
The	Riverside	Situational	Q‐sort	(3.15);	Arabic	
	
1.		 ف ع	الموق 	.فعالً 	ممت
2.		 ف 	.معقّد	الموق
3.		 ام	يتعيّن	عمالً  ه	القي 	.ب
4.		 خص اول	ما	ش ارة	يح 	.(ش)	إعجاب	إث
5.	 خص اول	ما	ش اع	يح يء	(ش)	إقن 	.ما	بش
6.	 د	من	ھناك ى	يعتم ام	(ش)	عل يء	للقي 	.ما	بش
7.	 الم موح	الك 	.مس
8.	 الم وب	أو	توقّعم	الك 	.مطل
9.	 ؤال	يتمّ  يء	عن	(ش)	س 	.ما	ش
10.	 اج	أحدھم ى	يحت اعدة	إل 	.مس
11.	 يل يطة	التفاص 	.مھمة	البس
12.	 ف تدعى	الموق ً 	يس اليب	تتعلّق	قيما اة	بأس ة	أو	الحي 	.السياس
13.	 ح ة	يمن رض	فرص درات	لع ة	ق ل)	فكري ة	:مث ة	مناقش كلة	,فكري اج	معقّدة	مش ى	تحت 	.(حلّ 	إل
14.	 ف ير	الموق 	.دمؤكّ 	غ
15.	 خص ر)	آخر	ش ته	تمّ 	أو	حاض ت	(مناقش د	تح 	.التھدي
16.	 ري اد	يج كل	،(ش)	انتق ر	بش ير	أو	مباش ر	غ 	.مباش
17.		 اول	أحدھم ة	يح 	التحّكم	أو	الھيمن 	.(ش(	:بـ
18.	 ف وب	الموق 	.لع
19.	 ل ذاتي	التأم ل)	ممكن	ال مح	:مث و	يس ام	الج ير		يشّجع	أو	الع ايا	التفك ية	بقض 	شخص
ة 	.(عميق
20.	 ياء ح	األش رعة	دثت ع)	بس ض	الموض ير	المنخف ً 	يش ى	ضمنا ياء	عل دث	أش طء	تح 	.(بب
21.	 خص ر)	ما	ش ته	تمّ 	أو	حاض ير	(مناقش عيد	غ اني	أو	س 	.يع
22.	 دمھا	طمأنة	إعادة خص	يق ر	آخر	ش 	.حاض
23.	 وم	يتمّ  ى	(ش)	ل يء	عل 	.ما	ش
24.	 رار ي	ق اذه	ينبغ 	.اتخ
25.	 ف تدعي	الموق ير	يس ي	تفك 	.عقالن
26.	 ف دعو	الموق ى	ي بط	إل سا	ض 	.لنف
27.	 ف وي	الموق ى	ينط ة	عل 	.منافس
28.	 ح ة	يمن 	فرص ل	(ش)لـ ياء	لعم د	أش ل	ق ً 	(ش)	تجع 	.مقبوالً 	أو	محبوبا
29.	 رون	آخرون اجون	حاض رغبون	أو	يحت ي	ي ان	ف 	.االطمئن
30.	 ف ً 	يَْتبعُ 	الموق 	.إحباطا
31.	 ة دية	الجاذبي 	الجس ة	ذات	(ش)لـ 	.عالق
32.	 م	من 	المھ اع	إعطاء	(ش)لـ د	انطب 	.جي
33.	 فال د	موق ل	ق ض	يجع اس	بع رين	الن نزعجين	متوت 	.وم
34.	 ف ثر	أو	واحدة	يتضّمن	الموق ات	من	أك غيرة	اإلزعاج 	.الص
35.	 ف د	الموق تدعى	ق ً 	يس ً 	أو	دفئا 	.شغفا
36.	 خص اط	أو	ش ن	نش 	.يخّرب	أن	أو	يقّوض	أن	يمك
37.	 ل	من 	المحتم دع	أن	(ش)لـ 	.ما	أحد	يخ
38.	 خص ي	آخر	ش ف	ھذا	ف د	(ش	عدا	ما)	الموق ون	ق 	.مخادعاً 	يك
39.	 د ف	يتسبّب	ق اعر	الموق داوة	بمش 	.الع
40.	 اس ير	أن وافقين	غ ى	م يء	عل 	.ما	ش
41.	 ح ة	يمن ير	فرص ار	عن	للتعب ر	وجھات	أو	أفك ير	نظ ة	غ 	.عادي
42.	 وي ف	يحت ى	الموق دات	عل دية	تھدي 	.جس
43.	 وي ف	يحت ى	الموق دات	عل ة	تھدي 	.عاطفي



44.	 ف ير	الموق ايا	يث ة	قض ة	أو	أخالقي ال)	معنوي ىع	ومث ك	ل لة	:ذل ة	معض ة؛	معنوي 	حالي
ة ادئ	مناقش ة	للمب 	.(األخالقي
45.	 رار ريع	ق ل	أو	س ريع	فع وب	س 	.مطل
46.	 ف مح	الموق دى	يس ير	من	حرّ 	بم اطفي	التعب 	.الع
47.	 رين رين	آخ ون	ربّما	حاض ديھم	يك ع	ل اربة	دواف ة	أو	متض 	.خفي
48.	 ف ن	أو	يَْتبعُ 	الموق ً 	يَْتبعُ 	أن	يمك 	.ما	صدمة	أو	ضغطا
49.	 ح ل	رصةف	يمن الم	أو	،للتأم ة	ألح 	.للتخيّل	أو	،اليقظ
50.	 ف ن	الموق ير	أن	يمك عور	يث ذنب	الش دى	بال 	.(ش)	ل
51.	 ات ية	عالق ة	شخص ا	أو	موجودة	وثيق ة	لھ ى	اإلمكاني 	.التطّور	عل
52.	 خص ه	يُعتمد	،(ش)	عدا	،ما	ش ل	علي يء	لفع 	.ما	ش
53.	 ف ة	محفّزات	يتضّمن	الموق ة	أو	فكري ل)	معرفي ب	:مث اض	،الكت وار	،راتالمح ري	الح 	.(الفك
54.	 رار وب	اإلص از	مطل 	.ما	ھدف	إلنج
55.	 ف ة	يتضّمن	الموق باع	احتمالي وري	اإلش ات	الف ل)	للرغب ام	:مث رص	التسّوق،	،الطع 	الف
ية 	.(الجنس
56.	 ل اعي	التفاع 	.ممكن	االجتم
57.	 ف زلي	الموق ل	من	أو	ھ زلي	المحتم ك	أحدھم	وجد	إذا)	ھ وع	ذل ياء	من	الن ً 	األش 	.(مضحكا
58.	 ام	محور	ھو	(ش) 	.االھتم
59.	 ف ل)	حّسية	محفّزات	يتضّمن	الموق س	:مث ال	الشّم،	التذّوق،	،اللم دي	االتص 	.(الجس
60.	 ف ة	ذي	الموق حة	عالق مية	بالص 	الجس ل)		(ش)لـ ة	:مث رض؛	احتمالي ارة	الم ة	زي 	.(طبي
61.	 اح ي	النج ف	ھذا	ف يرة	يتطلّب	الموق ة	بص 	.ذاتي
62.	 يطر	(ش) ى	يس وارد	عل تي	الم ا	ال رون	جھايحت 	.اآلخ
63.	 كيلة	يقّدمون	آخرون عة	تش اءات	من	واس ية	اإليم ال)	الشخص ى	ومث ك	عل ة	:ذل د	لغ 	،الجس
برة وت	ن ارات	،الص ة	اإلش 	.(االجتماعي
64.	 ف لوكية	حدود	يتضّمن	الموق ل)	س د	:مث ايير	أو	قواع ة	مع د	اجتماعي د	أو	ق ال	ق ديھا	يتمّ 	 	.(تح
65.	 ف ة	محفّزات	يتضّمن	الموق ل)	جمالي يقى	،الفنّ 	:مث دراما	،الموس ال	،ال 	.(الجم
66.	 ل	من ون	أن	المحتم ف	يك ق	محفّزاً 	الموق 	.للقل
67.	 ف ع	الموق ات	يض ى	طلب كل	أّما)	(ش)	عل ح	بش ً 	أو	واض 	.(ضمنيا
68.	 ح ة	يمن ير	فرص وح	عن	للتعب 	.إلظھاره	أو	الطم
69.	 ف د	الموق ل	ق عر	(ش)	يجع دم	يش اءة	بع 	.الكف
70.	 ف ن	مثيراً 	يتضّمن	الموق ً 	ريفسّ 	أن	يمك 	.جنسيا
71.	 ات ة	المتطلب رعة	تتحّول	الموقفي 	.بس
72.	 حية	يتمّ 	أو	يُنتھك	(ش) ه	التض 	.ب
73.	 اء س	من	أعض ر	الجن رون	اآلخ 	.حاض
74.	 ركاء يون	ش ون	رومانس 	محتمل رون	(ش)لـ 	.حاض
75.	 ف ة	للموق ارة	احتمالي ع	إث ية	دواف 	.تنافس
76.	 ف يط	الموق ً 	بس ح	أساسا 	.وواض
77.	 ح ة	يمن ير	فرص حر	عن	للتعب ة	س 	.الجاذبي
78.	 ف ة	يتضّمن	الموق ة	مقارن 	.اجتماعي
79.	 ف ير	الموق ايا	يث )	القّوة	قض رون	أو	(ش)لـ رون	آلخ 	.(حاض
80.	 ح ة	يمن ير	فرص ة	عن	للتعب 	.الرجول
81.	 د	آخرون اجون	ق ون	أو	يحت يحة	يلتمس 	.(ش)	من	نص
82.	 تقاللية كوك	(ش)	إرادة	أو	اس ا	مش 	.مھّددة	أو	فيھ
83.	 ف ل	الموق ارة	يحتم ةعاط	إث 	.في
84.	 ح ة	يمن ة	إلظھار	فرص ة	الطالق ل)	اللفظي ة	:مث وج	,المناقش ة	،المونول طة	المحادث 	.(النش
85.	 اس رون	الن ون	الحاض ة	أدواراً 	يحتل ة	اجتماعي تويات	أو	مختلف ة	من	مس 	.المنزل
86.	 غط	يتمّ  ى	الض ق	(ش)	عل رفات	مع	ليتواف رين	تص 	.اآلخ



87.	 اح اون	يتطلّب	النج 	.التع
88.	 ه	أو	(ش)	مجاملة	يتمّ  	.امتداح
89.	 ح ة	يمن 	فرص ير	(ش)لـ ة	عن	للتعب 	.األنوث
	
The	Riverside	Behavioral	Q‐sort	(3.11);	Arabic	
	
1.	 ل رين	يقاب انوا	إن)	اآلخ رين	ك أل	:مثالً )	.(حاض لة	يس ئلة	من	سلس 	.(األس
2.	 ة	طوعاً 	يقّدم يرة	كمي ات	من	كب ذات	عن	المعلوم 	.ال
3.	 دو ً 	يب ا	مھتّما ه	فيم 	.أحدھم	قال
4.	 يطرة	حاولي ى	الس ف	عل ل)	الموق ت	إذا	ما	يتجاھ يطرة	محاوالت	كان د	الس ت	ق ال	أم	نجح ).	
5.	 ن ى	يھيم ف	عل ل)	الموق ال	النيّة،	يتجاھ ى	ومث ك	عل ان	إذا	:ذل ن	(ش)	ك ى	يھيم ف	عل 	الموق
 ً ألن	افتراضيا رون	 رون	اآلخ ون	الحاض ك	يفعل أن	جداً،	قليالً 	ذل رة	ھذه	ف ي	الفق ل	أن	ينبغ ى	تحص 	عل
ع رتفع	موض 	.(م
6.	 دو ً 	يب ً 	مسترخيا 	.ومرتاحا
7.	 ر ة	مھارات	يظھ ال)	اجتماعي ى	ومث ك	عل ل	:ذل رين	من	يجع احين	اآلخ ق	،مرت ى	يب 	عل
ة لة	المحادث حر	أو	يسلّي	،متواص رين	يس 	.(اآلخ
8.	 ظ ير	متحف ال)	.معبّر	وغ ى	ومث ك	عل ر	:ذل ة	يظھ ة؛	عاطف لوب	يتصّرف	قليل اس	بأس 	ق
مي 	(ورس
9.	 حك ل)	كثيراً 	يض ان	إذا	ما	يتجاھ حك	ك دو	الض ً 	يب 	.(أصيالً 	أو	عصبيا
10.	 م 	.كثيراً 	يبتس
11.	 م ة	مفع 	.يتجّول	جسدياً؛	بالحيوي
12.	  ً رين	محبّا رين	لآلخ ال)	الحاض ى	ومث ك	عل ل	من	:ذل ه	المحتم ون	أن	يحبّ 	أن ً 	يك 	.(معھم	صديقا
13.	 رض لوب	يع ي	أخرق	أس ل	ف رين	مع	التعام ال)	اآلخ ى	ومث ك	عل دو	:ذل ه	أن	يب عوبة	لدي 	ص
ي ة	ف ول	ام	معرف م	،يق ق	،يتمت ي	يخف ى	الردّ 	ف اء	عل ي	االرتق ة	ف 	.(المحادث
14.	 ارن ه	يق رين	مع	نفس واء)	اآلخ ان	س رون	أك رون	اآلخ ال	أم	حاض ).	
15.	 ر ة	يظھ ة	حماس توى	عالي ة	ومس 	.عالٍ 	طاق
16.	 ر كيلة	يظھ عة	تش ات	من	واس ى)	االھتمام بيل	عل ال	س يع	عن	يتحّدث	:المث يرة	مواض 	.(كث
17.	 ى	يتحّدث رين	عل م	التحّدث	من	بدالً 	اآلخ ال)	إليھ ى	ومث ك	عل ري	:ذل اة	يج ل	،مناج ه	ما	يھم 	قال
رون 	.(اآلخ
18.	 ة	عن	يعبّر ع)	كثيراً 	الموافق رتفع	موض دي	=	م ً 	يب كل	اتفاقا ير	بش ادي	غ ي	اعتي ب	ف 	أغل
ان ال	،األحي ى	ومث ك	عل ى	رّدا	:ذل ريح	كلّ 	عل عه	تص ريك	يض ع	.الش ض	الموض ص	=	المنخف 	نق
ير ي	عادي	غ ير	ف ة	عن	التعب 	.(الموافق
19.	 دي ألي)	نقداً 	يب خص	 يء	أليّ 	أو	ش ع)	(ش ض	موض ر	=	منخف ً 	يظھ 	.(مديحا
20.	 ار ا)	ثرث وحظ	كم ي	ل ف	ھذا	ف 	.(الموق
21.	 دام	عن	يعبّر ال)	األمن	انع ى	ومث ك	عل دو	:ذل ً 	يب ً 	أو	متحّسسا إفراط	حّساسا 	.(ب
22.	 ر دية	عالمات	يظھ ق	أو	التوتّر	من	جس ال)	القل ى	ومث ك	عل ل	:ذل ع	يتملم بيةب م	،ص 	يتلعث
وته ع)	(بص ص	=	متوّسط	موض ي	نق ق	عالمات	ف ع	.القل ض	الموض ص	=	المنخف ي	نق ات	ف 	العالم
ي روف	ظل	ف تي	الظ 	.(تتوقّعھا	ال
23.	 رض ة	درجة	يع ذكاء	من	عالي رة	ھذه	أعط)	ال ع	الفق رتفع	موض ط	م ان	إذا	فق ول	(ش)	ك ً 	يق 	حقا
ل	أو يء	يعم ذكاء	ش ع	.عال	ب ض	الموض ذكاء	عرض	=	المنخف ض	ل ع	.منخف ال	=	المتوّسط	الموض 	
ات ة	معلوم أخرى	أو	بطريق 	.(ب
24.	 دي ً 	يب ى)	تعاطفا خص	أي	إل نى	،ش من		:آخر	وبمع ك	بض ة	مصادر	ذل وع)	(المحادث 	موض
ض ص	=	منخف ير	نق ي	عادي	غ اطف	ف 	.(التع
25.	 دأ ة	يبت 	.الدعاب
26.	 ب ان	يطل ال)	االطمئن ى	ومث ك	عل أل	:ذل ة	عن	يس ديح	يتصيّد	،الموافق اء	الم 	.(والثن



27.	 رض لوك	يع الي	س ال)	التع ى	ومث ك	عل أن	يتصّرف	:ذل ه	وك ة	ذات ى	متفوق رين	عل 	اآلخ
رين] ك	عدا	ما	أو	،حاض ض	موضوع)	([ذل ة	يتصّرف	=	منخف 	.(بدوني
28.	 دو ً 	يب ى)	محبوبا رين	إل رين	آخ 	.(حاض
29.	 ب يحة	يطل 	.النص
30.	 دي ذات	اعتباراً 	يب ه	لل ً 	جّذاب	كأن 	.جسديا
31.	 اج	يتصّرف 	.باھتي
32.	 دفء	عن	يعبّر ى)	ال خص	أي	إل ال	،ش ى	ومث ك	عل من	:ذل ك	بض ادر	ذل ة	المص ى	الحنون 	إل
دقاء خ	..المقّربين،	األص 	.(ال
33.	 اول ويض	يح ب	أو	،التق ة	أو	التخري 	.العرقل
34.	 ض)	عداوة	عن	يعبّر ر	بغ و	النظ 	.(ماذا	عن	أو	،من	نح
35.	 ير ير	أو	عادي	غ دي	غ ي	تقلي 	.المظھر	ف
36.	 لوب	يتصّرف ائف	بأس د	أو	خ 	.رعدي
37.	 ي	معبّر ه	ف وت	أو	الوج اءات	أو	الص 	.اإليم
38.	 دي ً 	يب ي	اھتماما ال	ف ي	أو	الخي ة	أحالم	ف وع)	اليقظ ض	موض ط	منخف ر	إذا	فق ل	نك 	ھذا	مث
ام كل	االھتم ح	بش 	.(واض
39.	 ذنب	عن	يعبّر يء	أيّ 	عن)	ال 	.(ش
40.	 ى رين	يبق ى	اآلخ افة؛	عل ادى	مس ر	يتف وع	أيّ 	تطوي ات	من	ن ية	العالق 	موضوع)	الشخص
ضمن لوك	=	خف تراب	س رين	من	لالق 	.(اآلخ
41.	 ر ً 	يظھ األمور	اھتماما ة	ب ة	أو	الفكري اقش)	المعرفي رة	ين ة	فك يل	ثقافي 	أو	بالتفص
اس 	.(بحم
42.	 دو ه	يب الموقف	يتمتّع	أن 	.ب
43.	 ول ل	أو	يق ً 	يفع ً 	شيئا 	.مشّوقا
44.	 ول ياء	يق لبية	أش ذات	عن	س ال)	ال ى	ومث ك	عل ه؛	منتقداً 	:ذل اعر	عن	يعبّر	لذات صا	مش 	.(لنق
45.	 ر ال)	طموحاً 	يظھ ى	ومث ك	عل اقش	:ذل غف	ين ط	بش ة	الخط درجات	،المھني فية	ال 	،الص
رص ب	الف ال	لكس 	.(الم
46.	 وم رين	يل ى)	اآلخ يء	أيّ 	عل 	.(ش
47.	 دي ذات	رثاءً 	يب اعر	أو	لل حية	مش 	.التض
48.	 دي ً 	يب ً 	اھتماما ال)	جنسيا ى	ومث ك	عل ذاب	يتصّرف	:ذل و	بانج خص	نح ر؛	ما	ش ام	يعبّر	حاض 	اً اھتم
ي دة	ف ية	األمور	أو	المواع ً 	الجنس 	.(عموما
49.	 ة	يتصّرف 	.مرحة	بطريق
50.	 لم دما	يستس ه	عن ات	يواج ع)	العقب ض	الموض ير	المنخف ً 	يش ى	ضمنا رار	عل ير	إص 	غ
	.(عادي
51.	 لوب	يتصّرف ة	أو	بأس ة	بطريق كل	رجولي ي	بش 	.نمط
52.	 يحة	يقّدم ورة	النص 	.والمش
53.	 ة	يتحّدث ار	عن	ويعبّر	بطالق 	.يداً ج	األفك
54.	 ى	يؤّكد ازات	عل ذات	إنج ة	أو	ال ارف	أو	العائل ع)	المع ض	موض د	=	منخف االت	تأكي ل	ح 	الفش
ؤالء راد	لھ 	.(األف
55.	 لوب	يتصّرف ي	بأس ع)	.تنافس ض	موض اون	=	منخف 	.(تع
56.	 وت	يتحّدث 	.عال	بص
57.	 خرية	يتحّدث ال)	بس ى	ومث ك	عل ول	:ذل ياء	يق ال	أش ا؛	 نع	يعنيھ ات	يص ة	تعليق 	طريف
ت رورة	حكةمض	ليس 	.(بالض
58.	 ري ج	أو	يج ً 	اتصاالً 	ينتھ رين	مع	جسديا وع	أيّ 	من)	اآلخ ا	،ن ي	بم ك	ف وس	ذل ً 	الجل كل	قريبا 	بش
ير ادي	غ دون	اعتي س	ب ع)	(لم ض	موض ير	تجنّب	=	منخف ال	عادي	غ دي	لالتص ل	،الجس ع	مث 	وض
افة ية	مس يرة	شخص رين	عن	كب 	.(اآلخ
59.	 غل ي	ينش ل	ف ري	التواص تمر	البص خص	مع	المس عم)	ما	ش ض	وض ص	=	منخف ير	نق 	غ
ي	عادي ل	ف ري	التواص 	.(البص



60.	 دو ف	عن	منفصالً 	يب 	.الموق
61.	 رعة	يتحّدث ع)	بس ض	موض طء	يتحّدث	=	منخف 	.(بب
62.	 كل	يتصّرف وب	بش 	.لع
63.	 رون ون	اآلخ يحة	يطلب 	.(ش)	من	نص
64.	 ى	يرّكز ل	أو	،عل ي	بجدّ 	يعم 	.مھّمة	ف
65.	 غل ي	ينش اط	ف دي	نش ال)	جس ى	ومث ك	عل دح	:ذل ىح	يك ع)	(التعّرق	ت ض	موض 	مستقرّ 	=	منخف
 ً ً 	تماما 	.(تقريبا
66.	 لوب	يتصّرف س	بأس ي	منغم ذات	ف ال)	.المل ى	ومث ك	عل اق	:ذل ل	أو	،اإلنف رب	أو	،األك 	(الش
ع) ض	الموض ير	المنخف ً 	يش ى	ضمنا ران	عل ذات	نك 	.(ال
67.	 دي ً 	يب ً 	انزعاجا ع)	ألماً 	أو	جسديا رتفع	موض ادة	=	م ى	زي دو	ما	عل ً 	يب و	.متناسبا عالم 	ض
ض ير	المنخف ً 	يش ى	ضمنا ص	عل ي	نق ات	ھذه	ف ا	العالم 	.(متوقّع	ھو	كم
68.	 لوب	يتصّرف ة	أو	بأس ة	بطريق كل	أنثوي ي	بش 	.نمط
	


