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 Background and Purpose: The Rorschach test is one of the most popular projection tests that has 

been subject to numerous studies since its development. Given the role of culture and the norms 

necessary for all ages in a society, the present study aimed to comparison of the results of 12-year 

Iranian nonclinical sample in the combined indicators of Rorschach comprehensive system with the 

results of Exner sample. 

Method: The present study is a descriptive and casual-comparative study. The statistical population 

of this study included all 12-year-old students who were in the sixth grade of Tehran elementary 

schools in the academic year 2017-2018. 99 children (48 boys and 51 girls) from 5 educational 

districts of Tehran were selected by cluster sampling and evaluated by Rorschach test. After 

performing the test, the results were analyzed using t-test of two independent groups. 

Results: The results show that there is a significant difference between Iranian sample and Exner 

sample (2003) in some of the combined indicators, such as EA and ES (p<0.05 & p<0.01). 

Conclusion: The results of the differences between the Iranian and the Exner (2003) sample 

emphasize the role of cultural differences as one of the influencing factors in the results. Therefore, 

it is essential to develop norms appropriate to Iranian society and culture. 
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مقاله پژوهشی

 اکسنر نمونه جامع رورشاخ با نتایج های ترکیبی نظامساله ایرانی در شاخص 21ی نیربالیغ نتایج نمونه سهیمقا

 

 1شعیری رضا محمد ،2*نفیسه هادئی

 علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران دانشکده شناسی بالینی،روان ی ارشدکارشناس .1

 علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران دانشکده شناسی بالینی،گروه روان اریدانش .2
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 :هادواژهیکل

 آزمون فرافکن،

 آزمون رورشاخ،

 نظام جامع اکنسر،

  شاخص ترکیبی

 

 

 
 

 

 

 

 11/22/19دریافت شده: 

 21/28/19پذیرفته شده: 

 22/28/18منتشر شده: 

هاي متعددي را به خود هاي فرافکن اساات که از زمان ابدات تاکنون، پهوه آزمون رورشاااخ یکی از مشااهورترین آزمون زمینه و هدف: 

یک جامعه، پهوه  حاضااار با هدع تعیین اختصااااا داده اسااات. با توجه به نن  فرهنو و وجود هن ارهاي لازم براي هنه سااانین در 

 هاي ییربالینیهاي ننونهساله ایرانی و منایسه نتایج با یافته 12هاي ترکیبی نظام جامع رورشااخ روي ننونه ییربالینی چگونگی نتایج شااخص

 ( در سنین مشابه ان ام شده است.2222و ییر ایرانی )اکسنر، 

ساله بوده که در سال  12آموزان آماري این مطالعه شامل تنامی دان  جامعهاي است. منایسه -حاضار تویای ی از نوت علی پهوه  :روش

 21پسر و 88ساله ) 12کودک  11اند. از این تعداد، مشغول به تحصیل بوده شهر تهرانمدارس  شاش  منطع ابتدایی در پایه 12-19تحصایلی 

و با آزمون رورشاااخ مورد آزمای   شااده انتخاباي گیري خوشااه اي مرحلهرورش شااهر تهران به روش ننونهوپمنطنه آموزش 2دختر( از 

 وتحلیل قرار گرفت.دو گروه مستنل مورد ت زیه tاست اده از آزمون اند. بعد از اجراي آزمون، نتایج حایل از آن با قرارگرفته

هاي اي در برخی از شاخصملاحظه ( ت اوت قابل2222بین ننونه ایرانی و ننونه اکسنر )آمده حاکی از آن اسات که دساتنتایج به ها:یافته

 .(p<21/2و  p<22/2وجود دارد ) شدهترکیبی مانند ت ربه واقعی و تحریک ت ربه 

هاي ت اوت به نن توان می (2222وجود ت اوت بین ننونه ایرانی و ننونه اکسااانر ) بر اسااااس نتاایج به دسااات آمده مبنی بر :گیرینتیجه

نی، بسااایار جامعه ایرابنابراین از دیدگاه فرهنگی، تهیه هن ارهاي متناساااا با  در نتایج، اشااااره کرد عنوان یکی از عوامل مؤثر فرهنگی باه

 ضروري است. 
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 مقدمه
براي اولین بار با انتشااار رساااله معروع  1121در سااال  1هرمان رورشاااخ

اثر کنونی و مشااهور آزمون رورشاااخ را  ،«تشااخیص روانی»خود به نام 

(. این آزمون 1)داد گذاري آن را نیز سااازمان تدوین کرده و شاایوه ننره

 نیا آن یایل فرض هاي فرافکن جهان است.ترین آزمونیکی از معروع

 هیاها و آمها، تعارضانگیزه ازها،یوسیله نبه یطیهاي محکه محرک است

به ساااازمان دادن  ازین نیشاااوناد. اساااازماان داده می ،شاااخص یادراک

رو هاي جوهر روبههاي مبه  مانند لکهها با محرکآزمودنی کهیهنگاام

اید . بدین ترتیا افراد بو بارزترند ،ترآمیزتر، گساااتردهایراقشاااوند، می

افکار، و روابط درونی خوی  را بیرون کشیده تا بتوانند پاسخی  تصورها،

ها و مرتبط دهی ادراکبه وجود آورند که این فرایند مساااتلزم ساااازمان

هاي گذشته فرد است. ت سیر رورشاخ برداشات با ت ارب و آنهاتن سااخ

 هایشان بهدهی افراد به پاسخنیز مبتنی بر این نکته اسات که نحوه ساازمان

هاي با ساااایر موقعیت آنهااآزمون رورشااااخ، معرع چگونگی برخورد 

 .(2دهی است )مهنی است که مستلزم قضاوت و سازمان

اي متعددي درباره این ابزار بالینی هپس از مرگ رورشااااخ، پهوه 

گذاري براي ننره ، پنج نظام1129تا سال  کهيطوربهارزشنند ادامه یافت 

و  2، راپاپورت8، هرتز2، پیتروفسااکی2و کدگذاري رورشاااخ توسااط بک

نظام  2اي کاه این آزمون باه سااابا این گوناهباه مطرح شاااد. 9کلااپ ر

نظام مختلف  2یاااورت به یاااورت آزمونی واحد، کهگذاري نه بهننره

هاي پایه و هنکاران  به گردآوري داده 9تاا زمانی که اکسااانر درآماد.

 نهاآگذاري و ت سااایر یکچارچه پرداختند. هن ار و تدوین یک نظام ننره

 گذاري و ت سیر را از میان پنج نظامهاي ننرهساعی کردند بهترین ویهگی

 (.2) مذکور انتخاب کنند

ربوط به م جینتا ،متعدد نیسن طیشرا یوارس اسات با دهیکوشااکسانر 

 جداول ي. وکندفراه   یتا بزرگساااال یرورشااااخ را از کودک يرهایمتغ

ها را با توجه به آزمودنی يهاپاسااخ ریارائه داده که امکان ت ساا يهن ار

 يوابساااته به الگوها رورشااااخدر نظام  ریت سااا زیرا ،کندمی سااان فراه 

                                                           
1. Herman Rorschach 

2. Beck, S. J 

3. Piotrowski, Z. 

4. Hertz, M 

5. Rappaport, D. 

6. Klopfer.B. 

ه ب هااز برخی جنبه زیاسااات که آن ن يدر خلایاااه سااااختار شاااده یتنظ

 .(2 و 1)است  یمتک يهن ار هايیافته

مکرر در  طوربااهبااایااد توجااه داشااات یکی از ابزارهااایی کااه حتی 

 آزمون ،شااودیمفرهنگی از آن اساات اده ی بینشااناخترواني هاپهوه 

 به سواد و این ابزار، اند کهداشتهاین آزمون ادعا  مؤل ان رورشااخ اسات.

ي هالکهی از دلایل این ادعا این است که کی (.8و وابساته نیسات )فرهن

 نهاآشبیه به نناد متعلق به فرهنو خایی نیستند و  ناًیدق جوهر رورشااخ،

ورشاخ ر آزمون ریت س مبهنی هستند. در هر یورت، نسبتاًي هاشکلتنها 

ا ي افراد در منایسه بهاپاساخکه  شاودیمبا معیارهاي جوامع یربی سابا 

 مثالانعنوبه محسوب شوند. نرمالرییي یربی، نرمال یا هاپاساخمیانگین 

ي آمریکایی یا بریتانیایی براي هر کارت هایآزمودنپاساااخ رایج در بین 

 (.2)است ي دیگر براي آن کارت هافرهنومت اوت از پاسخ رایج مردم 

انند م ی مثل رورشاخ نیزنفرافک هايآزمونکه  دهندمینشاان  نیز شاواهد

مثال اي رحساااس هسااتند. ب یفرهنگ تأثیرهاينساابت به  ینیع هايآزمون

( دریافتند که کودکان 9ماتسااوموتو، سااوزوکی، شاایرایی و ناکابایاشاای )

ي ت ربااه واقعی و تحریااک هاااشاااااخصي در ترنییپاااژاپنی ننرات 

انگر که نش داشاته و ننرات بالاتري در شااخص لامبدا داشتند شادهت ربه

 ست.ا هاآنی و کلامفروتنی در بیان هی انی 

از  یی)فضا 8محل ادراک متغیرهاينظام،  نیگذاري در ااسااس ننره

گیرد(، اسااات اااده قرار می پاااساااخ مورد یتااداع يبرا کااه جوهرلکااه 

 دهد،به آن پاسخ می یمشاخصاه لکه که آزمودن ای)سابک  9کنندهتعیین

ها که آزمودنی یخای اءی)نوت و مندار اش 10رنو(، محتوا ایمانند شکل 

هایی که )پاسخ 11جیهاي راو پاساخ ،کنند(می دراکا شاانیهادر پاساخ

هستند. هنچنین نظام است(  ادیها زادراک آنها توساط آزمودنی یفراوان

ننره ویهه مربوط بااه ل ااایی ییرمعنول و حرکااات  12جااامع شاااااماال 

شوند اتخاذ می یننرات ایالاز اسات که  یبیننرات ترکپرخاشاگرانه و 

ي است نه ساده و مکانیکی. برعکس فرایند ندایفر رورشااخ، ریت سا (.2)

ي سااازم هوملازم اساات آزمونگر چهارچوب  رایز ت ساایر پیچیده اساات،

7. Exner 

8. Location 

9. Determinants 

10.Content 

11. Popular 
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 ار ي بامعنا ییرمنکن اساااتهايریگ اهینتبادون آن تادوین  کاه منطنی

 عنولاًمت سیر  ندیفرا باشاد. هادادهمداوم درگیر ادیام  طوربهح ظ کند و 

ي یک خوشه هادادهی که طبق آن روش ،شودیمبا روش مولکولی آیاز 

یی و سچس در ارتباط با تعداد کنی از تنهابهمتغیرهاي درون هر خوشاه( )

 هک فرایند ت ساایر ه ت خوشااه وجود دارد در .شااوندیممتغیرها بررساای 

ک در بی  از ی هاهدادی برخ هستند. افرادي اهیپاي هاصهیخصامربوط به 

ی  مربوط به ب توانندیم آنهاخوشه وجود دارند که به این خاطر است که 

 (.9)باشند ی شناخترواناز یک خصیصه یا عنلکرد 

ي و گذاربه نظامی فراگیر در ننره هاي گذشااته، نظام اکساانردر ساال

با تأکیدي که این نظام بر وجود  وشاااده  کادگاذاري رورشااااخ مبادل

ها و براي ساانین مختلف دارد، ساابا شااده تا در فرهنو هن ارهاي لازم

ی البزرگسسانین کودکی تا  کشاورهاي متعدد، پهوه  در این زمینه، از

ی از ابزار رورشاااخ مسااتلزم بررساا هاي بالینیزیرا اساات اده گسااترش یابد 

ر د هاي هن اري اکسنر است.مینهبا ز آنهاها و منایسه هاي آزمودنیپاسخ

ي اخیر نیز مطالعاتی با تأکید بر نظام جامع اکساانر در کشااورهاي هاسااال

سااال  12تا  9بر روي کودکان ساانین  ههیوبهمختلف و در ساانین مختلف 

 (.8-12، 9)است یورت گرفته 

هاي محدودي در مورد آزمون رورشاخ بر روي در ایران نیز پهوه 

 ان امهاي (. بیشتر پهوه 18-18است ) شاده ان امن و نوجوانا کودکان

ها در این زمینه و پهوه  بوده بزرگسااالاندرباره این آزمون روي  شااده

ها ت اوت ننرات آزمودنی ،وجودنیا . بااندبودهدر مورد کودکان محدود 

و فرهن متناسا با يبه تهیه هن ارها ازین دهندهموجود نشان ياز هن ارها

فرهنو  کیمربوط به  يهن ارها کهیهنگام زیرا  اسااات ایران جامعهو 

 رند،یمطالعه قرار گ خاا خود مورد یدر بافت فرهنگ افراد وشوند   ادیا

صاا اخت يهاي فردو ت اوت یواقع ایکه به آس یانسیسه  وار توانمی

هنچنین توجه به این نکته مه  اسااات که  .کرد انیب یدرساااتبه ابند،ییم

ها ي آزمون رورشااخ بر مبناي نظام اکسنر، متکی به یافتهریرگکابهامکان 

هاي هنان سنین در جامعه موردنظر است  زیرا و نتایج مربوط به آزمودنی

ت ساایر نتایج فرد منکن نیساات، مگر اینکه ما نتایج ساانین مختلف را در 

ري، یی که دلاوهاپهوه متغیرهاي متعدد رورشاخ داشته باشی . هنچنین 

 (، و19) ی، شاعیري و ایغري مندمکاشا ( 19مندم )ي ایاغر وشاعیري 

اند بر اسااااس ننرات بنیادي ن اام دادها (18) يریشاااعو  زادهی محسااان

ورد توجه قرار می بیترکهاي ي شاااده و شااااخصگاذارننرهرورشااااخ 

و  ترامعجهاي ت سیري رورشاخ اطلاعات شاخص کهییازآن ا .اندنگرفته

پهوه  در ادامه پهوه  شعیري و  نیا ،دهدیمي از فرد را به ما ترقیدق

با توجه به  نی  بنابراهااي ترکیبی اشااااره دارد( باه شااااخص11هاادئی )

 هاي ویهه یکو نن  فرهنو، ساان، جنساایت و یافته شااده ادتنهیدات ی

جامعه در مورد متغیرهاي رورشاااخ، مساااله اساااساای پهوه  حاضاار این 

هاي ترکیبی ساله ایرانی در شاخص 12ی نیربالیی نونهاست که آیا نتایج ن

( 9و  2) اکساانری و ییر ایرانی نیربالییجامع رورشاااخ با نتایج ننونه  نظام

 سنین مشابه مت اوت است؟ در

 روش

پهوه  حاضااار  گیری:جاامعاآ امااری، نمونه و روش نمونهالف( 

پهوه  حاضاار  آماري جامعه اي اساات.منایسااه –علی  تویاای ی از نوت

سااااله پایه شاااشااا  ابتدایی  12آموزان دختر و پسااار شاااامل تنامی دان 

 12-19در ساااال تحصااایلی  شاااهر تهران( مدارس 1282)متولدین ساااال 

 21، پساار 88ساااله ) 12 و پساارآموز دختر دان  11این جامعه  از اند.بوده

 2طی ) يامرحلهي چنداخوشاااهي ریگننونه( با اسااات اده از روش دختر

تصادع منظور نخست به بدین. انتخاب شدندگروه ننونه  عنوانبهمرحله( 

، 2شرق، یرب، و مرکز تهران )مناطق جنوب، پنج منطنه از مناطق شنال،

سااچس در هر منطنه دو مدرسااه  بررساای انتخاب شااد. ( براي18، 1، 8، 9

و دو مدرسه ذخیره دخترانه و پسرانه براي اجراي آزمون رورشاخ  ایالی

انتخا شاادند. با توجه به این نکته که در مطالعات خارجی حداقل ننونه 

به ننل )کودک براي این گونه مطالعات  182و حداکثر  (12و  9) ن ر 82

آزمودنی در این مطالعه مورد  122اسااات، درم نوت  شاااده ذکر (22از 

شاا   یکل جلسااهیاورتآزمون قرار گرفتند که با توجه به کامل نبودن 

کلی ان ام  جلسااهیااورت 11ها بر مبناي در نهایت تحلیل دادهآزمودنی، 

کودک ییربالینی  122( شامل2222اکسنر )ي مربوط به ننونه هاداده شد.

 است ادهي هن اري در نظام جامع از آن هاداده عنوانبه که است سااله 12

اسات. این ننونه شاامل جنعیت ییربالینی اسات، اما سایر اطلاعات  شاده

ناختی نظیر مشخصات اعضاي خانواده و وضعیت تحصیلی از جنعیت شا

 (.22این ننونه در دسترس نیست )
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لکه جوهر رورشاخ  آزمونابزار اسات اده شاده در این مطالعه،  ابزار:ب( 

لکه جوهر به  12یک آزمون فرافکن متشاااکل از  بوده اسااات. این ابزار

، I ،IV ،V)وس ید  کارت سیاه 2اینچ است.  1×2اشکال متنارن در ابعاد 

VI ،VII) ،رنو قرمزهاي و سا ید با قسانت سایاه دو کارت (II ،III) ،

( VIII ،IX)ساابز، و نارن ی هاي یااورتی، با ترکیبی از رنو دو کارت

هاي آبی، زرد، سااابز، و یاااورتی ترکیبی از رنو( X)و کاارت دیگر 

وند شها به ترتیا و در جهت معینی به دست آزمودنی داده میاست. لوح

اید ها بپاسخ«. این چه منکن است باشد؟»پرسد و سچس آزماینده از او می

درسات کلنه به کلنه یادداشات شاوند. سچس در مرحله وارسی، محل و 

 هاي آزمودنی بوده است،انگیزاننده پاسخها که برهاي خاا لکهویهگی

ها ارائه و ثبت شادند و وارسی نیز پاساخ آنکه از پسشاود. مشاخص می

 (شااود: الفگذاري ان ام میان ام شااد، برحسااا سااه منوله کلی، ننره

شااود که   محل ادراک به فضااایی از لکج جوهر گ ته می«محل ادراک»

اساات. محل ادراک منکن  هقرارگرفت اساات اده موردبراي تداعی پاسااخ 

  «وامحت»(است از تنامی لکه تا است اده از جزء کوچک را شامل شود. ب

ها در گاذاري محتوا باه نوت و منادار اشااایااء خایااای که آزمودنیننره

 نرهکنند مبتنی است، مانند انسان، حیوان، گیاه، هایشان ادراک میپاساخ

ه گ ته اي از لکبک یا مشخصه  به س«کنندهنییتع» ج( خون، طبیعت و ... .

 نو،مانند شکل، ر شود،شود که باعث برانگیختن پاسخ آزمودنی میمی

 (.2) داريبافت، سایه

ها، نظام هاي آزمودنیگذاري پاسخدر این پهوه  مبناي اجرا و ننره

هاي ( است. اکسنر و هنکاران  به گردآوري داده9و  2، 2اکسنر ) جامع

ر دگذاري و ت سیر یکچارچه پرداختند. یک نظام ننره پایه هن ار و تدوین

ارزیابی آن   1اعتبار کهییاااورت درگاذاري تنها نظاام هر طبناج ننره نیا

 شاادگن انده می بود، 82/2ک  کنندگان مختلف دسااتتوسااط آزمای 

ر د آزمونگرها( نیز نشاان داد که ضریا اعتبار بین 21(. بررسای مایر )2)

هاي میانگین هنبسااتگی بالا وگذاري ساایساات  جامع اکساانر بساایار ننره

 و يغنبریپاست. در ایران نیز  شده گزارش 12/2تا  82/2اي از طبنهدرون

بازآزمایی یک ه ته در  ( اعتبارآزمون رورشااخ را با فایله22)هنکاران 

انی رحن مطلوب ارزیابی کرد. هنچنین مورد بیشااتر متغیرهاي رورشاااخ،

 راهاي افسردگی و اضطراب شااخص 2یی( روا28و22در مطالعات خود )

، روایی آزمون رورشاخ را آمدهدساتبهبررسای کرد که بر اسااس نتایج 

 .کردها، مناسا و مطلوب ارزیابی براي این شاخص

انتخاب کودکان مورد  ملاکبعد از کسا م وزهاي لازم،  :ج(روش اجرا

مطاالعه در این پهوه  این بود که در مدرساااه و خانه طبق نظر مربیان و 

زمون در آ اجراي نایافتگی، مشهور نباشند.رفتاري به سازش ازنظروالدین 

 اتاقی واقع در مدرسه کودکان که داراي نور مناسا و آرام  کافی بود،

شاااناختی با تباط روانبرقراري ار با ج اجراي آزمون،جلسااا شاااد. ان اام

اس بر اس سچس .شدیمی دنبال شناخت تیجنعو اخذ اطلاعات  هایآزمودن

 از اجرا مرحلج پسشدند. یمي رورشاخ اجرا هالوح ،اکسنرروش اجراي 

 .ي آزمون پی گرفته شدگذارننرهکدگذاري و 

پهوه ، رضاااایت داوطلبانه والدین منظور رعاایات نکات اخلاق باه

ه کتبی اخذ و تصریح شد ک یورتبهکودکان براي شرکت در پهوه  

به هنکاري خود با  تواننادیمدر یاااورت تناایال  کننادگاانشااارکات

 خاتنه دهند. پهوهشگر

 هایافته
هایی مانند میانگین و انحراع اساااتاندارد براي شااااخص هادر بخ  یافته

ی مبتنی بر نظام اکسااانر به دسااات آمد و براي موردبررسااامتغیرهاي  هنج

ها هاي ایرانی و ییر ایرانی از آزمون منایسه میانگینمنایسه نتایج آزمودنی

 است. شده است اده( tآزمون مستنل )هاي براي گروه
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 ( در متغیرهای رورشاخ1002ساله ایرانی و اکسنر ) 21های های نمونه: نتایج مربوط به مقایسه میانگین2جدول 

 (n=210اکسنر ) (n=99ایرانی ) نمونه
t 

 شدهمشاهده

  انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین شاخص                              متغیر 

 28/2 29/2 99/2 28/2 **29/8 (LAMBDAلامبدا ) 

 گستره

 -19/2 12/2 91/8 82/1 **92/2 (Wپاسخ کلی )

 -12/12 22/2 82/12 19/1 92/1 (Dپاسخ جزمعنول )

 18/2 19/8 99/1 11/1 **88/8 (Ddپاسخ جزییرمعنول )

 99/1 22/2 12/1 99/2 *21/2 (Sپاسخ به ناحیه س ید )

 کنندهتعیین

 -29/1 11/1 21/8 29/2 **21/9 (Mپاسخ حرکت انسانی )

 29/2 82/2 12/2 22/2 **28/8 (+Mحرکت انسانی دقیق )

 -92/2 11/2 21/2 22/1 **92/9 (Moحرکت انسانی معنولی )

حرکت انسانی ییرمعنول 

(Mu) 
28/2 92/2 99/2 21/2 **18/8- 

شده حرکت انسانی تحریف

(M-) 
22/2 92/2 22/2 81/2 **11/2- 

 -28/1 28/1 89/2 19/1 **12/9 (FCرنو )-پاسخ شکل

 -12/1 21/1 18/2 82/1 **28/8 (CFشکل )-پاسخ رنو

 -12/2 98/2 21/2 12/2 **81/8 (Cپاسخ رنو خالص )

 29/2 92/2 2/2 2/2 **22/8 (Cnپاسخ نامیدن رنو )

هاي رنو م نوعه پاسخ

(SumC) 
21/2 18/1 22/8 98/1 **81/8- 

 -88/2 29/2 22/9 82/1 **28/8 (Activeهاي فعال )پاسخ

 -28/2 22/2 22/8 21/2 **88/2 (Passiveهاي من عل )پاسخ

 -99/2 22/1 89/2 82/2 **28/1 (Maحرکت انسانی فعال )

 -22/1 29/1 92/1 92/1 **92/2 (Mpحرکت انسانی من عل )

 فعالیت سازمانی
28/8 (Zfفعالیت سازمانی )فراوانی   92/2  18/12 19/1 **28/2- 

 -21/2- 21/8 99/1 11/2 **21/2 (Zdکارایی پردازش )

 ننرات ترکیبی

 -11/2 98/2 29/8 28/2 **22/9 (EAت ربه واقعی )

 -12/2 91/2 19/8 21/2 **92/8 (esشده )تحریک ت ربه

 -D 22/2- 28/1 21/2- 22/2 **12/2ننره 

 -22/2- 89/2 11/2- 99/2 **18/2 (AdjDشده )ایلاحDننره 

 -29/2 22/2 92/2 11/2 **22/18 (Afrنسبت عاط ی )

ته یافشکل مناسا گسترش

(XA%) 
92/2 19/2 12/2 29/2 **82/29- 

هاي شایع شکل مناسا زمینه

(WDA%) 
92/2 19/2 12/2 22/2 **28/22- 

 -89/2 19/2 92/2 21/2 **82/21 (%+Xشکل متعارع )

 28/2 12/2 12/2 29/2 **82/28 (%-Xشده )شکل تحریف

 28/2 11/2 12/2 22/2 **22/29 (%Xuشکل نامعنول )

 22/2 21/2 12/2 28/2 **92/2 (Isolateشاخص انزوا )

شاخص خودمحوري 

(3r(2)/R) 
28/2 19/2 28/2 28/2 **21/28- 
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شاخص توجیه عنلی 

(Intellect) 
98/2 89/1 22/1 21/2 **89/2- 

 ننرات خاا

 -22/2 22/2 21/1 22/2 **22/18 (DVکلام انحرافی )

ترکیبات ناسازگار 

(INCOM) 
29/2 11/2 22/1 28/2 **21/8- 

 -22/2 18/2 28/2 82/2 **91/12 (DRپاسخ انحرافی )

اي ترکیبات افسانه

(FABCOM) 
19/2 89/2 29/2 22/2 **92/8- 

 -2/2 2/2 22/2 19/2 **12/12 (DV2کلام انحرافی )2سطح 

ترکیبات ناسازگار 2سطح

(INC2) 
21/2 22/2 18/2 29/2 **91/8- 

 -2/2 2/2 22/2 19/2 **12/12 (DR2پاسخ انحرافی )2سطح 

اي ترکیبات افسانه2سطح

(FAB2) 
28/2 11/2 28/2 22/2 2/2 

 28/2 82/2 2/2 2/2 **22/8 (ALOGمنطق نامناسا )

 - 2/2 2/2 2/2 2/2 (CONTAMآمیختگی )

جنع خام ننرات خاا 

(Sum6) 
81/1 21/1 22/2 11/1 **99/9- 

 -11/2 28/2 29/2 98/2 **21/2 (Lvl2)2هاي سطح پاسخ

جنع وزنی ننرات خاا 

(Wsum6) 
19/2 12/9 89/9 82/2 18/1- 

 12/2 22/2 22/2 22/2 **28/9 (ABمحتواي انتزاعی )

 -21/2 12/2 28/1 99/2 **18/9 (AGحرکت پرخاشگرانه )

 -21/2 89/2 22/1 22/2 **89/8 (COPحرکت هنیارانه )

 - 2/2 2/2 2/2 2/2 (CPفرافکنی رنو )

بازننایی انسانی خوب 

(GHR) 
82/2 92/1 99/2 88/1 **98/9- 

بازننایی انسانی ضعیف 

(PHR) 
99/1 11/2 21/1 18/2 **91/2 

 22/2 92/2 19/2 29/2 **98/2 (MORمحتواي مرضی )

هاي شخصی شده پاسخ

(PER) 
28/2 92/2 12/2 29/2 **12/12- 

 22/2 22/2 22/2 18/2 **22/12 (PSVدرجاماندگی )

* p ≤ 22/2  

** p ≤ 21/2  

 

سالج ایرانی و ننونج اکسنر در جدول  12هاي دو گروه منایسج میانگین

لامبدا، پاسااخ به ناحیه » يرهایدر متغ دو گروه دهد که ت اوتنشااان می 1

انی ، حرکت انسانی، حرکت انسرمعنولیی جزبهس ید، پاسخ کلی، پاسخ 

دقیق، حرکت انسانی معنولی، حرکت انسانی ییرمعنول، حرکت انسانی 

، پاسخ شکل رنو، پاسخ رنو شکل، پاسخ رنو خالص، شادهفیتحر

فعال، پاسخ من عل، حرکت  ي رنو، پاسخهاپاسخنامیدن رنو، م نوت 

، کارایی تهافیسازمانانساانی فعال، حرکت انسانی من عل، فراوانی فعالیت 

، شاادهایاالاح D ،D، ننره شااده ت ربهپردازش، ت ربه واقعی، تحریک 

ي شایع، هانهیزم، شکل مناسا افتهی گسترشنسبت عاط ی، شکل مناسا 

اخص انزوا، ، شااکل نامعنول، شااشااده فیتحرشااکل متعارع، شااکل 
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شااااخص خودمحوري، شااااخص توجیه عنلی، کلام انحرافی، ترکیبات 

سطح  ي، سطح کلام انحرافی،اافسانهناساازگار، پاسخ انحرافی، ترکیبات 

ي هاپاسخترکیبات ناسازگار، منطق نامناسا، جنع خام ننرات خاا،  2

هنیارانه،  حرکات ، محتواي انتزاعی، حرکات پرخااشاااگراناه،2ساااطح 

بازننایی انساااانی خوب، بازننایی انساااانی ضاااعیف، محتواي مرضااای، 

در  با توجه به منادیر بحرانی «ي شااخصاای شاده، و درجاماندگیهاپاساخ

. نگاهی به نتایج نشانگر این نکته است معنادار 21/2.و 22/2ساطح آل اي 

ول، نلامبدا، پاسخ جز ییرمع» اسات که میانگین ننونج ایرانی در متغیرهاي

حرکت انساانی دقیق، پاساخ نامیدن رنو، شکل نامعنول، شاخص انزوا، 

منطق نامناساا، محتواي انتزاعی، حرکت پرخاشگرانه، حرکت هنیارانه، 

بالاتر از ننونه  «بازننایی انساانی ضعیف، محتواي مرضی، و درجاماندگی

پاسااخ کلی، حرکت انسااانی، حرکت انسااانی » يرهایمتغاکساانر  و در 

خ ، پاسااشاادهفیتحرحرکت انساانی ییرمعنول، حرکت انسااانی معنول، 

 يهاپاسخشاکل رنو، پاساخ رنو شاکل، پاسخ رنو خالص، م نوت 

ي من عل، حرکت انسااانی فعال، حرکت هاپاسااخي فعال، هاپاسااخرنو، 

انسااانی من عل، فراوانی فعالیت سااازمانی، کارایی پردازش، ت ربه واقعی، 

، نسبت عاط ی، شکل شدهایالاح Dه ، ننرD، ننره شادهت ربهتحریک 

شکل  ي شایع، شکل متعارع،هانهیزم، شکل مناسا افتهیگسترشمناسا 

، شاخص خودمحوري، شاخص توجیه عنلی، کلام انحرافی، شدهفیتحر

کلام  2ي، سااطحاافسااانهترکیبات ناسااازگار، پاسااخ انحرافی، ترکیبات 

 2رافی، سااطحپاسااخ انح2ترکیبات ناسااازگار، سااطح  2انحرافی، سااطح 

، محتواي 2ي سطحهاپاساخي، جنع خام ننرات خاا، اافساانهترکیبات 

انتزاعی، حرکات هنیارانه، بازننایی انساااانی خوب، و بازننایی انساااانی 

 از ننونه اکسنر است. ترنییپا «ضعیف،

 یریگجهینتبحث و 
 منایسج نتایج مربوط به آزمون رورشاخ در ننونج ایرانی با ننونج اکسنر این

کند که لامبدا، شاااخصاای که اولین بار توسااط بک نکته را آشااکار می

 ي شکل خالصهاپاساخنسابت  دهندهنشاانو  ( به کار گرفته شاد1122)

ساله ایرانی  12کلی اسات، در کودکان  جلساهیاورتي هاپاساخ کلبه

د ي شااکل خالص با فراینهاپاسااخ اکساانر بالاتر اساات. ننونهنساابت به 

ا ابهام و ی یدگیچیپ شااناسااانهرواني ساااده و انکار اوهیشاایی به گوپاسااخ

ی دهپاسخاین نسبت، شاخص کلی از میزان  واقع در(. 9)اند مرتبطزمینه، 

 زانیم (.2) ی وي استدهپاساخشاخص نسابت به محرک، در برابر عدم 

 بودن و کارمحافظهدر افراد منکن اسات نشانگر  (L>11/2) بالاي لامبدا

شاخص لامبدا در کودکان و نوجوانان به  البته دن باشد.ترس از درگیر ش

 نیا با(، 2است )ي شکل خالص بالاتري دارند، بیشتر هاپاسخاین دلیل که 

 دهندهنشانبالاتر بودن این شاخص در کودکان ایرانی منکن است  وجود

 ي پیچیده در بین کودکانهاتیموقعی ساده و اجتناب از دهپاسخسابک 

 ي فرهنگی بین این دوهات اوتناشااای از  تواندیمخود  که ایرانی باشاااد

 گروه ننونه باشد.

  ربهتتحریک  و واقعی ت ربهباه ترتیا نشاااانگر  esو  EAننرات 

 دهدیم ي فرد را نشانافتهیسازمانح   فعالیت  هستند. ت ربه واقعی شده

وجود دارد کاه متغیرهااي حرکاات  کننادهنییتعو در فرمول آن دو متغیر 

حرکت  ریمتغ (.EA=M+C)رنو خالص نام دارند  و پاساااخ انساااانی

 یدهسااازمانانسااانی نشااانگر این اساات که شااخص تا چه اندازه قادر به 

متغیر رنو خالص، نشاانگر این است که  زندگی درونی خوی  اسات و

ر دو بیانگمتغیرها هر  نیاهسااتند و  دسااترسي فرد تا چه حد در ها انیه

، از دهشااا ت ربه. از طرفی تحریک انددهیسااان و  افتهیساااازمانفعالیت 

ي دارهیسااااي هاپاساااخی و تنامی رانساااانییي حرکت هاپاساااخم نوت 

 هاپاسخی این تنام (.es=FM+m+ C+T+Y +Vاست ) شدهلیتشک

 و شاااودیمي اسااات که بر شاااخص وارد از مهاربیانگر نیروهاي خارج 

، شاااخصاای از میزان درماندگی و شاادهت ربهدرواقع شاااخص تحریک 

ه ت ربه واقعی نساابت ب ننرهی فرد اساات. در جنعیت بهن ار ختگیردره 

از  این دو، شااخصاای بین و نساابتبالاتر اسات  شاده ت ربهتحریک  ننره

این ا ما شاااهد این  در (.2میزان تحنل فرد در برابر کام نایافتگی اساات )

ساااله ایرانی  12کودکان  شااده ت ربه کیو تحر ت ربه واقعیهسااتی  که 

دن بو ترنییپانشااانگر  که اساات ترنییپا( 2222اکساانر ) ننونه نساابت به

ی و بودن درماندگ ترنییپا نیهنچنی کودکان ایرانی و دهسازمانتوانایی 

 آنها است. شدهت ربهتحریک 

( شاااااخص دیگري از توانااایی فرد براي تحناال EA-es)Dننره 

ي است براي ارزیابی میزان منابعی که شخص در الهیوستنیدگی روانی و 

ي اهافتیناي ساااازمان دادهایروبرابر مندار  ( درت ربه واقعیدارد )اختیار 

یا  -D(1(. ننره پایین شده ت ربه)تحریک ندارد مهاري  آنهاکه نسبت به 
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سبی ن طوربه شده ت ربهشاخص تحریک  اندازهکه  دهدیم( نشاان کنتر

منکن اساات احساااس درماندگی  شااخص واقعی اساات و از ت ربهبیشااتر 

 ننرهاین ا  در (.2کند )ي پیچیده و مبه  منابله هاتیموقعکرده و نتواند با 

D وجود نیااست، با  1از  ترنییپااکسانر و کودکان ایرانی هر دو  ننونه 

 ترنییاپمنکن است نشانگر  و است ترنییپای این نسبت در کودکان ایران

تنیدگی  خصااوابهبودن توانایی تحنل کودکان ایرانی در برابر تنیدگی 

 نرهن دیگري که در ارتباط با مهار تنیدگی مه  است، ننره موقعیتی باشد.

D ننره کهی حال در اساات. شااده ایاالاح D  نشااانگر یرفیت کنونی فرد

شاااخصاای از یرفیت  شااده ایاالاح D ننرهبراي تحنل تنیدگی اساات، 

-Eaننره از فرمول  نیا معنول یااا مرساااوم فرد براي مهاارگري اسااات.

Adjes و در این فرمول،  شااده محاساابهAdjes  شااده ایاالاحمنیاس 

  انیبحرکت اشیاي روشن و  هیسااست که ننرات  شاده ت ربهتحریک 

شااانگر ن  هینت درو  دنشااد حذعاز آن  اندیتیموقعنشااانگر تنیدگی  که

یا  -1) شده ایالاح D ننره توانایی معنول فرد براي مهار تنیدگی اسات.

ي هاتیموقع( نشاااانگر این اسااات که منابع افراد براي کنار آمدن با کنتر

ي عادي و قابل هاتیموقعدر  آنها از حد متوسااط اساات و کنترآور تن 

 شودیمي جدید سبا هاتیموقعچون  دارند وی، عنلکرد بهتري نیب یپ

ا این ب انطباق ي دچار شاااوند،تکانشاااگری و آشااا تگ که به عدم تنرکز،

 ننونهاین بخ  ما در هر دو  در (.2)اسااات برایشاااان دشاااوار  هاتیموقع

 کنتر شده ایلاح Dکه ننرات   یکنیم( مشاهده 2222اکسانر )ایرانی و 

از یاک اسااات و نشاااانگر پااایین بودن مناابع هر دو ننوناه در مناابلاه بااا 

کودکان  شده ایلاح D ننره وجود نیا با اما آور است،ي تن هاتیموقع

 ترنییپار نشااانگ تواندیم که اساات ترنییپاایرانی از کودکان اکساانر نیز 

خود  يبودن توانایی معنول کودکان ایرانی در سروسامان دادن به رفتارها

 .و مهار آنها باشد

 بخش عاطفی

این بخ  اطلااعاتی در مورد چگونگی ساااازمان دادن و بیان عواطف به 

 ازجنلهاین بخ  انوات متغیرهااي مربوط باه رناو  در .دهادیمدسااات 

ی، اط عو نسبت رنو ي س ید و فرافکنی فضاا ي رنو خالص،هاپاساخ

 .دارندوجود  ي ترکیبیهاپاسخ و ،(FC:CF+Cرنو )نسبت شکل 

یی که به هاپاسااخم نوت  قساانت خارجی از عاط شاااخص نساابت 

به  شااده دادهي هاپاسااخم نوت  بر ،شااودیمداده  12، و 1، 8ي هاکارت

سااه کارت آخر رنگی  کهییازآن ا و دیآیمبه دساات  9 تا 1ي هاکارت

این  در (.9)اسااات ي هی انی هامحرکفرد به  علاقههساااتناد، باازتااب 

اکسنر  ننونهي نسابت عاط ی کودکان ایرانی نساابت به هاپاساخپهوه  

اسااات که نشاااانگر این اسااات کودکان ایرانی بیشاااتر خود را از  ترنییپا

ا ب دارند که خودي بر عواطف شااتریبمهار و  کنندیمجدا  شااانیها انیه

ابراز عاط ه و بازداري آن  نهیزم درما از افراد  توجاه باه انتظاارات جامعه

سا و متنا مهارشدهن بیان کرد که کودکان ما در ابراز هی ان خود، توامی

 کنند.با هن ارهاي جامعه عنل می

 پردازیبخش اندیشه

ي کاه ت سااایرهاي یاااورت گرفته از دروندادها، انحوهخوشاااه باه  نیا

تلزم پردازي مسشهیاندشود. ، مربوط میشوندیم کاربردهبهي و سازم هوم

م اهی  به روشای اسات که براي فرد معنادار باشااد ی ننادها یا دهساازمان

 ،دهش فیتحري فراوانی براي حرکت انسانی اههدادبخ  شامل  نیا (.9)

 ، جنع وزنی ننرات خاا،2ي ساااطح هاپاساااخ تعدادانساااانی،  حرکت

 و، حرکت انسااانی فعال به نافعالنساابت حرکات فعال به نافعال،  نساابت

 شاخص توجیه عنلانی است.

مهنی از  هجنبي که سازم هومي هانشاانه نیتر یمساتنو  نیرتباثبات

این  و به دهدیمي حرکت انسانی رخ هاپاساخ در پردازي اسات،اندیشاه

 بهکر کی یت و وضااوح ت  آنها لهیوساابه که خاطر بهترین منابعی هسااتند

یر ي حرکت انسانی در ت سهاپاساخ تی یک .شاوندیمذهنی ارزیابی  طور

ند یی هستهاپاسخ ي حرکت انسانی دقیق و معنولیهاپاساخ اهنیت دارد.

ي هاپاسااخهنراه با  هاپاسااخ نیا که طرز بیانشااان منطبق بر هدع اساات.

 توانندیمه ک اندیمنطني ینی و هاپااساااخ حرکات انساااانی ییرمعنول،

 هکاای حااال در پردازي بیااان کننااد اطلااعااتی در مورد کی یات انادیشاااه

ي ساااازم هوم، بازتاب نوعی شاااده فیتحري حرکت انساااانی هاپاساااخ

ي حرکت هاپاسخاین بخ  ما شاهد هستی  که  در (.9) هستند ترییابتدا

و ( بالاتر بوده 2222اکساانر ) ننونهانسااانی دقیق کودکان ایرانی نساابت به 

کساانر ااز ننونه  ترنییپاي حرکات انسااانی کودکان ایرانی هاپاسااخ ریساا

ر پردازي داست ناشی از کی یت خوب ایدهاین منکن  که ( اسات2222)

اشت اکسانر باشد. البته باید توجه د ننونهکودکان ایرانی نسابت به  ننونه

حرکات انسانی معنول و  يهاپاساخبودن  ترنییپاکه این یافته با توجه به 
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 (،2222اکسااانر ) ننونهکودکاان ایرانی نسااابت به  ننوناهییرمعنول در 

 .شودیم محدود

 پردازش اطلاعاتبخش 

اطلااعاات یعنی فرایناد ذهنی کاه در پی ورود اطلااعات به ذهن  پردازش

 شده آیازمحرک  نهیزمفرایند با اسکن  نیا (.9) دشویم)درونداد( فعال 

ذخیره  مدتکوتاه حافظه در ریتصاو یورتبهاسکن شده  نهیزم و ساچس

 ،به موفنیت ازین یی،جویااارفه زیاادي از قبیل انگیزه، عوامال .شاااودیم

ر ب توانندیمي قبلی هاانگرش ایا ،شااادهنییتعاز پی   حاالاات ،هاادفاات

 اخصش ي این خوشه شاملرهایمتغ باشند. رگذاریتأثراهبردهاي پردازش 

، کارایی پردازش، (W:M) اشتیاق شاخص ،W:D:Dd) (ییجویرفه

 (.9)است  یو درجاماندگ

کلی  سااهجلیااورتدر  هاپاسااخ وجود در شاااخص درجاماندگی،

نوت پاسااخ  سااه حاکی از وجود مشااکلات در فعالیت پردازشاای اساات.

 ،محتوا درون کارتی،شاااوناد )یمدرجااماانادگی کادگاذاري  عنوانباه

(. در 9درجاماندگی درون کارتی اساات ) آنها نیترعیشااای( که کیمکان

( 2222اکسااانر ) ننونهدرجاماندگی کودکان ایرانی نساابت به  ننرهاین ا 

تر ننونه ي بیشاااریناپذانعطاعنشاااانگر خشاااکی و  تواندیمکه بالاتر بود 

ه ي فرهنگی بین دو ننونهات اوتمنکن اسااات به دلیل  که ایرانی باشاااد

 باشد.

ه ک اطلاعاتی در مورد تلاش فرد، تنهاناه شااااخص کاارایی پردازش،

هنچنین در مورد ساااهولاات و دقاات پردازش نیز اطلاااعاااتی در اختیااار 

که آیا  کندیمشااااخص کارایی پردازش مشاااخص  واقع در د گذاریم

( ZSumکلی ) جلسه یورتمیزان جنع حنینی ننرات فعالیت سازمانی 

(. در این ا ما شاهد 2) ریخ ای آن هناهنگی دارد، (Zestبا جنع تخنینی )

 ننونهآن هساااتی  کاه میاانگین کارایی پردازش ه  در ننونه ما و ه  در 

بودن میانگین کارایی پردازش  نییپا اساات. 2( پایین تراز 2222اکساانر )

 ساابک اسااکن آزمودنی سااریع و گرید عبارت به ی اساات دقتیبنشااانگر 

محرک  نهیزم دري حیاتی که هاساارنخیا  هابخ  و ایلانامنظ  اساات 

(. در کل این سااابک پردازشااای منکن 2) ردیگیموجود دارد را نادیده 

 وه باشد.ي فرهنگی بین دو گرهات اوتاست ناشی از 

 

 

 ی شناختیگریانجیمبخش 

ي ریگاندازهبراي  هاشااااخصي از ام نوعهي شاااامل گریان یامبخ  

ي هااسخپدر برابر  قبول قابلي سنتی و هاپاسخگرای  آزمودنی به دادن 

هاي این خوشه به بررسی شااخص واقع در(. 2)اسات  رمعنولیییگانه و 

ي هاصااهیخصااي فرد تا چه میزان با هاپاسااخ که پردازندیم مسااالهاین 

شاااخص شااکل مناسا  9بخ  شاامل نیاهساتند.  متناساامحرک لکه 

، شکل دهش فیتحرنامعنول، شکل متعارع، شکل  شکل ،افتهی گسترش

 .(2است ) ي شایع، و پاسخ رایجهانهیزممناسا 

ي شایع، اطلاعات هانهیزمشکل مناسا  وشکل متعارع  هايشاخص

ي هااسخپ ي،گریان یمي هاتیفعالمساتنینی در مورد اینکه تا چه میزان 

کل شاخص ش .کنندیم آشکار ،آورندیممتناسا با موقعیت را به وجود 

 هنهي داراي تناسااا شاااکل خوب به هاپاسااخنساابت  شاااملمتعارع 

 يهاهنیزمکلی است و متغیر دوم شکل مناسا  جلسه یاورتي هاپاساخ

 هداد و جز ي کلهامکانیی اساات که به هاپاسااخشااایع، تنها مربوط به 

که در هر دو شااااخص،   یکنیماین بخ  ما مشااااهده  در (.9)اند شاااده

 ابي داشتند  ترنییپا( ننرات 2222اکسنر ) ننونهکودکان ایرانی نسبت به 

ي هانهیزمشاکل مناسا  وي شاکل متعارع هاپاساخ، میانگین وجود نیا

است که با توجه به اکسنر و  92/2و  92/2ایرانی به ترتیا  ننونهشایع در 

 قرار دارد 98/2و  99/2(، این میاانگین براي کودکان بهن ار بین 2) نریوا

رار بهن ار ق محدودهبراي کودکان ایرانی در  هانیانگیاماین   اهینت در و

شخص تا چه این است که  دهندهنشان ،شدهفیتحرشکل  شاخص دارد.

شااکل  و شاااخص اندازه ادراک خود را از واقعیت تحریف کرده اساات

اساات. شااناري از  رمعنولییي هاپاسااخدریااد  دهندهنشاااننامعنول، 

 نیبد سلامت باشند  دهندهنشااني شاکل نامعنول منکن اسات هاپاساخ

عداد ت اما ي نوین ببیند،اوهیشااادنیاي خود را به  تواندیممعنا که شااخص 

این  در (.9ي ییرساانتی فرد اساات )ریگجهت دهندهنشااانحد آن  از  یب

 ننونهشااکل نامعنول در و  شااده فیتحري شااکل هاپاسااخبخ  شاانار 

آیا این بالاتر بودن درید  اما ( اسات،2222اکسانر ) ننونهایرانی بالاتر از 

 اده به دلیل است تواندیم شده فیتحرشکل  وشاکل نامعنول  يهاپاساخ

 مطالعات باشد؟ هاپاسخي گذارننرهبراي  (2222اکسانر ) ننونهاز اطلس 

هاي هن اري بیرون از ایالات اند که در ایلا دادهدر این زمینه نشان داده

بالا  شده فیتحرو کی یت شاکل  ي کی یت شاکل نامعنولهادادهمتحده 
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باشااد ( 2222اکساانر ) ننونهبه دلیل اساات اده از اطلس  تواندیم که اساات

ي هاپاسخ( نیز گزارش دادند که برخی از 9و هنکاران ) ماتسوموتو (.22)

ي هاپاسااخدر  اما نبوده، موجود کودکان ژاپنی در جدول کی یت شااکل

ا انسااان ییااورت )مثال پاسااخ  طوربه ،دهدیمرخ  مکرراًکودکان ژاپنی 

این ا نیز  در .IVکارت  کلبهو یا پاسخ سوسک  IIکارت  کلبهحیوان( 

با فراوانی بالایی در بین کودکان  2کارت  D1جز بهي قوربایه هاپاساااخ

با توجه به اطلس اکسنر باید جزء کی یت  که ایرانی مشاهده شد سااله 12

اما با  .شاادیمي گذارننره شااده فیتحرکی یت شااکل  ای شااکل نامعنول

اطلس پاساااخی در  اگر بیان کردند که (2) نریوااکسااانر و  گ تهتوجه به 

یا  ي مردم یک کشورهاپاسخکی یت شاکل وجود نداشاته باشاد ولی در 

لس اط يهاپاسخآن یاورت این پاسخ باید به  در باشاد، فروان فرهنو،

 وانعنبهاز طرفی هرگاه پاسااخ کی یت شااکل در اطلس  شااود واضااافه 

 دیبا در یک فرهنو رایج باشاااد، اما باشاااد، شاااده ثبت( uییرمعنول )

 مواجه اطیاحت با هادادهدر آن فرهنو ثبت شود و با  (oمعنول ) عنوانبه

ي کی یت شکل مطابق با شرایط فرهنگی و گذارننره شاد و اطلسی براي

ي هاننونهي رورشاخ در ها یآزماتنوت  ازمندینکار  نیا قومی تهیه شود.

 وسیع و سنین مت اوت است.

 اشتخودپندبخش 

ي افراد فراه  هاتیامحادودبخ  اطلااعااتی در مورد امکااناات و  نیا 

و  (FD)شااکل  بعد ،(Fr+rF)هاي انعکاساای شااامل شاااخص و کندیم

خودمحوري اطلاعاتی  شاخص ( است.3r+(2)/Rي )خودمحورشاخص 

 در (.2)دهد یمدر مورد میزان احساااس خود ارزشاانندي فرد به دساات 

 نونهناز  ترنییپاایرانی  ننونهاین ا ما مشااهده کردی  که این شاخص در 

نشانگر خود ارزشنندي پایین کودکان  تواندیم( است که 2222اکسانر )

( باشد. هنچنین سطح خودارزشنندي 2222اکسنر ) ننونهایرانی نسبت به 

ن دو ي فرهنگی میاهات اوتپایین کودکان ایرانی منکن اسااات به دلیل 

 ننونه باشد.

 نمرات خاص
خیص مشاااکلات ت کر براي تشااا که خااا بحرانی وجود دارند ننره 9

انواعی از  دهندهنشااااناز این ننرات  کی هر. رونادیمم هومی باه کاار 

مشااکلات شااناختی با  درجهدر بازننایی  اما ،اندیشااناختي هاینابسااامان

موضااوت باعث شااده تا به هریک از ننرات  نیا هسااتند. مت اوتیکدیگر 

خاا، پاسخ انحرافی سطح  ننرات (.9)شود خاا وزن مشاخصای داده 

بازتابی از  ایلا ،1، و کلام انحرافی سااطح 1ناسااازگار سااطح  ایترک ،1

و  ترکیبات ناسازگار 1ساطح  يهاپاساخ ی هساتند.شاناختی دقتیبحالت 

کلی کودکانی که ایلا در  جلساااهیاااورت درکلام انحرافی  1ساااطح 

 يهاسخپا اساات. عیشاا ،اندمشاکلرسااندن منظور خود به دیگران دچار 

 آزمودنی براي دودلانهبازننایی کوش  دفاعی یا  معنولاً 1انحرافی سطح 

کلام انحرافی  2ي سااطح هاپاسااخطرفی  از هسااتند. فیتکلگسااساات از 

که با عنلکردهاي م هومی فرد تداخل  اندیذهنعلاامات وجود اشاااتغال 

ل فرهنگی مث عواملي کلام انحرافی به هاپاسخ کهیی جا ازآن (.9)د ندار

 باباید  2 و 1در سطوح  آنهاي گذارننره زبان فرد وابساتگی بالایی دارند،

 معنولاًترکیبات ناسااازگار  2ي سااطح هاپاسااخ(. 12)شااود ان ام  اطیاحت

 يهاپاسااخ و بازتاب آساایا شاادید در منطق هسااتند. اندایویرایع 

پردازي هاید تکانهنیز بازتاب مشاااکلات جدي در مهار  2انحرافی ساااطح 

ار ي بازتاب ارتباط م هومی بسیاافسانهترکیبات  1ي سطح هاپاسخ هستند.

ه ک دندهیمی هساااتند و تنها زمانی رخ رمنطنییي هاایترکضاااعیف و 

ي اافسانهترکیبات  2ي ساطح هاپاساخطرفی  از ت کر زیاد واضاح نباشاد.

ي هاخپاس هستند. يسازم هومبسایار ع یا و حاکی از اختلال شدید در 

ند که ی هستلیتحني ساختگی و هااستدلالمنطق نامناساا بازنناي انوات 

ي هاپاساااخ .ایویرایع بیشاااتر عینی هساااتند تا  معنولاً هاپاساااخ نیا

 ینابسااااماننوت  نیدتریشااادبوده و باازتاب  ناادر شااادت باهآمیختگی 

ي کودکان، فراوانی این هاجلساااهیاااورت در (.9) ي هساااتندپردازایده

لی دلی لزوماًاساات و وجود این ننرات  بزرگساالانننرات خاا بیشاتر از 

این  در (.9با فراوانی کنی رخ دهد ) کهآن شاارطبه براي نگرانی نیساات،

که کودکان ایرانی در تنامی ننرات خاا    یکنیمبخ  ماا مشااااهاده 

 ننرهتنها در  و د( داشاات2222اکساانر ) ننونهي نساابت به ترنییپاننرات 

 که ( بود2222اکسنر ) ننونهکودکان ایرانی بالاتر از  ننرهمنطق نامناسا، 

عنلکرد بهتر کودکان ایرانی در ت کر م هومی با  دهنادهنشاااان توانادیم

ر دبودن ننرات کودکان ایرانی نسااابت به ننونه اکسااانر  ترنییپاتوجه به 

ل استدلال کودکان ایرانی به دلیضعف در  نیهنچنننرات خاا، و  شتریب

سااانر اک ننونهنسااابت به  منطق نامناساااا این کودکان ننره بالاتر بودن

 .( باشد2222)
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 بررسی ه  باه بهتر اسات ارانیهن و حرکت يپرخاشاگردو شااخص 

 سبرعک دو شاخص نشانگر انزواي فرد است. نیااز  نبود هرکدام شاوند.

در  شااخص احتنالاً ي پایین باشااد،اگر حرکت هنیارانه، بالا و پرخاشااگر

 حرکتاگر  و و هنکاري کننده اسااات اعتناد قاابالنظر دیگران فردي 

با  شخص با دیگران هنراه تعامل باشاد، بالا هنیارانه پایین و پرخاشاگري

این اا هر دو ننره حرکت هنیارانه و  در (.9فشاااار و زورگویی اسااات )

 و است ترنییپا( 2222اکسنر ) ننونهپرخاشگري کودکان ایرانی نسبت به 

برابر  ه  اب باًیتنرایرانی  ننونهپرخاشااگري در به نساابت حرکت هنیارانه 

( نسبت حرکت هنیارانه بیشتر 2222اکسنر ) ننونهدر  کهی حال در است 

نشاانگر هنکاري بیشتر کودکان ننونه  تواندیم کهاز پرخاشاگري اسات 

 تواندیمباشااد. این موضااوت نیز کودکان ایرانی  ننونهاکساانر نساابت به 

 ي فرهنگی و پرخاشگري بیشتر در جامعه ایرانی باشد.هات اوتنشانگر 

در نتایج کودکان ایرانی با ننونه  شااادهدهیدي هات ااوتی طورکلباه

ان از منکن است بتو هرچند ی قابل تبیین نیست،سادگ به( 2222اکسانر )

 هبداشت که این موضوت ي فرهنگی ساخن گ ت اما باید توجه هات اوت

و تهیه هن ارهاي متناسااا با یک قوم را  هايگذارننرهخود، نیاز به  نوبه

ختلف و ي مهافرهنودر  هاافتهاز تل یق ی توانیم البته .کندیمگوشااازد 

 نینچ ي نیز ساااخن گ ت.گذارننرهی النللنیبي نوعی نظام ساااوبهرفتن 

 ،شودیمامري در عین وجود مزایا، به نادیده گرفتن شرایط فرهنگی من ر 

ي گذارننرهي اکسااانر و ت وق آن بر هر نوت گاذارننرهنسااابات باه  اماا

 برتري داشته باشد. تواندیم

ی نیربالییپهوه  حاضااار به بررسااای متغیرهاي رورشااااخ در ننونج 

ه تعنی  نتایج ب نیبنابرا ي شااهر تهران پرداخته اساات،ساااله 12کودکان 

هاااي بااالینی و ییربااالینی سااااایر گروهاااي سااانی کودکااان بااا ننونااه

عدم توجه به متغیرهاي شناختی یا  نیهنچن هایی مواجه است.محدودیت

از دیگر  توانیمدر حایان اجاراي آزماون را  هااایآزماودناعاااطا ای 

 ي این پهوه  محسوب کرد. هاتیمحدود

 و سیتتر با توجه به جنشود این پهوه  با ننونه گستردهمی شنهادیپ 

و در شااهرهاي  شاارایط اجتناعی اقتصااادي و هنچنین در ساانین مختلف

ر کشاااوهاي متنوت در درون مختلف ایران باا توجاه به قومیت و فرهنو

هاي ییر ایرانی فراه  شود و ه  تا امکان منایسه نتایج با ننونه شود  امان

هاد پیشااان نیهنچن نتایج به شاااکل تحولی مننکن شاااود. امکان منایساااه

متغیرهااي شااانااختی و عاط ی نیز در حین اجراي آزمون به   شاااودیم

جه دهی به آزمون، تومنظور دریافت تأثیر آنها در شیوه پاسخرورشااخ به

 شود.

خان   کارشااناساای ارشااد نامهانیپاپهوه  برگرفته از  نیاتشااکر و ردردانی: 

 نامهانیپاشااناساای بالینی دانشااگاه شاااهد با شااناره ن یسااه هادئی در رشااته روان

م وز اجراي آن بر روي افراد ننونااه از ساااوي اداره  نیهنچن .اساااتپ 1891

 یادر 22/8/1212مورخ  98/129292با شناره نامه شهر تهران وپرورشآموزش

اس کارشن مخصویاً وپرورش آموزشه از مساولین ادار لهیوسنیبداست.  شاده

و پهوه  را ان ام دادند و  هسته مشاوره که هناهنگی با مدارس جهت آموزش

هنچنین از کادر اداري، مربیان مدارس، و افراد ننونه که در اجراي این طرح به 

 .شودیمما کنک کردند، تشکر و قدردانی 

براي نویساندگان به هنراه گونه تعارض منافع را این پهوه  هیچ تضاد منافع:

 نداشته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و هنکار هادئی ن یسه                                                                                         اکسنر با رورشاخ جامع نظام هايشاخص در ایرانی ساله 12 ییربالینی ننونه نتایج منایسه 

212 

ره 
دو
ک، 

ود
 ک
ان
رو
ت 
لام
 س
مه
لنا
ص
ف

9
ره 
نا
 ش
،

2
یز 
پای
 ،

12
18

 

 

References 

1. John E, Exner J. The Rorschach: a comprehensive 

system, vol 1: basic foundations. Volume One edition. 

New York: Wiley; 1993. [Link] 

2. Marnat GG. Handbook of psychological assessment. 

Passha sharifi H, Nikkho MR. (Persian translator). 

Fourth edition. Tehran: Sokhan; 2018. [Persian]. 

3. Exner JE, Weiner IB. The Rorschach: A 

comprehensive system, volume 3: assessment of 

children and adolescents. 2nd edition. New York: 

Wiley; 1994. [Link] 

4. Allen J, Dana RH. Methodological issues in cross-

cultural and multicultural Rorschach research. J Pers 

Assess. 2004; 82(2): 189–208. [Link] 

5. Dana RH. Cultural identity assessment of culturally 

diverse groups: 1997. J Pers Assess. 1998; 70(1): 1–

16. [Link] 

6. Matsumoto M, Suzuki N, Shirai H, Nakabayashi M. 

Rorschach comprehensive system data for a sample of 

190 Japanese non -patient children at five ages. J Pers 

Assess. 2007; 89(1): 103-112. [Link] 

7. Exner J. The Rorschach: A comprehensive system 

(principles of interpretation). Hosseininasab A. 

(Persian translator). Tehran: Arjmand: 2013. 

[Persian]. 

8. Salcuni S, Lis A, Parolin L, Mazzeschi C. Rorschach 

comprehensive system data for two samples of 

nonpatient children from Italy: 75 aged 5-7 years and 

148 aged 8-11 years. J Pers Assess. 2007; 89(1): 85-

90. [Link] 

9. Valentino MA, Shaffer TW, Erdberg P, Figueroa M. 

Rorschach comprehensive system data for a sample of 

42 nonpatient Mexican American children from the 

united states. J Pers Assess. 2007; 89(1): 183-187. 

[Link] 

10. Lis A, Salcuni S, Parolin L. Rorschach comprehensive 

system data for a sample of 116 preadolescents and 

117 adolescent nonpatients from Italy. J Pers Assess. 

2007; 89(1): 91-96. [Link] 

11. Ribeiro RKSM, Semer NL, Yazigi L. Rorschach 

comprehensive system data from a sample of 211 

nonpatient children in Brazil. J Pers Assess. 2012; 

94(3): 267–275. [Link] 

12. Tibon Czopp S, Rothschild-Yakar L, Appel L. 

Rorschach comprehensive system (CS) reference data 

for Israeli adolescents. J Pers Assess. 2012; 94(3): 

276–286. [Link] 

13. Jardim-Maran MLC, Pasian SR, Okino ETK. 

Normative study of Rorschach (Parisian school) for 

Brazilian adolescents. Paidéia (Ribeirão Preto). 2015; 

25(62): 333–342. [Link] 

14. Shairi MR. Comparing W, D, Dd and S scores of 

Rorschach and Piaget’s operational test among 

subjects with concrete and abstract intelligence levels. 

Clinical Psychology & Personality. 2003; 1(1): 41–48. 

]Persian[. [Link] 

15. Hosseininasab A, Mohammadi M, Jouzi S, 

Esmaeilinasab M, Delavar A. The comparison of 

Iranian normative reference data with five 

countries across variables in eight Rorschach 

comprehensive system (CS) clusters. Iran J 

Psychiatry. 2016; 11(3): 154–165. [Link] 

16. Delavari M, Shairi MR, Asghari Moghadam MA, 

Shahni R. Investigation of Iranian non-clinical 9-year-

old samples response to Rorschach test and its 

comparison with similar non-Iranian samples. Journal 

of Psychological Science. 2011; 10(37): 4-23. 

]Persian[. [Link] 

17. Kashefi N, Shairi MR, Asghari Moghaddam MA. The 

comparison of Rorschach test variables in Iranian and 

non-Iranian non-clinical sample based on the Exners 

comprehensive system. Journal of Developmental 

Psychology. 2013; 9(36): 411–421. ]Persian[. [Link] 

18. Mohsenizade M, Shairi MR. Investigation of Iranian 

non-clinical 11-year-old children's response to 

Rorschach test and its comparison with similar sample 

of Exner (2003)] Thesis for Master of Science[. 

]Tehran, Iran  [ : Faculty of Humanity Science, Shahed 

University; 2013, pp: 87-107. [Persian].  

19. Shairi M, Hadei N. Investigation of Iranian non-

clinical 12-year-old children’s response to Rorschach 

test and its comparison with similar sample of Exner 

(2003). Journal of Psychological Science. 2018; 

17(65): 124–138. [Persian]. [Link] 

20. Hamel M, Shaffer TW. Rorschach comprehensive 

system data for 100 nonpatient children from the 

united states in two age groups. J Pers Assess. 2007; 

89(1): 174-182. [Link] 

21. Meyer GJ. Exploring possible ethnic differences and 

bias in the Rorschach comprehensive system. J Pers 

Assess. 2002; 78(1): 104–129. [Link] 

22. Peyghambari A, Shairi M, Tamannaifar M, Delavari 

M. Assessing the reliability of Rorschach test 

according to Exner's comprehensive system. Journal 

of Personality & Individual Differences. 2013; 2(3): 

52-71. ]Persian[. [Link] 

23. Rahmani F. The validation of Rorchach depression 

index (DEPI) and coping deficit index (CDI). Journal 

of Developmental Psychology. 2005; 1(2): 16–30. 

]Persian[. [Link] 

https://www.amazon.com/Rorschach-Comprehensive-System-Basic-Foundations/dp/0471559024
https://www.amazon.com/Rorschach-Comprehensive-Assessment-Children-Adolescents/dp/047155927X
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15327752jpa8202_7
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15327752jpa7001_1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18039147
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18039176
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18039159
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18039177
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22309762
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22320239
https://www.revistas.usp.br/paideia/article/view/105233
http://cpap.shahed.ac.ir/article-1-1323-en.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5139950/
http://psychoscience.ir/ojs/index.php/psychoscience/article/view/109
http://jip.azad.ac.ir/article_512217_en.html
http://psychologicalscience.ir/article-1-112-en.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18039158
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11936204
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=233023
http://jip.azad.ac.ir/article_512453_en.html


 و هنکار هادئی ن یسه                                                                                         اکسنر با رورشاخ جامع نظام هايشاخص در ایرانی ساله 12 ییربالینی ننونه نتایج منایسه 

218 

ک، دوره 
ت روان کود

صلنامه سلام
ف

9
، شناره 
2 ،

پاییز
 

1218
 

24. Rahmani F. Rorschach and information processing 

deficiency in depressed patients. Journal of 

Developmental Psychology. 2006; 2(7): 185–196. 

]Persian[. [Link] 

25. Silva DR, Pires AA. One more datum on Rorschach 

form quality. J Pers Assess. 2011; 93(3): 316–322. 

[Link] 

 

 
 

http://jip.azad.ac.ir/article_512422_en.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21516590

