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 שלב התחקיר –מבחן רורשך 
Rorschach Workbook/ 4מתוך: 

th
 Edition,   J. E. Exner 

 

 תרגם: עמיר מחול

 

התחקיר, לרוע המזל הוא החלק הפחות מובן ואשר נתון ליותר שגיאות ואי הבנות במבחן. כאשר הוא 

מועבר כהלכה, הוא משלים את העושר של המבחן, אך כאשר נעשה באופן שגוי, ביכולתו לשבש את 

 המבחן.תוצאות 

 

 המטרה:

 

מטרת התחקיר היא להבטיח כי הציינון הניתן לתשובה מדוייק ככל הניתן. הצינון בנוי באופן שייצג נאמנה 

את מה שנתפס על ידי הנבדק בזמן שנתן את התגובה.  לפיכך, מטרתו הישירה של הבוחן בתחקיר היא 

ייחס, ואילו מאפיינים בכתם גרמו לו לראות מה הנבדק ראה, או לכל הפחות להבין להיכן בכתם הנבדק מת

 להיראות ככזה.

 

התחקיר הוא השלב במבחן בו הנבדק חולק תגובות עם הבוחן. אין זה מבחן חדש או זמן בו מוצג מידע 

חדש לנבדק. זהו פשוט שלב בו מידע ישן נסקר מחדש ומוברר. זהו שלב עדין במבחן בו העברה מוטעית 

הנבחן עלולים להוביל לבעיות רבות בציינון התגובות או בפירוש  על ידי הבוחן או חוסר הבנה מצד

 הנתונים.

 

 הקצב:

 

דקות, שלב התחקיר ימשך על פי רוב מעל  20תלוי בבוחן. בזמן ששלב ההעברה אינו אורך לרוב מעל 

 דקות.  30

ובש הזמן הממשי של התחקיר תלוי במידה רבה במידת שיתוף הפעולה של הנבדק, ו/או עד כמה הוא מג

לגבי התשובות. הכנה טובה של הנבדק תוביל לרוב לתחקיר מהיר וקל, ולהיפך, במידה והנבדק לא הוכן 

 כראוי, השאלות וההכוונה של הבוחן עלולות בקלות לעורר חרדה, עצבנות והתגוננות.

 

 ההצגה לנבדק:

 

מה מצופה ממנו. כפי קשה להגזים בחשיבות ההצגה הנכונה. זה חיוני שהנבדק יבין מדוע התחקיר נערך ו

שצויין, המטרה היא לאפשר לבוחן לראות את התגובה של הנבדק "דרך העיניים שלו". אם הבוחן יכול 

 לראות את מה שהנבדק דיווח עליו, סביר שהקידוד של התשובה יהיה קל ומדויק.

 

 ההסבר הסטנדרטי בהצגת התחקיר לנבדק הוא:

 

זה לא יקח זמן רב מדי. אני רוצה לראות את הדברים עתה אנו הולכים לעבור על הכרטיסים שוב, 

שאמרת שראית כדי להיות בטוח שאני רואה אותם כמוך. נעבור עליהם אחד אחרי השני. אני 

אקריא את מה שאמרת, אחרי זה אני רוצה שאתה תראה לי איפה אתה רואה את זה, ואז שתאמר לי 

 לראות את זה בדיוק כמוך, ברור? מה יש בכתם שגרם לו להיראות ככה, כך שגם אני אוכל

 

)כדי שאוכל לראות את  "למה אנחנו צריכים לעשות את זה?"בשלב הזה הנבדק עשוי לשאול שאלות בין 

)רק שתגיד לי איפה ראית ומה גורם לזה להיראות  "מה אתה רוצה שאני אגיד לך"הדברים שאתה ראית( או 

א, חשוב לי רק מה שראית קודם(. התשובות צריכות )ל "האם אני צריך למצוא עוד דברים?"ככה(, ועד 

 להיות ישירות וכנות, כשמטרת התחקיר במוקד. 

 

. אם הנבדק נראה לא אבל לא לפני כןברגע שהנבדק מראה שהבין את המשימה, התחקיר יכול להתחיל, 

"תזכור גמה, בטוח או מתנגד לתהליך, כמה אמירות בנוגע למשימה או הסברים נוספים יכולים להועיל, לדו

 שאני צריך לראות את זה כמוך, אני צריך לדעת איפה ומה בכתם גורם לו להיראות ככה"
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 ההליך:

 

כשהבוחן משוכנע שהנבדק מוכן להתחיל, הכרטיסים מוצגים לנבדק אחד אחרי השני, כשהבוחן אומר 

. אם הנבדק באמת "כאן אמרת..." או "ואז אמרת.. ", וחוזר על התגובה המדויקת שנתן הנבדק כתשובה

הבין את ההוראות, הוא יצביע על האיזור בכרטיס ועל כמה מהמאפיינים העיקריים של האובייקט עליו 

 דיווח. 

 

במספר מקרים, נבדק שנראה היה שהבין את המשימה, מתנהל בכבדות או מתחבט בהתחלה. לדוגמה, 

. אם כך קורה, יש לחזור על הצגת "כן, זה נכון"אחרי ששמע את התגובה שלו מוקראת הוא יכול להגיד 

"תזכור למה אנחנו עושים את זה, אני גם צריך לראות את מה שאתה ראית, ועליך לעזור לי. המטרה וההליך: 

 .הראה לי היכן ומה גורם לזה להיראות כך"

 

לפעמים, בייחוד עם ילדים, הנבדק יראה ללא קושי היכן הוא רואה את התשובה, אבל אז יהסס בגיבוש 

אפייני האובייקט. למשל: "אני לא יודע למה זה פשוט נראה לי ככה". במקרים כאלה על הבוחן להיות מ

"אני יודע שזה נראה לך כך, אבל תזכור שגם אני צריך לראות את זה, אז תעזור לי. ספר לי תומך אך תקיף: 

 על מה שאתה רואה כאן שגורם לזה להיראות כמו.."

 

לתרגל קצת עם ילד צעיר. אם זה כך, צריך שיהיה בהישג יד אובייקט מוגדר, במקרים חריגים, יהיה נכון 

"מה מוכר ומזוהה בקלות )למשל צעצוע של מכונית כיבוי אש(. שמים את הצעצוע לפני הנבדק ושואלים: 

. מעודדים את "זה נכון, אבל איך אתה יודע שזו מכונית כיבוי אש?"אחרי שהנבדק עונה, הבוחן יגיד  זה?"

דק לזהות את מאפיינים המייחדים ומבחינים את האובייקט )כמו סולם, גלגלים, צבע וכד'(. אחרי הנב

"אתה רואה, עשית את שהילד זיהה כמה מאפיינים כאלה, הבוחן מחזק אותו, וחוזר למשימה של התחקיר, 

 זה מצוין, עכשיו בוא נעשה את אלה."

 

דק. במצב אידיאלי, לא נצטרך לשאול שאלות כל תשובה צריכה להיחקר אחרי קריאה של תגובת הנב

מעבר למה שהנבדק ימסור במהלך התחקיר. לרוב, על הבוחן להוסיף שאלות הבהרה לגבי מיקום או 

 סיבה.

 

הבוחן חייב להכיר היטב את אפשרויות הציינון. ידע זה קובע אילו שאלות צריכות להישאל. ישנם שלושה 

 :מאפיינים אליהם צריך להתייחס בתגובה

 מיקום )איפה זה נמצא?( .א

 דטרמיננטים )מה גורם לזה להיראות כך?( .ב

 תוכן )מה זה?( .ג

 

 אם המידע לגבי שלושת המאפיינים ניתנה על ידי הנבדק, הציינון יהיה מדוייק. 

 

הקטיגוריה השלישית היא הקלה ביותר לתחקיר, מכיוון שברוב המקרים המידע קיים כבר בתגובה 

ב התגובות המיקום של האובייקט בכתם מתואר על ידי הנבחן. כאשר הבוחן הראשונית. בדומה, לגבי רו

 מבין את המיקום שתואר על ידי הנבדק, יש לסמן את גבולות האובייקט על גבי דף המיקום. 

 

חשוב ביותר להבטיח שהבוחן יודע בדיוק היכן הנבדק ראה את האובייקט בכתם. ללא מידע זה, לא ניתן 

)איכות הצורה(. אם האובייקט אינו מזוהה בקלות, או שיש בו  FQבה לרשימת ה יהיה להשוות את התגו

 , יש לציין על דף המיקום כמה מהמאפיינים הספציפיים. (Unusual)מאפינים לא רגילים 

 

אם הנבדק לא מציין את מיקום התשובה, או אם המיקום אינו ברור, יש להציג שאלה. השאלה יכולה 

ואה את זה" עד "אני לא חושב שאני רואה את זה בדיוק, סמן לי עם האצבע להיות בין "איפה אתה ר

מסביב". במקרים הקיצוניים: "אני לא בטוח שאני מבין איפה זה. תצביע בבקשה על .. 

 אף/כנפיים/ראש/גלגל.."
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רוב בעיות בתחקיר הן סביב הקטיגוריה השניה, הדטרמיננטים. לרוב התוכן והמיקום יופיעו בתגובה 

שונית. פחות ברור לרוב, מדוע הגירוי נראה ככזה. אוביקטים נתפסים כפי שהם נתפסים בגלל הרא

צורתם, צבעם, הצללה ובמקרים מסוימים עקב מה שנראה כתנועה. הנבדק לא תמיד מודע להבחנות 

האלה, והאפשרויות האלה גם אינן מוצגות על ידי הבוחן. ולכן המילים בהן הנבדק משתמש ללא ההכוונה 

מהוות את הבסיס לציינון הסופי. לרוע המזל, הדיווח של חלק מהנבדקים הוא עמום או לא כולל מאפיינים 

 הנרמזים בתשובה. 

 

 שאלות תחקיר בסיסיות:

 

ברור שכל שאלה המוצגת לנבדק צריכה להיות לא מכוונת, ומשוללת כל רמז שעלול לעורר מערך צפוי. 

ככל האפשר, אך שלא תכלול פריטים שלא נראו בזמן  חשוב שתשובת הנבדק לשאלה תהיה מדויקת

כלליות שעשויות לעזור, ועדיין, במקרים מסוימים הבוחן -שהתגובה ניתנה. ישנן כמה שאלות שגרתיות

 יצטרך לגבש שאלה ספציפית מהמלל שיציג הנבדק.  

 שאלת ההבהרה הבסיסית היא:

 

 "אני לא בטוח שאני רואה את זה כמוך. עזור לי."  

 

ימוש חוזר עשויה להישמע דבילית או משעממת, וכן יש לגוון. לדוגמה: "אתה צריך לעזור לי, אני לא בש

 חושב שאני רואה את זה עדיין".

 במקרים מסויימים, שאלה שמתמקדת בדטרמיננטים תהיה יעילה יותר: 

 

 "אני לא בטוח מה יש שם שגורם לזה להיראות כך". 

 

היא מצריכה הבהרה ישירה. במקרים בהם הנבדק נראה מתנגד ומגיב  זו כנראה האלטרנטיבה העדיפה כי

 בעמימות, מתאים לשלב את שאלת ההבהרה הבסיסית עם שאלה ממוקדת יותר: 

 

"אני יודע שאתה רואה את זה ככה, אבל תזכור שגם אני צריך לראות את זה, אז עזור לי להבין מה 

 גורם לזה להיראות לך ככה".

 

 מילות מפתח: שאלות המבוססות על

 

למרות שהשאלות וההצעות הבסיסיות יספיקו לגבי מרבית התגובות, ישנן תגובות אשר לגביהן אנו 

במילות זקוקים לסוג אחר של שאלות, גם אם הנבדק משתף פעולה. אלו הן התגובות בהן נעשה שימוש 

 יר. של התחק בשלב מוקדםע"י הנבדק, או שהן הוכנסו באופן ספונטני על ידו מפתח  

מילות מפתח הן אלו המרמזות על אפשרות לקיומו של דטרמיננט שלא תואר ישירות ע"י הנבדק. מילות 

מפתח אחדות הן תארים כגון: נאה, יפה, עדין, קופצני, עגום, עז, פגוע, בהיר וכד'. בזמן שאחרות יכולות 

דם וכ"ו. על הבוחן להיות  להיות שמות עצם או פעלים כמו: קרקס, מסיבה, עצוב, שמח, פיקניק, פרווה,

עירני לכל מילה המרמזת על קיומו של דטרמיננט, וכשאחת כזו מזוהה עליו לשאול שאלה מתאימה. 

 לדוגמא: 

 

 תחקיר תגובה

 ב: )חוזר על השאלה( פרח יפה מאוד

נ: כן, זה יכול להיות הגזע  

 כותרתי העלוכאן זה 

  

 

ורת הכתם כדטרמיננט. עם זאת, מילת המפתח "יפה" בנקודה זו הנבדק אישר את המיקום ורמז על צ

 מרמזת על האפשרות שהנבדק הגיב לצבע של הכתם, ולכן יש להמשיך בתחקיר: 

   

 ב: אמרת שהוא יפה? 
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גם אם התשובה ניתנה לגבי במידה והנבדק לא השתמש במילה "יפה" הבוחן לא יציע שום שאלה בתחקיר, 

 אזור צבעוני בכתם. 

 תמש בשאלה על מנת להבהיר בדיוק על איזה דטרמיננט מדובר. לדוגמא: לפעמים, יש להש

 

 תחקיר תגובה

זה נראה כמו שני אנשים 

 עושים משהו בלילה

 ב: )חוזר על תגובת הנבדק(

נ: כן, תראה, אלה פה זה האנשים  

)מצביע(. תראה את הראשים ואת 

 הרגליים והידיים. 

    

 

תנועה. האנשים עושים משהו. אך האם התנועה היא אקטיבית או )בתגובה זאת, כבר נקבע כי קיימת 

פסיבית? כמו כן, נעשה שימוש במילת המפתח לילה. מה שמעלה את האפשרות שהמאפיינים האפורים 

 שחורים של הכתם מעורבים.  הבוחן יכול לגשת לכל נקודה בנפרד. ניתן גם לנסות לנסח שאלה אחת( : 

 

 לה? ב: אמרת שהם עושים משהו בלי

 

 )אם הנבדק מגיב רק לאחת משתי הנקודות יש לשאול שאלה נוספת(: 

 

 נ: זה נראה כאילו שהם מרימים משהו.

 ב: וזה בלילה? 

 

בתגובות מסויימות מילת מפתח תופיע רק בתחקיר. זה מעלה את השאלה האם מאפיין זה היה נוכח בזמן 

ה בתחקיר, יתושאלו רק אם הן הופיעו שהתגובה ניתנה. ככלל אצבע, מילות מפתח שהופיעו לראשונ

בורבליזציה הראשונה של הנבדק או אם נראה שהן נוספו באופן ספונטני בתשובה הראשונה לשאלה 

 שהוצגה ע"י הבוחן. 

 

יש יוצאים מהכלל! המבחן הקובע בהחלטה האם לתחקר מילת מפתח הוא התרשמותו של הבוחן שמילה זו 

 תשובה ניתנה. מייצגת מאפיין שהיה קיים בזמן שה

 

 תגובות של שני נבדקים יכולות להיות שימושיות על מנת להדגים נושא זה. 

 

 תחקיר תגובה

נבדק א': זה 

נראה לי כמו 

 שני דובים. 

 ב: )חוזר על תגובת הנבדק(

נ: כן, תראה אחד כאן ואחד כאן, הראשים והרגליים,  

הם עומדים עם הרגליים שלהם ביחד כאילו הם 

 חות אחד מהם פצוע. נלחמים, לפ

 ב: אמרת שהם פצועים?

 נ: האדום יכול להיות דם, כאילו שהם פצועים. 

 

נבדק ב': הייתי 

אומר, זוג 

 דובים. 

 ב: )חוזר על תגובת הנבדק(

 נ: יש אחד בכל צד. 

 ב: אני לא משוכנע מה גורם להם להיראות כמו דובים. 

נ: הצורה, זה יכול להיות הראש, והרגליים, וכאן 

 כפות הקדמיות שלהם כאילו נוגעות. ה

 ב: נוגעות? 

נ: כן. כאילו שהם ביחד, כאילו שהם עומדים שם עם 
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הכפות שלהם ביחד, אני מניח שהייתי יכול אפילו 

 לחשוב עליהם כאילו שהם אפילו נפצעו.    

  

 

. השאלה בתחקיר של הנבדק הראשון, תנועה אקטיבית נוספה, ונעשה שימוש במילת המפתח "פצועים"

 נשאלה לאור האפשרות שנעשה שימוש בצבע כפי שאכן הנבדק אישר. 

 

בתחקיר של הנבדק השני, הועלתה האפשרות לקיומה של תנועה, בעקבות השימוש במילה "נוגעים". 

המילה תוחקרה כהלכה, ותשובתו הראשונה של הנבדק אישרה את קיומה של תנועה פסיבית. עם זאת, 

ככל הנראה להתייחס לצבע, והשתמש במילה "נפצעו". אין להמשיך הלאה באותו שלב הנבדק החל 

בתחקיר, מכיוון שככל הנראה מדובר במחשבה מאוחרת שהתעוררה בעקבות שאלתו השניה של הבוחן. 

במידה והנבדק היה אומר "נראה כאילו שהם פצועים" במקום להשתמש במילים "אני מניח" היה על 

 ר.  הבוחן ללא ספק להמשיך בתחקי

 

בסופו של דבר, האתגר של הבוחן הוא להשיג תיאור של האובייקט מן הנבדק, אשר מיצג את התפיסה של 

 הנבדק ברגע שהחליט לתת את התגובה.

 

לעתים ישנן תגובות בהן מילת או ביטוי המפתח מופיעים מאוחר בתחקיר, אך הם עדיין מספיק משכנעים 

ך תלויה במידת הספונטניות בה ניתנה, וכן עד כמה הנבדק כדי להמשיך לחקור. שוב, ההחלטה לעשות כ

 משוכנע כי המאפיינים אכן היו קיימים בעיני הנבדק בזמן שהתגובה ניתנה.

 

 מצבים כאלה מוצגים בדוגמאות הבאות:

 

 תחקיר תגובה

זה נראה כמו 

 שני אנשים

 ב: )חוזר על התגובה(

 נ: כן, אחד בכל צד

היראות כמו שני ב: אני לא בטוח מה גורם להם ל

 אנשים

נ: ובכן, הראשים שלהם והרגליים והידיים, כאילו הם 

מתכופפים קדימה כשהם סוחבים משהו, כאילו שהם 

 מתכוננים לבשל. 

 

 )ביטוי המפתח "מתכוננים לבשל" בנוסף לעובדה שהם "סוחבים משהו" בבירור מחייב המשך בתחקיר(. 

 

 ב: מתכוננים לבשל? 

 וחבים את הקדירה הזאת, או משהו, חזרה אל האש הזו. נ: כן, כאילן שהם ס

 ב: אש?

 נ: כן, האדום הזה ברקע. 

 ב: מה גורם לזה להיראות כמו אש?

 נ: זה אדום, כמו אש. 

 

)הדטרמיננט היחיד שנרמז כאשר התגובה ניתנה בתחילה היה צורה. בהמשך, התגלה כי קיימת תנועה ואז 

חן שאל שאלות, הספונטניות והזרימה של תגובות הנבדק אליהן צבע. למרות שהבו –מימדיות, ולבסוף 

 מעידה שהן לא עוצבו מחדש במהלך התחקיר(. 

 

 . לא למהר במהלך התחקיראחד העקרונות החשובים בתהליך הלמידה הוא 

 

הבוחן המנוסה לוקח לעצמו זמן כדי לחשוב היטב על האינפורמציה הנאספת במהלך התחקיר וגם כדי 

אם, לאחר ששקלת את מילות הנבדק, נותר ספק האם לשאול או לא ל התגובה המקורית. לחזור שוב א

רוב הקלינאים מוצאים שיותר קל להתעלם מחומר שהתווסף כתוצאה משאלות שאל!  –לשאול שאלה 
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תחקיר מיותרות מאשר להתמודד עם חוסר הנחת המתעורר מאוחר יותר לנוכח ההכרה בכך ששאלה 

 חשובה לא נשאלה.  

 

 שאלות שאינן מתאימות: 

 

יש כמה קבוצות של שאלות שלעולם אין לשאול בתחקיר. אלו הן שאלות מכוונות או ישירות, או כאלה 

 המנוסחות כדי לפתח חומר שאינו קשור ישירות לנושא של קידוד או ציינון. 

רספקטיבה?" שאלות ישירות כגון: "האם הצבע עזר?" או "האם הם עושים משהו?" או "האם ראית כאן פ

 יהוו רק מסגרת לא רצויה לנבדק, וכתוצאה מכך יכולות לזהם את מהפרוטוקול. 

באותו אופן, שאלות מכוונות כמו: "איזה צד של העור מופנה כלפי מעלה?" או "האם זה היה נראה ככה 

א אם זה היה בצבע אחר?" או "יש משהו נוסף שאתה יכול להגיד לי על זה?" גם אלה יוצרות מערך ל

 רצוי שיכול לפגוע בתקפות של הפרוטוקול. 

שאלות כאלה בד"כ קורות מפני שהבוחן התפתה לתחושה חזקה שקיים דטרמיננט סמוי. למרות זאת, 

שאלות מסוג זה אסור שיישאלו!  נחמתו היחידה של הבוחן, המתוסכל מכיוון שאינו יכול ללכת עם 

דטרמיננט בודד לא ישנו את הפירוש של  תחושת הבטן שלו, היא העובדה שנוכחות או חוסר של

 הפרוטוקול כולו באופן משמעותי. 

 

קבוצה נוספת של שאלות שאסור שיישאלו נוגעת לחומר שאינו רלוונטי לקידוד, גם אם הוא מסקרן 

מבחינה מסקרן מבחינה קלינית. יש מקרים שבהם מעניין לדעת אם דמויות האנוש שדווחו הם גבר או 

ול המתואר כ"עצוב" מרגיש כך. זה לא רורשאך! אם הן מופיעות במהלך התחקיר אישה, או מדוע חת

 ההיערכות ביחס למבחן היא שונה, וכתוצאה מכך, העקרונות האמפיריים של הפרשנות מאבדים מתוקפם.

 

 התנגדות במהלך התחקיר:

 

ע"י התחקיר. עם  ישנם נבדקים, במיוחד אלו הנראים כאילו הסיטואציה מכבידה עליהם, שנעשים עצבניים

כל ההגינות, לא נאמר להם לפני המבחן שיתבקשו להסברים נוספים, וגילוי זה לאחר שכבר התמודדו עם 

עשרת הכרטיסים מאתגר את ההגנות שלהם. אחדים יכולים להתפתות ולהכחיש שהתשובה בכלל ניתנה. 

קטים בצורה יותר סמויה של )"אני לא יודע, אני לא רואה את זה עכשיו"(. רוב הנבדקים המתנגדים נו

חוסר שיתוף פעולה. )"אני לא יודע, זה פשוט נראה לי ככה"(. לא משנה איזו צורה של התנגדות מוצגת, 

מול נבדק הטוען שהתשובה לא ניתנה, הבוחן יכול להגיד:  –על הבוחן להיות תקיף אך בעל טקט. למשל 

צוא, קח את הזמן שלך". או, לנבדק הטוען שאינו אני כתבתי אותה בדף. אתה יכול למ–"נו, בחייך, תראה 

יכול למצוא תשובה, הבוחן יכול להגיד: "קח את הזמן, אנחנו לא ממהרים, כבר מצאת קודם, אני בטוח 

 שאתה יכול למצוא גם עכשיו".  

 

בוחנים לעיתים מאותגרים ע"י שתיקות במהלך התחקיר. זה לא צריך לפגוע בהתייחסות לשאלות או 

 מוקדמת של התחקיר.        בנטישה 

 

 תחקיר של ילדים.

 

מהילדים התחקיר הסטנדרטי מתאים, לעתים עם ילדים צעירים יהיה צורך בתחקיר  55%למרות שעבור 

יתכן שעדיף  5ל  6. לגבי ילדים חסרי מנוחה, היפראקטיביים, בין גיל (Ames)לאחר סיום כל כרטיס 

את לא ניתן לוותר על המבחן עבור ילדים אלה, ניתן להימנע מההכללת המבחן בסוללה. אם בכל ז

 להשתמש בהליך הבא:

 במקום לומר "מה זה יכול להיות" הבוחן יגיד: 

 

"אני רוצה שתסתכל בזה היטב, ושתגיד לי מה זה יכול להיות ושתראה לי את זה כדי שאני יוכל 

 לראות את זה בדיוק כמוך".

 

יותר. לא שואלים מעבר ל "אני לא חושב שאני רואה את זה בהליך זה שאלות התחקיר מוגבלות באופן ב

כמוך, עזור לי" או "אני לא בטוח למה זה נראה לך ככה, עזור לי לראות את זה גם". מלות מפתח בתגובה 
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המקורית יחקרו באופן זהיר ומוגבל, מילות מפתח בתחקיר לא יחקרו כלל. הליך זה הוא פחות ממספק, 

 רירה, כשממצאי הרורשך חיוניים עבור ההערכה הכוללת.ויש לנקוט בו רק בלית ב

 

 בדיקת גבולות:

 

לעתים יהיה חשוב לקבוע האם הנבדק מבחין ללא קושי באובייקטים המזוהים בשכיחות גבוהה 

, או שנתן רק Pבפרוטוקולים, במידה ולא דיווח עליהם באופן ספונטני. במידה והנבדק לא נתן כל תגובת 

לול להיות קשה. מצב כזה ייתכן בקרב נבדקים הסובלים מהפרעות פסיכיאטריות אחת או שתיים, זה ע

חמורות, אך גם אצל נבדקים המנסים להיות יצירתיים במיוחד בבחירת תגובותיהם, ודוחים את התגובות 

 הפופולריות. הדרך לבדיקת גבולות המציאות היא פשוטה למדי: 

 

(, אליהם הנבדק לא נתן את Vו  VII ,IIIטיסים )לרוב לאחר שהתחקיר הסתיים, הבוחן בוחר שלושה כר

. הבוחן יגיד "אנחנו עומדים לסיים, הסתכל שוב בכרטיס זה.. לפעמים אנשים רואים כאן..". Pתגובת ה 

נבדק שניסה להיות יצירתי במיוחד יבחין בקלות במיקום האובייקט המצופה, בעוד שנבדקים במצבים 

 חמורים יותר יגיבו בהשתוממות.

 

 לסיכום:

 

מבחן שמועבר כמו שצריך יוצג כהלכה, יתועד בדייקנות, ויתוחקר בכובד ראש. תחקיר טוב תלוי 

במודעות הבוחן לאפשרויות הקידוד לכל תגובה נתונה. שליטה באפשרויות הקידוד מבטיחה שהתחקיר 

 יהיה קל, יושג בזמן קצר יחסית ויהיה יעיל לשם ציינון.

 

 תרגם: עמיר מחול

 

 

 

 

 

 

 

     

 


