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ورشات االختبارات النفسية
يشكل تطبيق االتخببراا النفسية تخالل الممراسة الميدانية أو أثنرء فبرة البربص مهمة
صعبة برلنسبة للمبكونين أو الممراسين في علم النفس العيردي ،نظرا للعديد من األسبرب البي تبمثل
في البعض منهر في:
عدم توفر االتخببراا النفسية أو صعوبة الوصول إليهر بسبب ثمنهر المرتفع ،كثرتهر وكذا
صعوبة اقبنرءهر.
المردة العلمية المخصصة للبكوين في هذا الجرنب البطبيقي تخالل البكوين الجرمعي تبقى قرصرة
على تغطية جميع جوانبهر مقرانة والمدد الزمنية للبرامج (البكوين النظري أو البربص).
نقص اإلدااك بأهمية تطبيق االتخببراا النفسية ومكرنبهر في عملير البشخيص والعالج دفع
ببعض المؤسسر البي تبوفر على مخبصين نفسرنيين ممراسين إلى تصنيفهر ضمن الحرجر
الثرنوية البي يمكن االسبغنرء عنهر.
عدم تمكن الطلبة والمخبصين في مجرل تطبيق وتحليل االتخببراا النفسية دفع إلى تهميش
العمل بهر وبرلبرلي عدم السعي للمطرلبة برقبنرئهر.

األهداف :يهدف تنظيم هذه الورشات إلى:
نشر ثقرفة االتخببراا النفسية .
تمكين الطلبة والمخبصين الممراسين من االتخببراا النفسية.
تقديم دعرئم نظرية وتطبيقية لطلبة علم النفس والممراسين برلنظر إلى ظروف البكوين البي
عرفبهر الجرمعة بسبب الجرئحة.
يضمن نظرم الواشر تكوين نوعي في بعض االتخببراا .
تدعيم الممراسة النفسية بأدوا كمية وكيفية لبقنين وتكميم مخرجرتهر.

هـــــــــــام

 يبم تحديد موعد الواشة بعد اسبكمرل البحضيراالطلبة.
 تبضمن الواشة جرنب تطبيقي2

الخرصة ببسجيل

الورشة األولى :
ديباجة :التقنية االسقاطية:اختبار الرورشاخ في المجال السيكوسوماتي
دااسة الشخصية في علم النفس يسبهوي الطلبة واألتخصرئيين الممراسين ،نظرا لمر
يمكن لهذا المجرل من أن يمنحه من تصوا شرمل حول الشخصية اإلنسرنية بأبعردهر
الثرببة والدينرمية .آلير البفرعل مع الغير ،نظرم البوظيف العقلي والنظرة للعرلم .مآل
الشخصية ،طبيعة االضطرابر البي قد تصيبهر.
تبيح االتخببراا الشخصية والبي يصنف اتخببرا الرواشرخ وتفهم الموضوع على
اأسهر اؤية مبكرملة ومبجرنسة عن جميع أبعرد الشخصية البي يرجى تحديدهر أو
الوقوف عليهر .حيث تؤكد البحوث البي أنجز حول تقنية الرواشرخ مثال دقة النبرئج
العلمية المرتبطة بقيرس الشخصية ومؤشراتهر المرتبطة برلبوظيف العقلي ،الدينرمية
النزوية ،الدفرعر  ،ومدى قوة األنر؛ وبرلبرلي ضرواة اعبمرده في عملير البشخيص
والبنبؤ في المجرل المرضي .الصحة النفسية وعلم النفس الصحة.
جرء هذه الواشة لبدعيم مكبسبر الطلبة في مجرل االتخببراا االسقرطية وبرلبحديد
في اتخببرا الرواشرخ في المجرل السيكوسومرتي .حيث تقوم هذه الواشة على حصر
اسبخدام االتخببرا في مجرل األمراض الجسدية ذا الصلة برألبعرد النفسية للشخصية.
وتصب المعلومر برلبوازي في مجرل القيرس النفسي ومجرل األمراض السيكوسومرتية.
محاور الورشة:
المحــــــــــــــــور األول :اتخببرا الرواشــــــــرخ

 :Le test de Rorschachأداة

اسقرطـــــــــــــــــية
المحــــــــــــــور الثاني :الرواشرخ في المجرل السيكوسومرتي:
 المرجعير النظرية البطبيق -البحليل
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تأطير الورشة
د .حافري زهية غنية

الفئة المستهدفة:
طلبة األقسرم النهرئية :السنة الثرلثة علم النفس العيردي ،سنة أولى وثرنية مرسبر
عيردي (مكبسبر في علم النفس المرضي ،نظرير الشخصية ،اتخببراا الشخصية)
أتخصرئيين نفسرنيين ممراسين (في مجرل الصحة).

إجراءات تنظيمية:
عدد الطلبة المشراكين في الدواا ال يبجروز  01طلبة.
يبم اتخبيرا الطلبة وفق معريير يحددهر فريق المركز برالتفرق مع األسبرذ الذي يقوم
على تنشيط البكوين(.اسبمراة المعريير)
ال يحق للطلبة المشراكة في أكثر من واشبين طوال مدة برمجة البكوين وهذا
إلعطرء الفرصة لكل الطلبة في االسبفردة من البكوين.
الطلبة أو الممراسين الراغبين في المشراكة في إحدى الواشر مر عليهم سوى
ملئ االسبمراة على مسبوى أمرنة المركز وسيبم البواصل معهم بعد اتخبيراهم.
تخالل الواشر على الطلبة االلبزام البرم بكل اإلجراءا البنظيمية الداتخلية
الخرصة برلمركز وكذا اإلجراءا الوقرئية بسبب الجرئحة.
يــــــــــــــــوم
هي
الواشـــــــــــــــــة
مــــــــــــــــــــــــــــــــدة
كرمـــــــــــــــــــل.
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