
 

 

 "رائز تفهم الموضوعالثامنة:اختبارات الشخصية"ضرة االمح

 لمحة تاريخية  -1

يعتبر رائز تفهم الموضوع من أهم االختبارات اإلسقاطية، التي تهتم بدراسة الشخصية، هذا 

 ما دفعنا للعودة إلى أصل وبدايات هذا االختبار.

، هذا ما يدل على وجود عمل االختبارات اإلسقاطيةما لفت انتباهنا هو تصنيفه ضمن 

إسقاطي، والذي يوضح خصوصية هذا االختبار، بالرجوع إلى معجم مصطلحات التحليل 

فرويد الدور الكبير لإلسقاط في دراساته حول وضح  وبونتاليس،  البالنشالنفسي 

البارانويا، وكذا في حاالت الفوبيا باعتبارها " إسقاطا حقيقيا للخطر النزوي". )البالنش 

(، وكذا في الغيرة اإلسقاطية وفي هذيان البارانويا. مع وجود اإلنكار 27وبونتاليس، ص 

مرتبط باإلسقاط، بحيث سيعمل المفحوص على إسقاط من عالمه الداخلي ما ال يطيق في 

 TATفي  أن القصة المنسوجةنفسه )ما ينكره( إلى العالم الخارجي، هذا ما يجعلنا نفكر 

، يسمح لنا بالتعرف على بعض سمات إنتاج نفسيلية، فهي عبارة عن ذات داللة نفسية داخ

الشخصية، وكذا نمط تنظيمها، سلوكاتها، انفعاالتها، ويسمح لنا بالتطرق لمختلف السياقات 

الدفاعية ما يعطي لالختبارات اإلسقاطية صفة جهاز يعمل على إعطائنا عينات من 

 التوظيف النفسي.

، إذ ظهر سنة Enry Murrayموضوع لرجل الكيمياء والطبيب يعود ظهور اختبار تفهم ال
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لوحة، يتم تمريرها على مرحلتين، تتميز اللوحات بتعبيرها عن وضعيات  TAT 95ضّم  

مختلفة ألشخاص يختلفون في السن والجنس مع وجود نوع من الال وضوح، ما يحث 

المفحوص على الوصول إلى التأويالت والتداعيات، باإلضافة لوجود مناظر أقل تنظيما 

 مقارنة بباقي اللوحات.

رواية قصة، آخذا بعين االعتبار ثراءها مركزا على ماضي  كان يطلب من المفحوص

 وحاضر ومستقبل بطل القصة.



 

 

تجدر اإلشارة لوجود تمييز بين اللوحات حسب الجنس، فمنها الخاصة بالرجال، وأخرى 

 51خاصة بالنساء وحسب السن، إذ يتم تمرير اللوحات للذكور واإلناث الذين يفوت سنهم 

 سنوات.

طريقة خاصة لتمرير الرائز، وهذا بتوفير جو هادئ ومالئم، يتميز  على Murrayاعتمد 

بوضع المفحوص في حالة استلقاء، تحت ضوء خافت، إذ يمكن للمختص التدخل للتوضيح، 

 التشجيع بهدف جمع أكبر قدر من المعطيات الخاصة بما يعيشه بطل القصة من صراع 

 L. Bellakل في هذا الصدد نبدأ بـ لتتحرك المدرسة األمريكية بإنجاز حملة من األعما

 TATوهذا بإقامة صالت وطيدة بين  Murrayالذي بدأ أعماله انطالقا من نقده لـ  5311

والنظرية التحليلية، بالرجوع إلى إظهار مكانة النظرية الموقعية الثانية )الهو، األنا، األنا 

 مقاومة أو بالدفاعات.األعلى(، مع إبراز دور األنا ،ووظائفه سواء تعلق األمر بال

 E. R balken H. Hartman( 5311ليتوسع استعمال هذا االختبار  عند كل من )

(1954) D. Rapaport (1952) R. Schafer (1958) R. R Holt (5311 إذ )

 تميزت أعمالهم بتركيزهم على شكل القصةَ ، مع إهمالهم للمحتوى وطريقة سردها.   

(، التي 5311انطالقا من ) V. Shentoubسية نجد اهتمام أما فيما يخص المدرسة الفرن

عرفت في بادئ األمر نفس سير وتطور المدرسة األمريكية باالهتمام بشكل القصة، 

اهتمت بمختلف المواضيع، التي يتم سردها سواء كان ذلك عند فئة  5395فانطالقا من 

لمواضيع )القصص( عبارة عادية، أو فئة مرضية من المجتمع، فأخذت بعين االعتبار أن ا

 (.  TATعن التصورات، التي يتم إثارتها في الفرد من خالل المنبه )لوحات 

عن دور األنا ودفاعاته ووظائفه الواعية والالواعية، وكذا كون له دور  5399لتتحدث سنة 

 منظم في سرد القصة، انطالقا من المنبه.

الفوبية الهجاسية لدى األطفال، تعود األعراض  أثناء دراسة طولية لمصير 5392نة أما س

Shentoub  لضرورة االكتفاء بما جاء به فرويد، في ما وراء علم النفس بنظرياته

 الموقعية، االقتصادية والديناميكية.



 

 

تطرحان تقنية  R. Debrayو  Shentoubفإن  5321 -5393أما أعمالها ما بين 

ئهما للجانب النظري المساهم، في فهم ما تحليل وتفسير، رائز تفهم الموضوع وهذا بعد إثرا

 يحدث أثناء سرد القصة.
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أن هذه الصور  H. Murrayعبارة عن مجموعة صور مقدمة للمفحوص، حيث يوضح 

تمثل وضعيات إنسانية كالسيكية متعلقة بعالمية الصراعات، ففي كل لوحة سنجد ما يتعلق 

بهذه الوضعيات، وكذا تناول ليبيدي وعدواني في إطار سجل أوديبي، هذا ما يجعل هناك 

 اختالفا في الجنس وفرقا في الجيل.

منسوجة من خياله، هذا ما تعمل في هذه التقنية إلى دعوة المفحوص، إلعطائنا قصة 

إرصاناته، لنجد بها رنة خاصة بمستوى اإلشكاليات المثارة على  سيطبعها بدفاعاته و

 المستوى النفسي لشخص.

 نعلم أن كل لوحة تحتوي على محتوى كامن، ومحتوى ظاهر ما سنتطرق إليه الحقا. 

 2-1 تفهم الموضوع حاالت استعمال رائز 

تفهم الموضوع في االختيارات النفسية، وهذا بهدف االستقصاء يمكن اقتراح تمرير رائز 

المعمق للتوظيف النفسي للفرد، يمكن اقتراحه لألطفال والراشدين، الذين تظهر عندهم 

 معاناة نفسية، باإلضافة إلى اضطرابات وأعراض مرضية.

وأحد االختبارات  Rorschachيقترح إجراء االختبارات اإلسقاطية المتمثلة في 

سنوات. يمكن استعمال  3لألطفال األقل من  Patte noireو  TAT  ،CATلتفهميةا

TAT           .ألهداف مختلفة منها العيادية الخاصة بالتشخيص والعالج ومنها الخاصة بالبحث 

 2-2  وضعيةTAT  

ثالثة عناصر والمتمثلة في المفحوص، الرائز والمختص  TATتتضمن وضعية تمرير

تصويري  TATأثر التمرير بتفاعل هذه العناصر، باإلضافة لخاصية كون النفسي، حيث يت

وغامض في نفس الوقت، هذا ما يعطيه بعدين األول المتعلق بالتحليل الموضوعي المرتبط 

باإلدراك )وصف الصور، محتوى الظاهر(، والبعد الثاني المتعلق بالتفسير الذاتي )محتوى 

 كامن(.



 

 

 2-3  التعليمة 

 انطالقا من اللوحة "" تخيل قصة 

أين كانت تدخالت  Murrayتعطى التعليمة في البداية وال يتم تكرارها، عكس طريقة 

 المختص مسموح بها. 

 2-4  اللوحات 

 51احتفظ الباحثون، فيما بعد باللوحات األكثر معنى ) TAT 95بعدما كانت لوحات 

لوحة، فهناك لوحات  51أو  51لوحة(، ليتم تقسيمها حسب السن والجنس، ليتم تمرير 

خاصة بالذكور واإلناث، وأخرى خاصة بالنساء والرجال ولوحات خاصة بالنساء والفتيات 

 فقط، وأخرى للنساء والرجال ما سيوضحه الجدول التالي:

 

            

اللوحات 

 الجنس 

 السن 

1 2 3BM 4 5 
6BM/ 

7BM 

6GF/ 

7GF 
8BM 9GF 10 11 12BG 13B 13MF 16 

 * * * * * *  *  * * * * * * الرجال

 * * * * * * * * *  * * * * * النساء

 *  * * * *  *  * * * * * * ذكور

 *  * * * * * * *  * * * * * بنات

 

 يتم التمرير في حصة واحدة.

 

تقدم في  59و 9BM ،4 ،5 ،10 ،11 ،12BG ،13B ،53، 7، 5اللوحات  -

 الفتى.جميع الحاالت للرجل و المرأة، للبنت و 

 مقتصرة على الرجال و الفتيان. 9BM ،7BMاللوحات  -

 مقتصرة على النساء و الفتيات. 9GF ،7GFاللوحات  -

 ، مقتصرة على الراشدين رجاال و نساء دون الفتيان و الفتيات.59MFاللوحة  -



 

 

 هذا ما تعنيه الرموز التي تسمى بها اللوحات باللغة اإلنجليزية:

B:  boy معناها ولد 

M: man رجل معناها 

G: girl معناها فتاة 

F: femmel .معناها امرأة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اختبارات الشخصية"رائز تفهم الموضوع" المحاضرة التاسعة:

 2-5  محتوى اللوحات 

 سنقّدم اآلن المحتوى الظاهري و المحتوى الكامن لكّل لوحة، بشكل ملخص.   

 : 1اللوحة 

 العبوس أمام الكمنجة.: الطفل اهرظال حتوىمال

 عدم النضج الوظيفي للطفل أمام موضوع الراشد ) موضوع األب(. امن:كحتوى المال

 :2اللوحة 

 : رجل، امرأة و فتاة في الحقول.اهرظال حتوىمال

 .االوديبية: الثالثية امن كال حتوىمال

 :3BMاللوحة 

 : فرد مسترخي + موضوع على األرض.اهرظال حتوى مال

 : فقدان الموضوع و إمكانية تجاوز الوضعية االكتئابية.امن كال حتوىمال

 :4اللوحة 

 : زوجان في شقاق.اهرظال حتوىمال

 : التعبير على الصراع النزوي و العدوانية في عالقة زوجية.امنكال حتوىمال

 :5اللوحة 

 : امرأة تدخل إلى الغرفة.الظاهرحتوى مال

 : الصورة األمومية.امنكال حتوىمال

 :6BMاللوحة 

 (.lui tourne le dos: شاب مع امرأة مسنّة متحّولة عنه) اهرظال حتوىمال

 : تقريب ابن ـ أّم.امنكال حتوىمال



 

 

 :2BMاللوحة 

 : شاب و رجل مسن في محادثة.اهرظال حتوىمال

 : تقريب جنسي مثلي.امنكال حتوىمال

 :1BM اللوحة

 : عملية جراحية.اهرظال حتوىمال

 عدوانية ضّد األب ) وراءها الخصاء/ التدمير(.: امنكال حتوىمال

 :11اللوحة 

 : زوجان يتعانقان.اهرظال حتوىمال

 : تعبير لبيدي على مستوى الزوجان.امنكال حتوىمال

 :11اللوحة 

 : مشهد مقلق، صخور، انجراف، " تنين".اهرظال حتوىمال

 وراءها رمزية قضيبية.( إلشكالية قبل تناسلية reactivation: إيقاظ )امنكال حتوىمال

 :12BGاللوحة 

 : زورق في منظر غابي.اهرظال حتوىمال

 : اإلشكالية االكتئابية.امنكال حتوىمال

 :13Bاللوحة 

 : طفل وحيد أمام منزل ذو لوحات خشب متفّرقة.اهرظال حتوىمال

 : وحيد " كامل". وراءها رمزية أمومية.امنكال حتوىمال

 :13MFاللوحة 

 امرأة مستلقية عارية. و رجل يغطي وجهه.: اهرظال حتوىمال

 : تعبير عن الجنسية لدى الزوجان.امنكال حتوىمال



 

 

 :11اللوحة 

( لمنزل تحث الثلج. "طيف" ) surréaliste: صورة سريالية ) اهرظال حتوىمال

fantôme.) 

 : إيقاظ لهوام قبل تناسلي. وراءها رمزية أمومية.امنكال حتوىمال

 :16اللوحة 

 : " لوحة بيضاء".اهرظال حتوىمال

: الطريقة التي يبني بها المفحوص مواضيعه الداخلية و العالقة الموجودة امنكال حتوىمال

 بين هذه المواضيع.

 سنضيف ثالثة لوحات أنثوية:

 :6GFاللوحة 

   : زوجان من جنس مختلف. امرأة شابة تلتفت لرجل يحمل غليون تدخين اهرظال حتوىمال

 (pipe.) 

 (.seduction: ترمي لهوام اإلغراء. ) امنكال حتوىمال

 :2GF اللوحة

 (.poupon: امرأة تحمل كتابا، منحنية على بنت تحمل لعبة ) اهرظال حتوىمال

 : إيقاظ اإلشكالية العالئقية أّم ـ بنت.امنكال حتوىمال

 :1GFاللوحة 

أشياء في يدها : فتاتين من نفس الجيل، واحدة من فوق، وراء شجرة تحمل اهرظال حتوىمال

 و تنظر. و األخرى تجري في األسفل وراءها منظرا يعرف عموما بمنظر بحري.

( identification( و التقمص ) identité: تلتمس إشكالية الهوية ) امنكال حتوىمال

 الجنسي األنثوي.

 



 

 

 2-5  كيفية إجراء الرائز  

 يعتمد تمرير الرائز على عدة مراحل تقنية وهي:

االهتمام بالزمن خالل التمرير، وهذا بأخذ زمن الكمون ، وهو الزمن الذي  يجبالزمن:  -

يمر منذ لحظة تقديم اللوحة إلى اللحظة التي يبدأ فيها المفحوص بالحديث، كما نأخذ الزمن 

 الكلي لكل لوحة، وهو الزمن المستغرق منذ إعطاء اللوحة للمفحوص إلى نهاية حديثه عنها.

داللة محدودة متعلقة بقوة االبتكار أو العكس، وهذا بحدوث تثبيط،  إن االهتمام بالزمن له

 ولها عالقة أيضا بمحتوى اللوحات، وما تثيره في نفس المفحوص.

  تدوين وأخذ المعلومات 

من الضروري الكتابة بطريقة حرفية وأمينة لكل ما يقوله المفحوص، مع احترام كل 

يمثل إشكاال، وهذا ألننا سنعمل على إدخال خصائصه، إن استعمال جهاز التسجيل يبقى 

 متغير آخر في الوضعية، ما سيؤدي إلى تأثير سلبي أو إيجابي.

  تدخالت المختص أثناء التمرير 

تعتبر تدخالت المختص النفسي جد قليلة أثناء التمرير، إذ يتدخل عند الضرورة، وهذا لكون 

ى إيحاء شيء ما للمفحوص، وضعية عيادية قبل كل شيء، دون العمل عل TATوضعية 

 ولكن بهدف استمرار عمل التداعيات لدى الشخص.

على المختص أن يأخذ بعين االعتبار، مكانة تدخالته وتأثيراتها على إنتاج المفحوص، 

تجدر اإلشارة لكون تدخالت المختص تكون عند الحاجة فقط، عكس ما كانت عليه حسب 

 إذ كانت التدخالت مسموح بها إلثراء القصة. Murrayطريقة 

  فرز معطيات البروتوكول 

، ليبدأ المختص النفسي عمل الفرز، أي TATفي نهاية التمرير نتحصل على بروتوكول 

القيام بتحليل وتفسير ما جاء في قصص البروتوكول ، ليتم الفرز على نص القصة حسب 

هتم بتحليل لوحة بلوحة، ويكون هذا على عدة تسلسل اللوحات، وهذا على مرحلتين األولى ن

 .Vمستويات، أي البحث عن السياقات الدفاعية حسب شبكة التحليل الخاصة بـ 

Shentoub  تجدر اإلشارة أن مرحلة ،Synthèse  تضم ضم كل السياقات الدفاعية، ثم



 

 

ة بالتنظيم التطرق إلى الفرضية الخاصئية واإلشكالية، وفي األخير يتم التطرق إلى المقرو

      .TAT ـعلى هذه المراحل في التحليل يمثل دراسة كالسيكية لل االعتمادالنفسي.

 

 2-6 المقروئية 

سمح بالتعرف على نوعية السياقات الدفاعية المستعملة لبناء القصة، لتدل المقروئية على ت

 جهة أخرى .وجود اتصال بين الفرد و عالمه الداخلي من جهة، و بين الفرد و اآلخر من 

نالحظ وجود عدة مستويات للمقروئية بدءا بالمقروئية اإليجابية )+(، المتميزة بوجود عمل 

خاص للترابطات لنحصل على قصص جيدة البناء، متميزة بالليونة و الثراء، مع وجود نوع 

 من الصالبة التي تسمح بالتدخل في إرصان القصة . 

وجود تدهور في بناء القصة ،الناتج عن إضطراب و ( المتميزة ب-المقروئية المتفاوتة )+/

 تدهور سير الفكر، لتدل الدفاعات المستعملة على نوع التوظيف النفسي .       

 ( المتميزة بطغيان السياقات األولية،  ما  يهدد تناسق القصة .-أما المقروئية السلبية )

 

 2-7 اإلشكالية 

المتعلقة ببعض اإلشكاليات المميزة للحياة النفسية تتعلق اإلشكالية بأنواع إرصان المواضيع، 

يتناول حسب بنائه، و يحرض على ظهور إشكاليات  TATللمفحوص، علما أن رائز 

 عالمية مختلفة .

يهتم المختص النفسي بطريقة تناول هذه اإلشكاليات ،و السياقات الدفاعية المستعملة 

 إلرصانها .

  

 2-8 شبكة التنقيط 

 

عندما نتكلم عن شبكة التنقيط، فإننا نتكلم عن السياقات الدفاعية المستعملة في شبكة 

V.Shentoub  دفاعية شكل سياقاتقسمت هذه الشبكة إلى أربعة مجموعات موزعة على 

 موزعة على أربعة سياقات أساسية و تتمثل في:



 

 

  Bمز لها بـو سياقات المرونة و التي ير Aالتي يرمز لها ب  صالبة والسياقات 

 أنواع من السياقات: 1و هي مقسمة إلى Cسياقات تجنب الصراع و التي يرمز لها بـ 

ثم  سلسلة السياقات   CMالسياقات الهوسية CNو سياقات النرجسية  CPسياقات الفوبية 

 تخص هذه المجموعة كل السلوكات التي يبديها المفحوص أثناء تقديم الرائز.CC السلوكية
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E العماليات األولية سياقات C )بتجنب الصراع سياقات B ) بالمرونة سياقات A الصالبة سياقات 

     

   E1         

عدم إدراك أشياء  .5

 ظاهرة.

 

إدراك جزئيات نادرة  .7

 أو غريبة.

 

تبريرات اعتباطية  .9

انطالقا من تلك 

 الجزئيات.

 

 إدراكات خاطئة. .1

 

 إدراكات حسية .1

 

إدراك مواضيع  .9

مفككة و/أو متدهورة 

أو أشخاص مرضى 

 مشوهين.

 

عدم موافقة  .2

الموضوع للمنبه، 

تخريف بعيد عن 

 

C1 

زمن كمون أولي طويل /  .5

أو صمت هام ضمن 

 القصة.

 

 ميل هام إلى التقصير. .7

 

 عدم التعريف باألشخاص. .9

 

صراعات غير معبر  .1

عنها. أسباب غير 

موضحة قصص مبتذلة 

بدون طابع شخصي، 

 placageإهمال

 

ضرورة طرح األسئلة،  .1

 ميل إلى الرفض، لرفض.

 

ذكر عناصر مقلقة،  .9

 مسبوقة أو متبوعة

 بتوقفات خالل الحديث.

 

C2 

 

B   الصراع بين األشخاص  ) 

 

B1    

قصة منسوجة تحت  .5

 طرافة شخصية.

إدخال أشخاص غير  .7

 على الصور.موجودين 

 

تماهيات مرنة و  .9

 منشرة.

 

تعبيرات كالمية  .1

بوجدانات معدلة حسب 

 المنبه.

 

B2  

دخول مباشر في  .5

 التعبير.

 

قصة ذات فقرات  .7

تخريف بعيد عن 

 الصور.

 

 

A   الصراع الداخلي )

 بالنسبة للشخص

 

A1 

قصة منسوجة  .5

من قريبة 

 الموضوع المبتذل

 

الرجوع إلى  .7

مصادر أدبية 

 ثقافية، إلى الحلم

 

إدراج المصادر  .9

اإلجتماعية و 

 األخالقية 

 

A2  

 

وصف مع التعلق  .5

بالتفصيل منها تلك 

التي تذكر بصفة 

نادرة و يدخل في 

تلك أيضا 



 

 

الصورة، تجريد، 

 رمزية مقلقة.

 

تعبيرات خامة  .1

خاصة بمواضيع 

 جنسية أو عدوانية.

 

تعبيرات عن  .3

وجدانات و/أو 

تصورات مفرطة 

مرتبطة بإشكاليات 

)عدم القدرة،      

النجاح العظامي، 

الخوف، الموت، 

 التدمير، االضطهاد(.

 

مواصلة التحدث عن  .51

موضوع ما رغم 

 تغيير المنبه. 

 

 خلط بين الهويات. .55

 

عدم استقرار  .57

 المواضيع.

 

اختالل التسلسل  .59

الزماني و/أو 

 المكاني.

 

موضوع إدراك ال .51

السيئ، مواضيع 

 اضطهادية.

 

 انشطار الموضوع. .51

 

بحث اعتباطي عن  .59

ما ترمي إليه 

الصورة أو 

الوضعيات أو 

 المواقف.

 

التركيز على ما هو  .5

مشعور به ذاتيا ) 

 غير عالنقي (.

 

الرجوع إلى مصادر  .7

شخصية أو متعلقة 

 بالتاريخ الشخصي.

 

 تسمية بوجدانات. .9

 

وضعية ذات  .1

 وجدانات معبرة.

 

التركيز على  .1

 النوعيات الحسية

 

اإلصرار على  .9

إبراز الحدود و 

 المحيط.

 

 عالقة مرآوية. .2

 

قصة على نسج  .1

 منوال لوحة فنية.

 

 نقد موجه  للذات. .3

 

تفصيل نرجسي.  .51

 مثلنة الذات.

 

C3        

التركيز على مواضيع  .5

 الفقدان السند، اإلستناد.

 

مثلنة الموضوع ) قيمة  .7

 إيجابية أو سلبية (

 

 لفات دوران. .9

 

 

التأكيد على  .9

العالقات بين 

األشخاص ) قصة 

 في شكل حوار (.

 

تعبير لفظي عن  .1

وجدانات قوية أو 

 مبالغ فيها.

 

الميل للدراما،  .1

التعبير بصفة 

 مسرحية.

 

تصورات  .9

متضادة.تناوب 

بين حاالت 

 انفعالية متناقصة.

 

ذهاب و إياب بين  .2

رغبات متناقصة. 

نهاية ذات تحقيق 

 سحري للرغبة.

 

تعجب، استطراد،  .1

تعليقات، تقييمات 

 شخصية.

 

 

انطباع شبقي  .3

للعالقات، سيطرة 

الموضوع 

الجنسي / أو 

 الرمزية الشفافة.

 

التمسك  .51

بالجزئيات 

النرجسية  ) ذات 

 قيمة  عالئقية (.

 

التعبيرات و 

 الوضعيات.

 

تبرير التفسيرات  .7

عن طريق تلك 

 التفاصيل.

 

 تحفظات كالمية. .9

 

ابتعاد زماني  .1

 مكاني.

 

 تدقيقات عددية. .1

 

تردد بين تفسيرات  .9

 مختلفة.

 

ذهاب و إياب بين  .2

التعبير عن 

 العدوانية و الدفاع.

 

 اجترار. .1

 

 إلغاء. .3

 

عناصر من النمط  .51

التكوين العكسي ) 

نظافة، مساندة 

 واجب، اقتصاد.. (

 

 إنكار. .55

 

تمسك بما هو  .57

 خيالي.

 

عقلنة ) تجريد،  .59

وضع في صورة 

رمزية، عنونة 

القصة بما له 

عالقة بالمحتوى 



 

 

 

اختالالت كالمية  .52

)اضطراب تركيب 

 الكالم(.

 

تداعيات  .51

باإللتماس،باإلنتقال 

المفاجئ من حديث 

 ألخر.

 

 تداعيات قصيرة. .53

 

إبهام، عدم الوضوح  .71

 الكالم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

C4 

 إثارة حركية. .5

 

طلبات موجهة  .7

 للفاحص.

 

انتقاد الوسائل أو  .9

 الوضعية.

 

 سخرية.تهكم،  .1

 

توجيه غمزة  .1

 للفاحص.

 

C5 

التمسك  .5

بالمحتوى 

 الظاهر.

 

التركيز على  .7

 -ما هو يومي

 -واقعي، حالي

 ملموس.

 

التركيز على  .9

 القيام بالفعل.

 

الرجوع إلى  .1

 قيم خارجية.

 

وجدانات  .1

 ظرفية.

 

عدم اإلستقرار  .55

في التماهيات، 

تردد حول جنس 

 األشخاص.

 

التأكيد على  .57

مواضيع من نوع 

ذهاب، جري، 

قول، 

 هروب....إلخ.

 

وجود موضوع  .59

الخوف، كوارث، 

دوار...و ذلك في 

 سياق درامي.

 

   

 

 

 الظاهر (.

 

تغيير مفاجئ في  .51

اتجاه القصة 

مصحوب أو غير 

مصحوب بتوقف 

 في الحديث.

 

عزل العناصر أو  .51

 األشخاص.

 

ذكر جزء صغير  .59

و عدم إدراجه في 

 القصة.

 

 

 

 

التركيز على  .52

الصراعات النفسية 

 الداخلية.

 

معبر وجدانات  .51

 عنها بصفة خافتة.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


