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    HTP – מבחן ה

 :דברים כלליים לפתיחה

אספקטים רבים של האישיות אינם מודעים ולכן לא ניתן לדווח  :HTP-הנחת היסוד המנחה את השימוש ב* 

יש למגר את  הלא מודעעליהם בצורה ישירה )ע"י שאלונים או ראיון(. מכאן שע"מ לקבל את המידע מן 

של הדינמיקה הפנימית של האדם יופיעו  ייחודייםהההגנות וההתנגדויות בדרכים עקיפות. הביטויים 

כשיתבקש להתמודד עם גירויים עמומים / שאינם מובנים. ההנחה היא כי לבתים ולעצים משמעויות 

רלוונטיות לאספקטים מסוימים באישיות האדם. בתים עצים ודמויות הנם אובייקטים המוכרים לאדם, 

 מאשר ציור חפצים ניטרליים אחרים.קלים לציור ומפיקים אסוציאציות רבות יותר 

קונסטרוקטיביים -בחינת התפתחות קוגניטיבית, קשיים תפיסתיים או ויזו שימושים נוספים למבחן:

 הקשורים לפגיעות מוחיות.

 

הציורים פשוטים, ניתן להעבירו מהר, אינו מצריך שימוש בעזרים רבים, משמש כר  מעלותיו של המבחן:* 

ות )מושג העצמי, אגו אידיאלי, תפיסות על אנשים ובני המין השני, מידת נרחב להעלאת השערות רב

הסתגלות, אימפולסיביות, חרדה, בוחן מציאות, מקומות טעוני קונפליקט, יכולות ארגון וכו'(, יכול לשמש 

 טווח גילאים רחב, אפשרי להעברה במגוון תרבויות )שכן אינו מילולי(, באופן פרטני, בקבוצות וכו'.

 

הגדלת האפשרות שהיבטים  ←הוראות מינימליות לשם שמירה על עמימות הסיטואציה  ופן ההעברה:א* 

 משמעותיים של האישיות יושלכו על הציור.

 

 :גישות שונות בהתבוננות על האובייקטים

: תחושת חיות, גדילה העץ(. self-: החלק בעצמי שעוסק בדימוי הגוף )"הבית" בו שוכן ההבית .1

 : ייצוג ישיר יותר של העצמי.תהדמווהתפתחות. 

 : העצמי.הדמות: דמות האב. העץ: דמות האם. הבית .2

התייחסות למצב  –מעורר אסוציאציות הקשורות לחיי בית ויחסים בתוך המשפחה. אצל ילדים  – הבית .3

עשוי לשקף מע' יחסים עם בן הזוג למרות  –בבית ההורים ויחסים בין הורים לילדים. אצל מבוגרים 

יותר  –וב גם אצלם ישקף הבית משקעי עבר )ככל שנבדק יותר רגרסיבי, נוירוטי או בפיקסציה שעפ"י ר

משקף תחושות עמוקות ופחות מודעות של הנבדק לגבי  – העץסיכוי שהבית מייצג יחסים עם ההורים(. 

ך, עצמו. מהווה סימבול מתאים להשלכת רגשות עמוקים, בסיסיים ופרימיטיביים לגבי העצמי )ועקב כ

: תחושות יותר קרובות למודעות של האדם לגבי עצמו ויחסיו עם הסביבה. הדמותיותר קשים לשינוי(. 

משקפת את האופן בו למד האדם להתמודד עם אחרים ורגשותיו כלפיהם. משקף גם תפיסה עצמית 

 ודימוי גוף אך גם שינויים זמניים במצב הרוח.

 – השוואת ציור עץ לציור אדם

  נוטה להשתנות במבחן חוזר )גם לאחר פסיכותרפיה ממושכת(, בניגוד לציור הדמות.ציור עץ פחות 

  יותר קל לייחס לו תכונות שליליות, רגשות עמוקים ואסורים )פחות חשש  –העץ נתפס כפחות קרוב לאדם

 לחשיפה עצמית(.

  דק.אפשרות להערכת היררכיה של קונפליקטים והגנות אצל הנב –השוואת ציור עץ לציור אדם 
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 :ג. פירוש סממנים ספציפיים
 פרשנות כללית בנוגע למבנה וצורה:

 תיאור כללי המאפיין

 וחוסר בטחון ביחסים בינאישיים. נוקשות –מרכז מוחלט הכי שכיח.  –במרכז  מיקום
התנהגות יציבה ונשלטת )עקרון המציאות(, נטיות לאינטלקטואליזציה, רגישות למציאות חיצונית  – צד ימין

 יבה,ולסב
 אוריינטציה לעתיד, אולי נגטיביזם ומרדנות. 

התנהגות אימפולסיבית, נטייה לסיפוק מיידי, אמוציונליות, אוריינטציה עצמית, עיסוק בעצמי,  – צד שמאל
 חוסר

 ., עולם פנימיבטחון, אוריינטציה לעבר
 וש רב בפנטזיה.)או רמת אנרגיה נמוכה עם אנרגיות מפצות(, שאפתנות, שימ רמת דחף גבוהה – גבוה
 חוסר בטחון וחוסר התאמה, נטיות דפריסיביות, אוריינטציה קונקרטית מציאותית, אולי יציבות ורוגע. – נמוך

 ., רגישות, חוסר בטחון, היסוס, נטייה לפנטזיה, חרדהתנטיות רגרסיביו –פינה שמאלית עליונה 
 .גזמת לעתידצורך להדחיק עבר לא נעים, אופטימיות מו –פינה ימנית עליונה 

 .נטיות פרישה –פינה באופן כללי 
 צורך בתמיכה עקב חוסר בטחון, תלות, חרדה, דיכאון, פיגור. –שוליים / תחתית 

 קשור לרמת ההערכה העצמית, מצב רוח, רמת חרדה ורמה יחסית של חשיבות עצמית והאנרגיות שיש לאדם: גודל
, חוסר התאמה, חוסר בטחון, חוסר אנרגיה, תחושות נחיתות, ערך עצמי נמוך – ציורים קטנטנים

 , נטיות תלות ורגרסיה, מבנה אגו חלש, צמצום התנהגות תחת לחץ.ןדיכאו
 אולי סכיזופרניה. -*ציורים קטנים באופן קיצוני 

 כמויות אנרגיה רבות יותר והערכה עצמית גבוהה למדי. –ציורים בינוניים 
: מתאים לרמות אנרגיה המאפיינות מאניים או הסובלים הגדלה שהיא פיצוי – ציורים גדולים במיוחד

 .malingering, פרנואידיות, acting out-נטיות אגרסיביות ו –מאשליות גדלות. אפשרויות נוספות 
 גמישות והסתגלות. –ברמה ממוצעת שמביאה לשיפור  מחיקות

ורך בעזרה, אובססיביות, מחלה חוסר בטחון וחוסר מנוחה, חוסר שביעות רצון עם העצמי, חרדה וצ –מוגזם 
 כרונית.

 סממן פתוגנומי, לעיתים אורגניות. –ללא שיפור 
מופיע לעיתים קרובות בקרב חולים אורגניים, אלכוהוליסטים כרוניים, ליקויים מנטליים, סכיזופרניים 

 רגרסיביים, מאניים.
 *יש משמעות לאזור המחיקה.

לחץ 
 העיפרון

מעיד על מידת הפגיעות, הבדידות או הרגישות לגורמים  –האני לעולם  הפרדה בין –הקו המשמש לציור 
 חיצוניים.

 סכיזופרניה קטטונית, פיגור שכלי. –הסתגלות נורמלית. עקבי חריג  –עקבי 
 רמת דחף לא יציבה, היסטריה, צילוטימיה. –משתנה בצורה לא רגילה 

 הסתגלות וגמישות. –רמלי אם הציור נו                                           
נסיון להגן על העצמי מגורמים מעוררי חרדה מתח רב, סכיזואידיות, אורגניות, רמות אנרגיה  –חזק במיוחד 

 גבוהות,
אסרטיביות, שאפתנות, נטיות תוקפנות, פרנואידיות, פסיכופטיות, התנהגות מצטמצמת תחת                         

 לחץ.
יסוס, פחד, חוסר בטחון, חוסר הסתגלות וכוחות אגו נמוכים, רמות אנרגיה נמוכות, חרדה, ה -חלש במיוחד 

 דיכאון,
 פסיכוטיות, הפרעת אישיות, התנהגות מתרחבת תחת לחץ.                       

 מספר הפרטים שאנשים מוסיפים מהווה אינדיקציה לרמות החרדה של הנבדק ולאופן בו הוא מתמודד עימן. פירוט
-, פחד מנוקשותאנשים שבעת התמודדות עם חרדה נעשים יותר אובססיביים,  –פת פרטים רבים מאוד הוס

acting out 
 פסיכוסומטיות. פולרי או מאני, סכיזופרניה, אורגניות,-סיון להשיג שליטה בעולם מסוכן, ביינ –

 גניות, דיכאון.נסיגה, הססנות, שעמום מהמטלה, חסך מנטלי, ריקנות, אור –מס' מועט של פרטים 
 פסיכוזה. –פרטים ביזאריים 

 פסיכוזה אפשרית. –מתן תוויות לפרטים 
 העדר חרדה. ≠חרדה לגבי אותו איזור. עם זאת, העדר הצללה  –מעידה על חרדה. הצללת איזור מסוים  הצללה

מדיות של עשויה להעיד גם על הסתגלות בקרב אנשים המנסים לשפר את איכויות הציור ע"י הדגשת התלת מי
 הדמות.

פרופורציה לא טובה, העדר חיבורים, פרטים ממוקמים  -עיוות כללי של הציור או של פרטים מסוימים  עיוות
 במקומות שגויים.

 הערכה עצמית נמוכה, חרדה, יכולת הסתגלות נמוכה. –עיוותים 
פיגור, אורגניות , אנשים החווים בלגן רגשי רב )בעיקר ילדים הנמצאים תחת מתח(,  –עיוותים קשים 

 פסיכוזות,
 מושג עצמי שלילי. –סכיזופרניה. בקרב מתבגרים  
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 עשויים להופיע גם עקב פגיעה נוירולוגית.
ציורים 

 כרומטיים
 אספקטים פרימיטיביים וטעונים רגשית של האדם )בעיקר בעת הימצאות תחת לחץ(. –שימוש בצבעים 

 וצורך בתמיכה, דיכאון. חוסר בטחון –ציור בשוליים תחתונים  שוליים
 , נטיות תוקפניות.ןצמצום עקב כוחות סביבתיים, צורך בביטחו –ציור בצדדים 

 פגיעה מוחית. -שוליים מונעים השלמה של הציור 
 הדחקה או פוטנציאל פיצוץ. –בתחתית 

 פיקסציה עם פחד מהעתיד )אולי עם קומפולסיביות(. –שמאליים 
 עים.צורך לברוח מעבר לא נ –ימניים 
 שימוש רב בפנטזיה. –למעלה 

 צורך בביטחון ויציבות )נפוץ בעץ(. קו בסיס
 נורמלי עד נוקשות וצורך בשליטה. סימטריה
 קשר רופף עם המציאות. –מושג עצמי לא טוב וקשיי הסתגלות. במבוגרים  –במתבגרים  שקיפויות

 

 :ד. פרשנויות בנוגע לתוכן

סוג 
 הציור

התרשמות 
 כללית

הערות  פציפייםפרטים ס

 נוספות

מידת  בית
הגישה 
לבית, 
מידת 

החום, 
האם הבית 

מלא 
פרטים או 

ריק 
לחלוטין, 

האם סגור 
או פתוח, 

גודלו ביחס 
 לדף.

 מייצג חיי פנטזיה / צד אינטלקטואלי. – גג )עלית גג(
 אדם סגור, עסוק בעולמו הפנימי. –גג גדול במיוחד 

ו סכיזואידי קיצוני )קיום בעיקר בעולם לרוב נבדק סכיזופרני א –בית שכולו גג 
 הפנטזיה(.

 התבוננות על העולם דרך דימויים פנטזיוניים. –חלונות בגג 
 אדם מאוד קונקרטי, אישיות מצומצמת )בקרב אנשים ללא פיגור שכלי(. –העדר גג 

נסיון למנוע מהפנטזיה להשתלט על ההתנהגות או לעוות את  –גג מודגש מאוד 
 פסיכוטיים ונוירוטיים חרדתיים.-מאפיין בעיקר פרה תפיסת המציאות.

 
 מידת החוזק של כוחות האגו. – קירות

 התפרקות של האישיות. –קירות מתפוררים 
 פחד מהתפרקות המצריך חיזוק נוסף. –קירות מאוד חזקים 
 שליטת אגו חלשה ללא הגנות מפצות. –קירות מאוד חלשים 

 ת )מופיע עפ"י רוב אצל ילדים(.בעיה עם בוחן המציאו –קירות שקופים 
 

 חלקים הקשורים לעולם החיצוני. – דלתות וחלונות
אדם סגור, ביישן, לא נגיש )אם אין  -דלתות וחלונות סגורים, מסורגים, קטנים 

 נטייה לכיוון חשדנות ועוינות(. –חלונות ודלתות 
 תלות(. – )דלת גדולה במיוחד צורך במגע עם אנשים –דלת פתוחה, ריבוי חלונות 

חוויות  או אקסהביציוניזם-חלונות גדולים במיוחד )בעיקר בחדר השינה / אמבטיה( 
 ילדות בקשר לחינוך לניקיון.

 הגנתיות )מאפיין פרנואידים(. –הדגשת מנעולים 
 .קושי בתכנון –חלונות בגבהים שונים 

 
 מידת החום והנגישות / מידת הכוח שהאדם חש. – ארובה

 ביות / העדר חום רגשי בבית הנבדק.פסי –העדר ארובה 
מתח רב בחיי הנבדק, אגרסיות שהצטברו, מערבולות רגשיות  –כמות עשן גדולה 

 וקונפליקטים.
 

 העדר שבילנבדק פתוח, נגיש וישיר.  –שביל רחב שמוביל ישר לדלת  – שביל כניסה
 נבדק שמתחמם לאט. –נבדק סגור ומרוחק. שביל ארוך  –
 

 מגננות. –גדר 

 

יש להתייחס 
לאלמנטים 

מטים 
)תרבות, 

מיקום 
, יגיאוגרפ

עונות 
 השנה(.
פרטים 
שאינם 

רלוונטיים 
לציור 

והנבדק 
 –מוסיף 

הנבדק חש 
צורך 

בסביבה 
מובנית )אולי 
עקב תחושה 

פנימית של 
חוסר 

 בטחון(.
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רושם כללי  עץ
ביחס 

ליחסיו של 
הנבדק עם 

 –סביבתו 
עד כמה עץ 

נראה 
מאוזן, 

הרמוני, 
תוח, פ

בהתאמה 
עם 

 הסביבה.

 חוסר בטחון. –נשען על תחתית הדף  -סוגי עצים 
התפוררות של האישיות, דיסוציאציה של מרכיבי האישיות, שבירת  –מפוצל 

 ההגנות. מאפיין סכיזופרניה.
 רצון לילדים, חשדנות נשית, צורכי תלות, רגרסיה, חוסר בשלות. –עץ תפוח 

 דיכאוניים. – הערבה בוכיי
דיכאון, אשמה, אובדנות, נחיתות, סכיזואידיות,  –הפרעה נפשית  –ת עץ מ

 סכיזופרניה.
 נבדק מרוכז בעצמו. –עץ גדול ובמרכז 

 תוקפנות, פנטזיה או פיצוי, צורך בשליטה. –ענקי 
אגו חלש, רמות אנרגיה נמוכות, רגשי נחיתות נטיות אינטרוברסיביות או  –קטן 

 נסיגה.
 

 הערכה עצמית ושלמות של האישיות. מייצג כוח פנימי, – גזע
 צורך לשמור על שלמות האישיות תוך שימוש בהגנות מפצות. –קוים מחוזקים 

 פגיעות, פסיביות, חוסר בטחון, חרדה ואין הגנות מפצות. –קוים חלשים ורועדים 
תחושה שחלק מהאישיות אינו בשליטה ומאיים להיות הרסני )מאפיין  – חורים בגזע

 אובססיביים(.
מחוזקים או  םרמת הסתגלות נמוכה )בא לידי ביטוי גם בקווי –גזע רזה מאוד 

 בהצללה של הגזע(.
 מעיד על חרדה. –קליפת עץ עבה 

 אובססיביות ונוקשות. –קליפה דקה שצוירה בזהירות 
 עשוי להעיד על חוסר ארגון של האישיות. –גזע חצוי באמצע 

 תחושת אובדן שליטת אגו. –גזע מת 
 אימפולסיביות. – ציףקו לא ר

 
: האופן בו מאריך העץ את עצמו ע"מ לקיים קשר עם ענפים –ענפים ושורשים 

המציאות. משקפים את מידת הצמיחה והמשאבים הנתפסים. משקפים גם את 
 היכולת לחפש סיפוק מן הסביבה.

איזון טוב בחיפוש אחר  -אדם שאפתן )מתפרשים לרוחב  –ענפים בכיוון מעלה 
 פנטזיה, שליטה לא תואמת בדחפים. –עד לסוף הדף  סיפוקים(.
 רמות אנרגיה נמוכות, חוסר יכולת להתמודד עם לחצי הסביבה. – כלפי מטה

 דחפים של עוינות ואגרסיה. –ענפים שנראים כמו אלות 
 תחושה של טראומה, חוסר אחידות פנימית חוסר אונים, פסיביות. –ענפים קטועים 

 ני.התרכזות בא -פונים פנימה
 ריקנות וחוסר תקווה. –ענפים מתים 

 חיפוש מוגזם אחר סיפוק צרכים. –גדולים לעומת גזע קטן 
 קושי בקבלת תשומת לב מן הסביבה. –ענפים קטנים 

 צמיחה נפשית חדשה / חוסר בשלות נפשית. –ענפים קטנים חדשים 
 צורך לברוח ממציאות מאיימת. –בית עץ על הענפים 

 
 פנטזיה יכולה לנזול החוצה(. –ר קווי תיחום )העדפנטזיה  –צמרת 

 
עד כמה האדם מיושב ובעל תחושת בטחון. מייצגים מידת אחיזה  :שורשים

 במציאות ויחס לנושאי עבר.
 התפרצות פסיכוטית(.-פחד מאובדן אחיזה במציאות )מאפיין פרה –הדגשת יתר 

 אובדן בוחן מציאות –קרקע שקופה 
נסיון לפצות על חוסר  –קושי להשתלט על החיים. חודרניים  –שורשים קטנים 

 השליטה.
 ריקנות וחרדה, אובדן אחיזה במציאות, אובדן מוטיבציה. –שורשים מתים 
 תחושת חוסר בטחון וחוסר התאמה. – העדר שורשים

 
 אגו. תחוסר עלים: לקות באינטגרציי –עלים 

. אם OCDלי עם מאפייני צורך להראות פרודוקטיבי ופורה, או –הרבה עלים 
 אולי תוקפנות כלפי הבוחן. –מצויירים כל אחד בנפרד 

 קומפנסציה.-דה –לא מחוברים לענפים 
 .acting out-ל האגרסיביות ונטיי –מחודדים 

 –עץ נבול 
אולי אדם 

שנשבר תחת 
 לחץ חיצוני.

אם התנהגות 
הנבדק אינה 

מאששת 
 –השערה זו 

ההסתגלות 
על פני 
השטח 
 מושגת

במאמץ, 
הדחקות 

 ומתח פנימי. 
 

להתייחס 
לעונה בה 

מועבר 
 המבחן.
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מידע  דמות

 3לגבי 
נושאים 
עיקריים
: דימוי 

עצמי, 
דימוי 

אידיאלי 
ואחר 

משמעות
 י

 מודגש, תשומת לב לפרטים. –מתקשר לשליטה ואינטלקט. נורמלי  – ראש
טליגנציה, שאפתנות, אגרסיביות, אגו מנופח, הערכת יתר של אינ –גדול במיוחד 

 פנטזיה כמקור סיפוק עיקרי, רגרסיה, חרדה, אורגניות, גודש מחשבות.
תחושת חוסר התאמה ואימפוטנציה, תחושת נחיתות, אגו חלש,  –קטן מאוד 

 אובססיביות.
 הפרעה רגשית. –מצויר אחרון 

 פחדי סירוס, צמצום מחשבות לא נעימות, אורגניות. –מושמט 
 יה.סכיזופרנ –רק ראש 

 פרנואידיות / סכיזואידיות. –צד אחורי 
 דברים לא מוחזקים, פנטזיות לא מוכלות, מציפות ומאיימות לצאת. –ראש פתוח 

 נורמלי: יותר תשומת לב לפנים, הבעה שמחה, אין ביזאריות. –פנים 
שטחיות ביחסים בין אישיים, קשר לא  -השמטת מאפייני פנים כשהשאר בסדר

 שנות, זהירות, עוינות, פסיכוזה אפשרית.תואם עם הסביבה, ביי
עיסוק יתר בהופעה חיצונית, מאמץ מודע להראות באופן מוסכם  –הדגשת יתר 

 חברתית.
 .יכולת אינלקטואלית –הדגשת מצח 

 סכיזופרניה. –ביזארי 
 הפרעה רגשית קשה. –הצללה מלאה 

 מצוירות בסוף: הפרעות ביחסים אין אישיים.
אופן עיבוד דברים מן העולם החיצון ואופן ההתבטאות  –אופן ציור הפה  -פה 

 .בעולם
 –הגנות רגרסיביות, דיכאון, בעיות אכילה, קשיים מיניים. )במתבגרים  –הדגשה 

 מושג עצמי נמוך(.
 דיכאון, אשמה, תוקפנות אוראלית, קושי לתקשר עם אחרים. –השמטה 

 ורמלים אגרסיביים(.אגרסיביות מילולית )מופיע אצל סכיזו' ונ –ציור שיניים 
 נשיות, מיניות. –שפתיים מלאות 

 צרכים אוראליים. –חפצים בפה 
גדולות ומחוזקות: חשדנות, מחשבות יחס, פרנואידיות, חרדה, רגישות  –עיניים 

 לביקורת.
 , מציצנות.הגנה, אינטרוספקטיביות, קטנות / סגורות: אינטרוברסיביות

 מציצנות.השמטה: נטיות לאי אבחנה, הלו' ראיה, 
 : עוינות מוסתרת.סגורות

השמטת אישונים: אינטרוברסיביות, סכיזואידיות, קושי לתקשר )קשור לרגשות 
 אשם, דיכאון, תלות(.

 בצד הראש: פרנויה.
 בולטות / מודגשות: ערנות יתר, חשדנות, רגישות לביקורת. –אוזניים 

 .העדר אוזניים: נורמלי או אינטליגנציה נמוכה
 .ם: עיסוק מיני, פיצוי על חוסר התאמה מינית, נרקיסיזהדגשה –שיער 

 ארוך )אצל גברים(: אימפוטנציה. –אף 
 קשר בין הראש לגוף, בין אינטלקט וביקורת לרגש ודחף. –צוואר 

 צורך לשלוט על דחפים. –מודגש מידי 
 ארוך: הפרדה בין אינטלקט לרגש, נוקשות, מוסריות יתר.

 סכיזואידיות. -ארוך וצר
 : חוסר בגרות, חוסר בקרה על דחפים, איפולסיביות.ההשמט

 מייצגות קשר פיזי עם הסביבה ויחסים בינאישיים. -זרועות וידיים
מצד האם(  הדחיי–השמטה: אשמה, דיכאון, נטיות פרישה ופסיביות )אצל גברים 

 התחושת דחיי –חוסר חיבור עם העולם, אין התבטאות. השמטה בציור המין השני 
 השני.ע"י המין 

 ארוכות: שאפתנות.
 קצרות: חוסר אמביציה, תחושת חוסר התאמה.

 רחבות: חוזק והישג.
 רזות: חולשה תחושת חוסר מותאמות.

 : אישיות נוקשה.נוקשות
 ידיים מאחורי הגב: קושי לפגוש אנשים בחצי הדרך, אשמה, הימנעות.

 בתוך הכיסים: התחמקות, אוננות.

י היפותזת דימו
הנבדק  –הגוף 

מזדהה עם 
הדמות שצייר 

 ראשונה.
גורמים 

העשויים 
להשפיע על מין 

הדמות 
מין  –הראשונה 

ביולוגי של 
הנבדק, עמדות 

תרבותיות בנוגע 
למין, עמדות 

בנוגע לתפקוד 
מיני, עמדה 

רגשית בנוגע 
 למין.

השמטות 
 –ועיוותים 

עשויים להעיד 
על קונפליקט 
באשר לחלק 

המושמט / 
ות )מציצן המעו

משמיט  –
עיניים, צרכים 

 –אוראליים 
 דגש על הפה(.
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 על המותניים: נטיות נרקסיסטיות.
 גדולות מאוד: פיצוי על חולשה.

 מבויש, מכונס. –צמודות לגוף 
 

 נסיון לשלוט בכעס. –אגרוף: מרדנות, אצל מתבגרים  –אצבעות 
 נראות כמו טרפים / ווים: פרנויה, אלימות.

 כפפה: תוקפנות מודחקת.
 .: תחושת אי מותאמות5-פחות מ: שאפתנות, רכושנות, תוקפנות. 5-יותר מ

 ישור בינאישי.: קושי במהשמטה
 חזה גדול: תלות אימהית, קונפליקט אדיפלי לא פתור. –שדיים וחזה 

 ע"י האם )ע"י אישה: קושי באהבה, חרדה(. הקטן: נורמלי, רגשות דחיי
 חוסר בשלות, סכיזו' אפשרית. -השמטה: אצל נשים 

 .עיסוק בגבריות, חיזוק הגוף כביטוי לגבריותחיזוקים:  – כתפיים
 חושת כוח / צורך בכוח.רחבות מאוד: ת

 קטנות: תחושות נחיתות.
 הומוסקסואליות. –עיסוק יתר: אצל גברים  – ירכיים וישבן

 הבלטה אצל נשי: מודעות לעוצמה מינית.
 הדגשה: פיקסציה אנאלית.

 מפרידות כוח פיזי מתפקוד מיני. – םמותניי
פוביה, חגורות מודגשות: עיסוק מיני, שליטה על דחפי גוף עם סובלימציה, 

 נוירוטיות.
 חגורה מקושטת: בקרה חזקה על דחפים.

 תחושת בטחון / חוסר בטחון, אמצעי תנועה ומוביליות. –רגליים 
 ארוכות: רצון באוטונומיה.

 קצרות: מוגבלות, חוסר תנועה, צמצום.
 מודגשות: תוקפנות.

 קטועות: חוסר אוטונומיה.
 מוצלבות: הגנה מפני מינית.

 ות.השמטה: העדר תנועתי
 תחושת תנועה פיזית, פסיכולוגית וחברתית, תוקפנות, סמל פאלי. – כפות רגליים

 אובססיביים. –דיכאון, אשמה. פירוט יתר  -יותר פרטים מבשאר הציור
 .ןגדולות: צורך בביטחו

 השמטה: צמצום וחוסר עצמאות, עודף מתח.
 נדיר: אצל מבוגרים: פסיכופתולוגיה / פסיכופתיה. –אברי מין 

 עיסוק רב במין. –מתבגרים                                
 פרטי לבוש: נזק מוחי. 2-פחות מ –בגדים 

: נרקסיסטיות גופנית, אישיות ילדותית, אגונטצריות, סכיזואידיות, דמות עירומה
 אין סיפוק ממגע חברתי.

יות, לבוש מופרז: אישיות ילדותית, אגוצנטרית, לבוש כאמצעי לפיתוי מיני, תחרות
 רצון לאישור חברתי.

 שקוף: מציצנות, אקסהביציוניזם, שיפוט לקוי.
 : תלות, ילדותיות. הבלטת כפתורים וכיסים

עניבה: דאגה מינית, עיסוק מיני עם קונפליקט הומוסקסואלי, חוסר בטחון מיני, 
 תוקפנות מינית.

 קונפליקט לגבי התנהגות מינית. –חגורה: מיניות. הצללה 

העדר איבר 
באופן כללי: 

בעיה אורגנית 
עם האיבר, 

ביטוי לתחלואה 
 גופנית.

רגליים דרך 
מכנסיים אצל 

פאניקה,  –גבר 
הומוסקסואליו

 ת אפשרית
שיער דרך כובע 

התנהגות  –
מינית 

 פרימיטיבית.
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 :מותאפיונים כלליים לגבי הד

 רגרסיבית, חלקים ילדותיים. הצעירה בהרבה מהנבדק: קיבעון רגשי, נטיי

 מבוגרת בהרבה: הזדהות עם דמות הורית.

 ציור מקלות: חוסר רצון לשתף פעולה, נגטיביזם, יחסים בינאישיים דלים, דימוי גוף שלילי.

 פיגור או פגיעה אורגנית. –ללא פרופורציות 

 ן.צורך בביטחו –ציור קו בסיס 

 

 חמקנות ופחד ממחויבות, חוסר יכולת לתקשר עם אחרים, בגרות אינטלקטואלית. –פרופיל 

 תגובה פרנואידית. –פרופיל מוחלט              

 קושי חברתי, אשמה בקשר למגע חברתי, חוסר כנות. –רק ראש בפרופיל              

 

יצייר דמות  -נה: נבדק עם זהות מינית ברורה הבדלים בין ציור גבר לציור אישה: מין הדמות שצוירה ראשו

זהות מינית לא ברורה. יתכן והדבר מעיד עם התקשרות חזקה  ≠ציור דמות מהמין השני  -מאותו מין. מאידך 

 לדמות מהמין השני.

 נשלט ע"י אימו / דמות נשית. –גבר שמצייר דמות אישה גדולה משמעותית מדמות גבר 

 רגרסיה. –הקטנת הבדלי מין 

 חוסר בשלות מינית. –מין שני נראה יותר בוגר 

 עוינות כלפי המין השני או פחד ממין. –סירוב לצייר דמות מהמין השני 
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 :תהליך הפירוש

צעדים מומלצים בעת פירוש המבחן: ציינון אובייקטיבי, התרשמות כללית, פירוש סימנים ספציפיים  4ישנם 

 ואינטגרציה של המידע מן השלבים הקודמים.

 

 :א. פרשנות בעזרת ציינון אובייקטיבי

I מהמאמר(: קריטריונים המהווים אינדקס לבחינת הבשלות  11-2)עפ"י טבלה  –. בשלות קוגניטיבית

 :Draw A Personהקוגניטיבית של הנבדק במבחן 

 . שיער8. זרועות                                         1

 . ראש9             . התקשרות                       2

 . רגליים10. לבוש                                           3

 . פה11. אוזניים                                       4

 . צוואר12. עיניים                                         5

 . אף13.כפות רגליים                                 6

 . פלג גוף עליון )חזה(14עות                                      . אצב7

II מאפיינים המבחינים באופן הטוב ביותר בין אנשים עם קשיים  9ישנם  -. חוסר הסתגלות והפרעות רגשיות

 :Draw A Personמהמאמר(: אינדיקטורים לחוסר הסתגלות במבחן  11-3)עפ"י טבלה 

 של הציור אינם מופיעים )אין כפות רגליים, רגליים, זרועות וכו'(.: חלקים משמעותיים השמטות .1

: יש אפשרות לראות אברי גוף דרך בגדים או אפשרות לראות איברים פנימיים דרך הגוף )לב, כבד שקיפות .2

 וכו'(.

חלקים מסוימים בציור מצויירים בחוסר פרופורציה בולט )זרועות ענקיות ומאורכות, ראש  עיוותים: .3

 כו'( אין חיבור בין חלקים מסוימים של הגוף או שהחיבור בין האיברים הוא שגוי.קטנטן ו

 הציור מוטה לכיוון אחד.חוסר שיווי משקל וורטיקלי:  .4

 הראש מופשט יתר על המידה, פרימיטיבי, או בסיסי )דומה לדמות מקלות(. סימפליפיקציה של הראש: .5

 .5כמו בפריט  סימפליפיקציה של הגוף: .6

האיכות הכללית של הציור כיחידה אחת , מידת הדיוק, מספר הפרטים  לא טובה: איכות כללית .7

 )מעולה(. 9)גרוע ביותר( עד  1-. הדירוג עצמו הוא התרשמותי ונע מםהרלוונטיי

בהירות לגבי דמיון הדמות לדמות נשית או גברית. גם כאן נעשה הדירוג על סקאלה  דיפרנציאציה מינית: .8

 )אבחנה ברורה(. 9 )חוסר אבחנה( עד 1-של מ

 כמות הפרטים הקשורים למין )שדיים, פין, איפור יתר וכו'(. הרחבה מינית:  .9
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III מהמאמר(: הטבלה משמשת לאבחנה בין אימפולסיביים ללא  11-4)עפ"י טבלה  –. איפולסיביות

 :Draw A Personאימפולסיביים. אינדיקטורים לאימפולסיביות ולהעדר אימפולסיביות במבחן 

 לא אימפולסיביים מפולסיבייםאי

 . סימטריות1 זמן ביצוע המטלה. 1

 . הוספת פרטים רבים2 . אגרסיביות2

 זמן ביצוע המטלה .3 . איכות כללית3

 . מיקום4 . חוסר המשכיות4

 sketching. 5 . השמטות5

 . מחיקות6 השמטות ספציפיות. 6

 . גודל7 . פרופורציות7

 . זיהוי מין הדמות8 (size increase. הגדלה )8

 . הדגשת עיניים9 . צוואר9

 . צד ימין10 . יציבה10

 . פרספקטיבה11 . כתפיים11

 . פרטים בשפתיים12 . תכנון גרוע12

 . הצללה13 . צד שמאל13

 

IV קושי בשמירת הגשטלט הכללי של הציור )עיוות פגיעות בהמי' ימנית –. הערכת פגיעה קוגניטיבית :

: פרופורציה כללית תישמר אך תהיה פגיעות בהמי' שמאלית. (ו בפרופורציות של הציורבפרספקטיבה א

 השמטה של פרטים.

 

 :ב. שיקולי פרשנות כלליים שיש להתחשב בהם

מייצגת את הנבדק / היבטים  –ההנחה העיקרית מאחורי פירוש ציורי הדמות  –* היפותזת דימוי הגוף 

אש, מין הדמות וכו'( סובבות סביב הנחה זו. אם זאת, יש להתייחס מסוימים שלו. שאר הפרשנויות )גודל ר

להשערה בזהירות שכן ההשלכה עשויה להיות מורכבת ומסובכת. כך למשל עשויים אנשים לצייר דמות 

 הפוכה להם לחלוטין כאילו החליטו להציג "עצמי אידיאלי" שאינו מציאותי.

 שונים: לקבוצות גיל שונות דפוסי ציור –* שיקולי גיל 

 הציורים יהוו ביטוי להתנהגויות קיצוניות ולכך שזו תקופה של התנסויות. –בקרב בני נוער 

 הגזמה והדגשה של זהות מינית, אפיונים אגרסיביים ותוקפניים. –נערים                            

 , ילדותיות.אפיונים של חוסר בטחון, אי יציבות רגשית –נערות                            

 ציורים יותר מקוטעים, לא תואמים, מגוחכים ופרימיטיביים. –בזקנה 
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 :תוספות מהמחברת

מה שמרגישים בפנים ומה שיוצא החוצה זה לא אותו  –" Yאבל יצא לי  X* בכל פעם שמישהו אומר "רציתי 

 דבר.

 תואמת את גיל המצייר. * לבדוק עד כמה תיאור מילולי תואם את הציור. לבדוק עד כמה איכות הציור

 לבדוק תגובה לנסיון לקרבם קצת יותר. –* הציורים מאפשרים הרחקה 

פסיכופתולוגיה )אם קיימת( תופיע פה בצורתה הקשה ביותר. מאידך,  –* הציורים הם המבחן העמום ביותר 

 אי קיום פתולוגיה. ≠אי הופעה 

ת עצמית, הלקאה עצמית )מאושש ע"י ציורים מעידה על ביקור –* אמרה בסגנון "אני לא יודעת לצייר" 

 מחוקים(.

 פחד מהצגת העצמי(. –* לבחון פערים בין הציורים השונים )למשל, דמות קטנה משאר הציורים 


