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 ملخص الرسالة
( واادددا  مددن  RORSCHACH –ٌعددد تبتبددار  بقددر الابددر ) الرور ددا  

ا هر االبتبارات النفسٌة ال سٌما فً مجال ال بصدٌة وعلدم الدنفس السدرٌري د و دد 
                                    دددددددددددددهد هدددددددددددددما االبتبدددددددددددددار مندددددددددددددم ان اعدددددددددددددد  هٌرمدددددددددددددان رور دددددددددددددا     

(Hermman Rorschach عام )الى ٌومنا هما تطورا واسدتبدما فدً ان واادد  1291
 د فبٌنما  اع استبدام هما االبتبار فً بلدان كثٌرة تعددت طرق تطبٌقه وتصاٌاه . 
وٌاضى ابتبدار بقدر الابدر بتاٌٌدد واهتمدام علمداء الدنفس السدرٌري واالطبداء 

والمبتصٌن بالقٌاس النفسً د لما له من نتائج  ٌمة ومهمدة علدى الدرمم مدن  النفسٌٌن
 الصعوبة والتعقٌد فً عملٌتً التطبٌق والتصاٌح .

ولعدم وجود الدراسات ) على ادد علدم البااد  ( و لدة االدبٌدات العربٌدة عدن 
ار  هما االبتبار وكملك  لة المبتصٌن المدربٌن علٌده  دام البااد  بابتٌدار هدما االبتبد

للتعرف على االستجابات التً ٌستجٌب بها الفرد العرا دً لبقدر الابدر هدم  د وابتدار 
( لتصددداٌح االسدددتجابات د وملدددك Bruno Klopferاٌضددا طرٌقدددة بروندددو كلدددوبفر )

لسددهولتها ووفددرة بعددل المعلومددات عنهددا وكددان لزامددا علمالباادد  ان ٌقددوم بددالتعرف 
ة وال ٌعانون مدن مدرل او اضدطراب على استجابات االفراد المٌن لدٌهم صاة عام

معدددٌن لٌتسدددنى للبدددااثٌن فدددً الدراسدددات القادمدددة التعدددرف علدددى اسدددتجابات االفدددراد 
 المصابٌن باالضطرابات النفسٌة .

 
 تهداف البا  :

 : الى االتً ٌهدف البا  الاالً 
تادٌد األفراد اللمٌن  د ٌكونون من الماتمل انهم مصابون باضطرابات معٌندة  .1

 ( G.H.Q) عامدددةباسدددتبدام مقٌددداس الصددداة المدددن عٌندددة الباددد   واسدددتبعادهم
 .(Goldbergلكولدبرغ )

 
  Individual Recored Blankإعدداد تداة سدجل ابتبدار رور دا  الفدردي  .9

 نسبة عرا ٌة لالبتبار.

 



بتبددددار بقددددر الابددددر رور ددددا  الالتعددددرف علددددى اسددددتجابات طلبددددة الجامعددددة  .3
Rorschach األربدددرفئدددات التصدددنٌف  مدددن بدددالل  تصددداٌح االسدددتجابات وفدددق 

المتـــددـبعة ب ددكل عددالمً  وهددً ) المو ددر او المكددان د الماددددات د الماتددو  د 
 ال ٌوع واالبتكار(.

 
وفددق   واإلضددافٌة األساسددٌةاسدداب النسددب المئوٌددة والتناسددب بددٌن العال ددات  .4

 ( . Bruno Klopfer)       طرٌقة تصاٌح برونو كلوبفر

 إجراءات البا  :
 عٌنة البا  :

( طالبا وطالبة من الجامعة المستنصرٌة بطرٌقدة العٌندة الع دوائٌة 08بتار الباا  )ا
المتعددددة المرااددل اٌدد  تددم ابتٌددار كلٌددة العلددوم وكلٌددة االداب ومددن ثددم ابتٌددار  سددم 
الرٌاضٌات فً كلٌة العلوم و سم علم النفس فً كلٌدة االداب و دد تدوزع افدراد العٌندة 

 م . ( طالب وطالبة من كل  س48الى )
 التطبٌق : 

ولغرل استكمال اداتا البا   ام الباا  باعدداد سدجل االبتبدار الفدردي للرور دا  
كنسبة عرا ٌة ومن ثم تم عرل بطا ات الرور ا  واعطاء مقٌداس الصداة العامدة 
لكل مستجٌب ومستجٌبة لغرل التعرف على اسدتجابات طلبدة الجامعدة علدى ابتبدار 

ٌن  ددد ٌكددون مددن الماتمددل انهددم ال ٌتمتعددون بصدداة الرور ددا  و اسددتبعاد الطلبددة الددم
 ( .Goldbergعامة من بالل استبدام مقٌاس الصاة العامة لكولدبرغ )
 وبعد تصاٌح اداتا البا  تم التوصل الى النتائج االتٌة :

ان جمٌدددر تفدددراد العٌنددددة ٌتمتعدددون بصدددداة جٌددددة ومددددن المسدددتبعد إصددددابتهم  .1
 بأضطرابات معٌنة .

ار الفردي للرور ا  كنسبة عرا ٌة وفقا لطرٌقة برونو تم اعداد سجل االبتب .9
 كلوبفر .

تم التعدرف علدى اسدتجابات طلبدة الجامعدة علدى ابتبدار بقدر الابدر وتصداٌح  .3
 هم  االستجابات وفقا لفئات التصاٌح المتبعة .

تم اساب النسب المئوٌة والتناسب بٌن العال ات االساسٌة واالضافٌة كما فدً  .4
 ( وكما موضح فً الفصل الرابر .1ملاق )( من ال5االستمارة )

 
 االستنتاجات:

 -من بالل نتائج البا  الاالً  ٌمكن ان ٌستنتج الباا  ماٌأتً :
 . امكانٌة استبدام ابتبار بقر الابر الرور ا  فً البٌئة العرا ٌة .1
ان استجابات الفرد العرا ً  ابلدة للتصداٌح وفقدال للفئدات التصداٌاٌة االربعدة  .9

 . تصاٌح  الرور ا المتبعة فً 
العدرا ٌٌن واسدتجابات االسدوٌاء التدً  األسوٌاء استجاباتالٌوجد ابتالف بٌن  .3

 . اددتها ادبٌات ودراسات ابتبار الرور ا 



من بالل ابتبار الرور دا  ٌمكدن الك دف عدن جواندب مهمدة فدً ال بصدٌة  .4
 كببرات الطفولة والتجارب  المؤلمة والمٌول والرمبات .

 

 التوصٌات:
 ٌوصً بما ٌأتً :ه ء النتائج التً توصل الٌها البا  د فأنفً ضو

 . ضرورة ا امة دورات تدرٌبٌة على االبتبارات والمقاٌٌس النفسٌة .1
إعتمددادا علددى علددم الددنفس ت سددام العمددل علددى تعزٌددز المندداهج الدراسددٌة فددً  .9

 االسقاطٌة وطرق تطبٌقها . باألسالٌبالمصادر والمااضرات الباصة 
لزمهددا مددن ٌ تبددارات النفسددٌة ومددابالمبتبددرات النفسددٌة باال العمددل علددى تعزٌددز .3

 مواد لغرل تطبٌقها.
 

 : المقتراات
 : ددال من المقترااتـاا  ٌادد عـبالل ما تقدم فأن البمن 
 
 اجراء  دراسات  اول ابتبار الرور ا  لعٌنات من مٌر االسوٌاء. .1
تعددرف علددى طددرق ابددر  فددً تطبٌددق وتصدداٌح الاجددراء دراسددات تسددتهدف  .9

 . ابتبار الرور ا  سواء تكانت تقلٌدٌة او بأستبدام الااسوب

             
 
 
 
 
 
 


