
 "الروشاخ وارصان البنية المرضية كإختبار تحليلي اسقاطي" الندوة العلمية قرير حول ت

ندوة  -قسم العلوم االجتماعية  –كلية العلوم االنسانية واالجتماعية  تم نّظم2102فيفري  22إنّه بتاريخ       

صف وذلك على الّساعة التّاسعة والن الروشاخ وارصان البنية المرضية كإختبار تحليلي اسقاطي رائز  تكوينيّة حول

 .المكتبة المركزية-محمد بن شنب في قاعة المحاضرات

 

ية هيصام موسى عميد كلوقد افتتحت إشغال النّدوة على الساعة التّاسعة والنصف من طرف األستاذ الدكتور        

 الي صليحة لعز األستاذة أعلنتثم ، ين وشكر المتدخل بعد الترحيب بالّسادة الحضور العلوم االنسانية واالجتماعية 

 :عن أهداف الندوة المتضّمنة في المحاور اآلتية

 .إيصال الطالب إلى أقصى نسبة تفريق بين أنواع اإلختبارات اإلسقاطية و فيما توظيفاتها 

 .ما هو التنظيم النفسي الجيد من خالل اإلنتاج اإلسقاطي 

  يوم واحد غير كاف للتكوين.التكوين المبدئي إلختبار الروشاخ إذ أّن 

  مساعدة طلبة علم النفس وبخاصة طلبة العيادي على وضع تشخيص على أساس عملية اإلسقاط

 و الكشف عن توظيف الميكانيزمات الدفاعية أثناء هذه العملية .

 . الوصول الى فهم كيفية تفاعل السياقات مع بعضها البعض 

 سي للمفحوص من خالل لوحات الروشاخ الذي كان التوصل إلى نتيجة فهم مقروئية للسير النف

  ..يبدو بعيد الوصف

وقام  ،:سميرة مرداس  األستاذة التنظيميةمنهوم محمد وترأست اللجنة   األستاذولقد قام بتنشيط هذه الندوة        

عيادي لما يزيد  ممارسمختص نفسي وو -2-بجامعة الجزائر  أستاذمحمد يزيد لرينونة ،  األستاذبتأطير هذه الندوة 

مدخل عام حول االختبارات "تمحور تدخله حول الذي  "أحمد بويحيى"عن عشرون سنة، بمعية المختص النفسي 

لهذه الندوة، حيث قّدما عرضا نظريّا دقيقا ومفّصال الجانب النظري   ومن خالل مداخلته ركز على ، "االسقاطية

 تعريف االختبارات اإلسقاطية : خالل تطرقه للنقاط التاليةمن االسقاطية و تطورها  االختباراتحول تاريخ 

األسس العامة التي تقوم عليها  ، مبررات ظهور االختبارات اإلسقاطية ،خصائص ومميزات االختبارات اإلسقاطية،



دخل توكان الهدف من هذا ال .أنواع االختبارات اإلسقاطية ، تصنيف االختبارات اإلسقاطية ، االختبارات اإلسقاطية

  ، الذي يعتبر احد أهم االختبارات االسقاطية "رائز الروشاخ"وتهيأتهم لفهم  تمكين الحاضرين،المبدئي للندوة 

ذكر فيها نماذج من  األولىبمداخلتين المداخلة   "محمد يزيد لرينونة" الممارس العياديو األستاذولقد انفرد    

التي يمكن للمختص اللجوء إليها ليزداد فهما  ةعض المراجع المهمبوتطبقاتها ، عارضا  ل االختبارات االسقاطية 

 رفهم ما يدور في ساحة الالشعو التي تساعد في االسقاطية الروائز  أهميةوركز فيها على ومعرفة بهذا الموضوع ، 

 تخدمها اآلليات التي يسة والتعرف على طبيع،الشخص قصد التخلص من الصراعات التي يعاني منها  ما يقوم به و

 . لتلك الصراعات في مواجهتهاآلليات الدفاعية  هذه مدى نجاعةو

لرائز  -العملي  -التطبيقيالجانب  إلىتعرض  فقدخالته الثانية التي استمرت لساعتين دون انقطاع مدا أما     

بناء  لتالية :النقاط ا إلىوهو الهدف الرئيسي للندوة حيت تطرق  النظريمن تركيزه على الجانب  أكثرالروشاخ 

سية في البنية النف، السيكو غرام، كيفية تنقيط الرائز، تطبيق الرائز، لوحات الرورشاخ،شرح   رائز الرورشاخ

 .الرورشاخ

وات في ند هكاستدرسيتم ا وهذا ما، يوم واحد غير كافي لتكوين في هذا الرائز  أنمؤطر الندوة على  أكدوقد        

بغية التكوين الجيد لطلبة جامعة يحيى فارس في المجال العيادي، فالممارس العيادي يحتاج إلى هذه األدوات  الحقة

وال   أدواتكان تكوينه ناقصا ، فكما ال يستطيع الطبيب العمل بدون  وإالفي العيادة من اجل العمل بها ميدانيا 

،  دواتأطيع المختص العيادي ، الممارسة العيادية دون ساحة القتال دون سالح ال يست إلىيستطيع الجندي الذهاب 

وقد كان هناك تجاوب وتفاعل كبيرين من طرف الحاضرين من أساتذة المهمة ،  األدواتهذه  إحدىوالروشاخ 

 .وباحثين وكذا طلبة الماستر وجميع المهتمين بهذا المجال

مزاري  رمكلف بالبحث العلمي الدكتونائب العميد الالثانية زواال من طرف رفعت أشغال الندوة على حوالي  و      

  والقاء الكلمة الختامية ، وقد تركت الندوة انطباعات ايجابية عند الطلبة واألساتذة  الذي تفضل بتكريم المتدخلين 

يجابي ين في كلية العلوم االنسانية واالجتماعية على تفاعلهم االنتقدم بالشكر الجزيل لكافة العامل األخيروفي    

 للندوة . وإنجاحهم


