132: نحسو بابا صح /131:وواقؼ معايا ماديا ومعنويا/130:ىو المي نحكيمو كمشي /129بابا /

:و 136:في األسرة محبوبة /135: أنا قع يحبوني./134وتي لخريف/:وحتى خا133وخواتاتي/
indispensable /،137/والعائمة الكبيرة كذلؾ 138: مع الناس يحترموني في كؿ مكاف :

:وخاوتي لخريف كؿ واحد 143: وخواتاتي/142:وأمي/141:خويا /140: ويحترموني./139يحبوني/
: عندي أمي بالرضاعة 146:يتعاممو معايا مميح/145/: الميـ أنا عايشة بيناتيـ الكؿ.144كيفاش/

: 150: كي نروح لمببلد دائما نزورىا/149:وبناتيا خواتاتي ثاني/148: تحبني بزاؼ /147جيراننا بكري/
: كذلؾ في كؿ 153: في الخدمة يحترموني/152:عندي بنات عمي/151يحترموني / La familleو 

:متميزة بالنسبة 156:أنا ناجحة والحمد هلل /155دائما./ bien sur:154مكاف أنا مقادرة روحي./
: و خاوتي 170: و زينة،/169: نجحت في قرايتي/168: عندي مشروع الباس بيو/167لنتاجاتي/

: نحب السباحة 173:نبلحظوا و نحاولو نمقاو حؿ بالنقاش  إلخ/172: الحمد هلل./171ماشاء اهلل/
:نشوؼ فيو بمي 177رش بزاؼ مع الناس األقربوف فقط./: مانكث176:وحدي./175: كرة اليد./174/

: ماشي نحس، شغؿ عندي 179: و ىذا المي يدفعني لؤلمؿ/178غير واش راني حابة رايح يصرا /
 قناعة بالمي المي جاي خير

 

 

 

 

 

 



 لممخصا
عنى وت   نسانيالتي تيتـ بالجوانب السوية مف السموؾ اإلاإلكمينيكية،  في إطار البحوث والدراسات

عمـ النفس ليس عمما لدراسة المرض واإلستسبلـ واإلنييار واإلنيزاـ مف باب أف  ، وبمريض وليس بمرض
، وكيفية تطويرىا وتنميتيا ليتمكف الفرد االنفسي فقط، لكنو عمـ لدراسة قوى وفضائؿ النفس اإلنسانية وقيمي

 "، لموصوؿ إلى ما أسماه أرسطو "الحياة الطيبةمف المضي قدما بتفوؽ وكفاءة وفي معظـ سياقات الحياة 
« Good Life ». 

 La résilienceقمنا بدراسة حوؿ مفيوـ قديـ، حديث في عمـ النفس، إنو الجمد النفسي، 
psychologique  تمؾ القدرة التي يتميز بيا األفراد الذيف يستطيعوف  مواجية الصدمات ويحولونيا مف

 Des facteursإلى عوامؿ حماية   ،محبطة ومدمرة Des Facteurs de risques عوامؿ خطر
de securité  .و دوافع لمنجاح والتكيؼ والتميز 

يتميزوف بسمات عديدة، تساعد عمى نسج وىيكمة  Les Résilientsدوف م  ىؤالء األفراد الج  
بقاعدة أمف  والشعور )عوامؿ ذاتية( L’estime de soiالجمد لدييـ، مف بينيا اخترنا تقدير الذات 

نابعة مف )عوامؿ خارجية(  sentiment d’avoir une base de sécurité interneداخمية،  
 Des المجتمع تتمثؿ في أفراد مف األسرة أو مف المحيط االجتماعي الواسع، يمثموف وصايا لمجمد

tuteurs de résilience ساندتيـ يتمكف الفرد مف الشعور بالحماية الداخمية.م، ب  
. ىذه الشريحة مف المجتمع الميمشة  Le Psoréasisصصنا دراستنا، لمرضى الصدفيةخ

والتي تكاد تكوف مجيولة، لما عممناه عف مرض الصدفية، كاضطراب سيكوسوماتي جمدي ال يزاؿ البحث 
متواصؿ لمعرفة أسبابو وكيفية عبلجو وكذا مآلو وما يبلقيو المصابوف مف معاناة نفسية وصدمية جراء 

خبر المرض المزمف، وأعراضو المزعجة ناىيؾ عف نظرة المجتمع، ولما الحظناه مف تكيؼ وتعايش قي تم
المنيج مع المرض لدى البعض عمى عكس البعض اآلخر المنيـز والمستسمـ لؤلعراض.سمح لنا 

بتحميؿ استجابات ثبلث  L’étude de casدراسة الحالةقنية بت La méthode cliniqueالعيادي
المعطيات المجمعة انطبلقا مف المبلحظة العيادية كشفت مف الراشديف المصابيف بالصدفية حاالت 

د، المتمثميف في م  عف وجود مؤشرات الج ، واختبار الرورشاخ اإلسقاطيالنصؼ موجية والمقابمة العيادية
د محيطيف ،وذلؾ بفضؿ مواردىـ الشخصية، ولوجود أوصياء جمتقدير الذات والشعور بقاعدة أمف داخمية
 بيـ سواء مف األسرة أو مف خارجيا. 

 
               أمن داخمية ور بقاعدةعالش –تقدير الذات  –أوصياء الجمد -دمَ الجَ    :الكممات المفتاحية
 مرض الصدفية. – عوامل الحماية –عوامل الخطر  -                

 


