
 

 

 Rorschach .h اختبار الرورشاخ '' اختبارات الشخصية ''  السابعة:المحاضرة 

نظرا لكونه يدرس في مقياس  ،سنقدم في هذه المحاضرة عرضا موجزا الختبار الرورشاخ 

علما أنه تم تناول هذا االختبار في السنة الثالثة  ،بالتفصيلالمقاييس النفسية االختبارات و 

ألهمية هذه الخطوة في  ،لهذا سنركز في هذه المحاضرة على التنقيط ،علم النفس العيادي

 طبعا بعد أن يتم تطبيقه بطريقة صحيحة . ،صحة نتائج اختبار الرورشاخ

أهمية استعمال اختبارات ( أن 2002تجدر اإلشارة لما ذكره سيموسي .ع و زقار.ر)

الشخصية يكمن" في كون المادة اإلسقاطية المحصل عليها تسمح بفهم نوعية  العالقة مع 

الواقع،وفي نفس الوقت بالوقوف على إمكانية الفرد إلدماج واقعة النفسي في نظامه 

المه الفكري،إذ يجد هذا األخير نفسه أمام ضغوط داخلية و خارجية ،فيتبن لنا كيف يواجه ع

  (Chabert. Anzieu ; 1987.p 25-26)الداخلي و محيطه الخارجي"

 :Hermann Rorschachتعريف  -1

السويسرية و توفي   Zurichبمدينة  4881نوفمبر  8في   Hermann Rorschachولد 

( غير قابلة (Péritoniteبسبب تعرضه لـ بسويسرا Herisauبمدينة 4822أفريل  2في

 .سنة 73للجراحة في سن 

حيث تردد بعدها  هو أيضا مولعا بالرسم إذ كان رساما بارعا كان في الفن و اأستاذ أباهكان 

   بين دراسة الفن أو الطب واختيار دراسة الطب في األخير و تخصص في الطب العقلي.

  "بعنوان                     ناقش رسالة 4001، في عتبر أحد األطباء العقليين السويسرييني

hallucinations réflexes les  "  تحت إشرافEugen Bleuler.  

 la»عمل لمدة سنة بروسيا لكن سرعان ما عاد واستقر بسويسرا، عمل بعدة عيادات 

waldau» ، لمستشفى  ثم شغل منصب نائب مدير"Contenal    بمدينة "Herisau  

 .4040 ( سنة( La société suisse de psychanalyseإلى موته.ساهم في تأسيس 

 .مارس التحليل النفسي بدون أن يقوم بتحليل لنفسه لكون هذا األمر لم يصبح حينها إجباريا



 

 

  معروف بوضعه اختبار إسقاطي للتشخيص النفسي والذي يعرف باختبار الرورشاخ. 

   اختبار الرورشاخ: وصف    -2

وهو عبارة عن بقع حبر تسمح بدراسة الحياة العاطفية و  4020قدم رورشاخ اختباره سنة 

 يتكون اختبار الرورشاخ من عشر بطاقاتالذي (  (Chabert .C ,1983.p5الية يالخ

اللون  تحتويسوداء و و أخرى  ،بقع حبر سوداء منها التي تحتوي على، األشكالمختلفة 

يحترم  .مرقمة من واحد إلى عشرة و يستعمل األرقام الالتينية ، األحمر و بطاقات ملونة

  . الترتيب في تقديم البطاقات

فهي الحمراء السوداء وأما البطاقات ( ،I.IV.V.VI.VII)تتمثل البطاقات السوداء في البطاقات رقم 

 (.VIII.IX.X) فهي  الملونة أما البطاقات ( ،II.III)البطاقات 

   (تناظر محوري في كل البطاقات . تتميز البطاقات بوجود

 تعليمة الرورشاخ: -3

 قصيرة تمثلت في: ماذا يمكن أن يكون هذا؟ Rorschach كانت تعليمة ،هناك عدة تعليمات

Qu’est ce que cela pourrait être ?)) و هناك تعليمة طويلة تصل لعدة اسطر ،لهذا

(: "سوف أريك عشر بطاقات 4087)  C. Chabertلـسنكتفي بذكر التعليمة المستعملة 

 عليك أن تقول لي في ما تجعلك تفكر و ما الذي يمكن أن تتخيله انطالقا من هذه البطاقات"

 خطوات تطبيقه: -4

ليتمكن من اخذ المالحظات نضع البطاقات  ،من المستحسن وضع الشخص على اليسار أمام المختص

البطاقات حسب الترتيب الموجود خلفها و يجب  ، يقدم المختصمقلوبة و موضوعة فوق المكتب  العشر

احترام الوضعية التي تقدم بها اللوحات الواحدة تلوى األخرى، يلقي المختص التعليمة و يشغل جهاز 

 حساب الزمن والذي من المستحسن أن يكون غير ظاهر للشخص 

 : و المتمثلة في مراحل أساسية 7على الرورشاخ نعتمد في  تمرير اختبار

 



 

 

 

 اللوحات: مرحلة تمرير4-1

وص و كذا غير اللفظية  مثل حركات حيعمل المفحوص على تسجيل دقيق لكل اإلجابات اللفظية للمف

كما البد أن يسجل إن وجدت مثل نقد البطاقات  أو الوضعية  تعليقاتال االبتسامة، التنهد ، ،الوجه 

 وهي:  تسجيلل عملية الهناك رموز تسهوضعية اللوحات إن تم قلبها أو رؤيتها بالجانب و لهذا 

 Ʌ  في وضعية عادية.امسك البطاقة إن 

 V  امسك البطاقة مقلوبةإن. 

 .امسك البطاقة بوضعية جانبيةإن  ˃˂

 المستغرق بين تقديم اللوحة وزمن الالبد على المختص أن يدون كل هذه المعلومات و يجب أن يدون 

  .اإلجابة في كل بطاقة مع الزمن الكلي لكل بطاقة و كذلك الزمن الكلي لبروتوكول الرورشاخ

 :التحقيقمرحلة 4-2

وهي  بالتحقيق،بالقيام  كل البطاقات االنتهاء من تمرير  تعد هذه ثاني مرحلة حيث يقوم المختص بعد 

المفحوص لوحة بلوحة وبنفس الترتيب هنا يقدم المختص اللوحات مرة أخرى للشخص أو  مرحلة لفظية

 و يطلب منه تحديد ما رآه في التمرير الفطري وما هو العنصر أو المنبه الذي جعله يعطينا تلك اإلجابة؟

عها و ماذا يميزها هل كان المنبه هنا تناول كل اإلجابات التي جاءت في التمرير بغرض تحديد موقيتم  

رأيت :مثال  رأى اإلجابة في الكل أو في جزء من البطاقة أو الشكل ،هل  هو الشكل أو اللون أو الظالل

لتحديد طريقة التناول هل رآها في الكل أو الجزء و هل الشكل او اللون هو الذي  هنا فراشة أين هي؟

 حدد لنا هذه اإلجابة فراشة. 

في حساب  في حال ظهور إجابات جديدة لم تظهر في التمرير األول تدون وتنقط لكنها التدخل

 لكن تعطينا فكرة في التحليل الحقا عن ما تمت إثارته في الشخص.  البسيكوغرام

 تحقيق الحدود 

( ليتم استثارة استجابات تجنبها المفحوص ، يكون 4012) B.Klopferتم اقتراح هذا التحقيق من قبل 

و األشخاص في    Vةفي حال غياب اإلجابات المبتذلة مثل إجابة خفاش في البطاقالتحقيق هنا موجه 

 40ص .أو إذا غاب أحد المحددات في كل البروتوكول مثل اللون أو الحركة IIIالبطاقة 



 

 

 المفضل: االختيارمرحلة 4-3

اللتان  بطاقتانختار المختص كل البطاقات على المكتب على ومرأى المبحوث، ويطلب منه ا يضع

يسأله و( -و نرمز لها بـ ) اللتان لم تعجباه  بطاقتانو من بين كل البطاقات و نرمز لها بـ )+( أعجبتاه 

 ما السبب الذي جعله يعجب بالبطاقتين المختارتين ويستاء من البطاقتين االخرتين. لماذا ؟

 :مالحظة مهمة 

بعد إتمام مرحلة االختيار ينتهي تمرير اختبار الرورشاخ، نشير هنا أنه البد أن يأخذ المختص بعين 

يقوم  االعتبار كون هذا االختبار يؤدي إلى نكوص المفحوص و يثير إشكاليات بدائية، لهذا مهم أن 

يفسح له ل خاصة ، حيث يتناول معه تجربة تمرير اختبار إسقاطي و اختبار الرورشاخ بمقابلة ترميمية

وهذا لكي  ،ما غير ذلك أواالرتياح  أوبالضيق  بإحساس األمرالمجال للتعبير عما خالجه سواد تعلق 

  يتمكن المفحوص من تجاوز تلك الوضعية النكوصية وكل ما أثارته في نفسيته .

  االختبار:تنقيط   -5

 . البطاقاتبعض  به تنقيطيعمل المختص على تنقيط البروتوكول حسب الجدول التالي 

أجزاء  -  Ddصغيرة أجزاء   - Dجزئية  إجابة -  Gإجابة كلية طريقة التناول

 Doنادرة أجزاء،   Dbl بيضاء
 .-F شكل سلبي ،+F شكل إيجابي ،Fالشكل   المحددات

 ، حركة األشياءkan حركة إنسانية، حركة حيوانية Kالحركة 
kob . 

 ،يطغى الشكل على اللونCF ، يطغى اللون على الشكلC اللون
FC،اللون األسود و الرمادي C’اللون األبيض لون المساحات، 

Dbl يتحكم بها اللون األسود القاتم الذي يرمي للخوف، Clob، 

،يطغى الشكل ClobF يطغى اللون األسود و الخوف على الشكل

 FClob  على اللون األسود و الخوف

    الشكل على الظل،يطغى EF ، يطغى الظل على الشكلEالظل 
FE. 

 

 محتوى انساني غير واقعي،Hd ، أجزاء انسانHمحتوى انساني  المحتويات

(H)-محتوى حيواني A أجزاء لحيوان،Ad  تشريح،Anat ،

 ،هندسةpays،منظر طبيعي Sang،الدم Sexe محتوى جنسي
archit........ 

 
            



 

 

    تنقيط أجوبة الرورشاخ -6

 أي بروتوكول رورشاخ البد أن يكون الطالب مزودا بمرجعين أساسيين وهما:  لتنقيط  

1- Cécille Beizmann(1966).Livret de cotation des formes dans le 

rorschach .Editions du centre de psychologie appliquée .paris. 

2- Nina Rausch De Traumbenberg (1981).La pratique du 

Rorschach.PUF. 

 أمثلة من تنقيط إجابات الرورشاخ:

هذه الخانة ال توجد :  الشرح التنقيط التحقيق النص 
في عرض البروتوكول 
وضعت فقط للشرح للطلبة 

 محتوى التنقيط .

 "I:41اللوحة 

 طيور راهم يطيرو
 
 

41"4' 

أيه راهم يطيروا 
 غراب كي شغل 

 الصورة كامل.

G Kan A      ثا41استغرق المفحوص 

 في الحديث. للبدء
 كل الشكلاإلجابة في جاءت 

G  حركي محددعلى وتحتوي 

محتوى و Kan حيواني

 .A حيواني

د 4الزمن الكلي لهذه البطاقة 

 ثا41و
 "II :70اللوحة 

راني نشوف 
deux ours  راهم

 يشطحوا .

4' 

 

الجزء األسود   
راهم شادين يديهم 

D 

D Kan A Ban 

 
 ثا 70استغرق 

طريقة التناول جاءت في  
مع وجود محدد  Dالجزء

و محتوى   حركي حيواني

  حيواني مبتذل 

 د4الزمن الكلي لهذه البطاقة 

 "III:42اللوحة 

رجال راهم 
يحضروا في حاجة 

. 

V   كي شغل

Crabe 
2 ' 

فو في نشو  كيما 
   افريقيا

 
D  اسود تخلع

تخوف تشبه  لـ 

Crabe 

G K H Ban 

 
 

D FClob A 

 ثا42زمن بعد 

: طريقة التناول جاءت 4ج  

مع وجود محدد حركي  Gكلية 

انساني و محتوى انساني 
 مبتذل.

 : قلب اللوحة .2ج

طريقة التناول جاءت في 

مع محدد شكلي  D الجزء

و محتوى  FClobومخيف 



 

 

 .د 2الزمن المستغرق حيواني

 "IV:21اللوحة 

عمالق عندو 
رجليه كبار 

Monstre 
V Ʌ  شجرة 

70"4' 

 Enراه  
action  

 
 

  األغصانهنا 

G K (H) 
 
 

G F± PL 

 ثا لدينا إجابتين21بعد 

: طريقة التناول جاءت 4ج

كلية مع محدد حركي انساني 
 انساني غير واقعيو محتوى 

طريقة بعد قلب اللوحة : 2ج

التناول جاءت كلية و محدد 
 ومحتوى نباتي  -شكلي +/

 ثا.70د و4الزمن الكلي 
 

  في محاضرة عرض حالة بروتوكول رورشاخ كامال.مالحظة: سنقدم 

 

 

 

 

 

 


