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 دهیچک

کودکان ایراني بر اساس نظام جامع اکسنر انجام ای از پایایي آزمون رورشاخ در نمونه تعيينبا هدف  پژوهش مقدمه:
 ه است.گرفت

پایه چهارم ابتدایي و پسر آموزان دختر کليه دانششامل جامعه آماری پژوهش حاضر از نوع همبستگي بود.  روش:
ها از ای و برای انتخاب آزمودنيای مرحلهگيری خوشهبود. برای انتخاب مدارس از روش نمونهمدارس شهر تهران 

عنوان نمونه انتخاب شدند و آزمون آموز از این مناطق بهدانش 44درمجموع گيری تصادفي ساده استفاده شد. نمونه
ها با فاصله زماني دو هفته پس از اجرای رورشاخ مورد بازآزمایي قرار شد. آزمودني ها اجرارورشاخ در مورد آن

 گرفتند. رابطه بين اجرای اول و دوم آزمون رورشاخ با استفاده از ضریب همبستگي پيرسون مورد بررسي قرار گرفت.

 متغير 51ایایي پضرایب . درمجموع معنادار بود 99/4تا  33/4ضرایب بازآزمایي برای کل آزمون بين  نتایج:
 بود.معنادار  04/4تا  34/4ایب بقيه متغيرها بين رو ض 94/4 باالتر از يضرایبمتغير  2 ،بود 94/4 تا 4/ 04بين 

نتایج نشان داد که آزمون رورشاخ در کودکان با فاصله زماني دو هفته، از پایایي قابل قبولي  :گیريبحث و نتیجه
 ها را گسترش دهد. تواند غنای این دادهتر ميهایي با فاصله زماني گستردهگرچه پژوهش برخوردار است.
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 مقدمه  
رورشاخ، هاي فرافكن شخصيت، آزمون در ميان آزمون

علت دوام اين آزمون ، باليني استها در زمينه ترين آنرايج
گذاري و صورت اجرا، نمره ها اين است کهي سالدر ط

توجهي را درباره اطالعات قابلتواند تفسير صحيح، مي
[. از زمان 1] دهدشناختي يك فرد ارائه خصوصيات روان

گذارى ، پنج نظام نمره1591تا سال گيري رورشاخ شكل
شد که ه کار بسته مىاي گسترده بگونهرورشاخ به

در تدوين گرديد.  2و کالپفر 1توسط بك هاترين آنمتداول
ترين نام رورشاخ در بين متداول 1591و  1591هاي دهه

ها رتبه دوم را داشت و نام رورشاخ تقريباً با آزمون
شناسي باليني مترادف بود. محبوبيت آزمون رورشاخ در روان

حال دامه داشته، بااينبين ابزارهاي فرافكني تاکنون ا
هاي زيادي در خصوص اعتبار و پايايي آن مطرح شده بحث
 [.2 ،1] است

اي بين پنج نظام آمريكايي يك تحليل مقايسه 1595در 
هاي زيادي بين [. اين تحليل تفاوت3رورشاخ منتشر شد ]

ها را نمايان ساخت. تنها در دو نظام نحوه نشستن نظام
ز دستورالعمل يكساني استفاده کدام امشابه بود، هيچ

آوري طور متفاوتي جمعها در هر نظام بهکردند، يافتهنمي
گذاري در هر نظام متفاوت بود و شده بودند، شيوه نمره

گذاري ها در مورد نمرهبيشترين عدم توافق بين نظام
فامي به دست آمد. نتايج اين مطالعه داري و رنگ غيرسايه

که يك رورشاخ وجود ندارد بلكه پنج اي نشان داد مقايسه
رورشاخ کامالً متفاوت به وجود آمده بود. بنابراين مطالعات 
اعتبار و پايايي که در مورد يك نظام انجام گرفته لزوماً به 

توان به هر يك از هاي آن را مياين معنا نيست که يافته
کنندگان اغلب هاي ديگر تعميم داد، اما بررسينظام

اند که گويي فقط يك آزمون رورشاخ ي عمل کردهاگونهبه
ها به گونه عالوه بسياري از اين مطالعهوجود داشته است. به

اند. مشخصه اين مطالعات آن است که در ضعيف اجرا شده
و پايگاه  بهرهوشها متغيرهاي سن، جنس، نژاد، آن

عالوه در اند. بهدقت کنترل نشدهاجتماعي اقتصادي به
گذاري هاي آموزش افراد براي نمرهز مطالعات روشبسياري ا

اند، براي پيشگيري از سوگيري، العاده متفاوت بودهفوق
هاي کافي وجود نداشته است، براي بررسي اعتبار از آزماينده

هاي آماري نابسنده هاي ضعيفي استفاده شده و مدلمالک
اکسنر و همكارانش براى  مورد استفاده قرار گرفته است.

هاى تحقيق درباره رورشاخ و کاربرد بالينى اصالح دشوارى
هاى پايه هنجار و تدوين يك نظام گردآورى دادهآن به 

                                                                                       
1 Beck, S.J. 
2 Klopfer, B. 

گذارى و تفسير يكپارچه پرداختند. وى سعى کرده نمره
گذارى و تفسير را از ميان نمره براي هاترين ويژگىاست مهم

 کالپفرو  9، راپاپورت9، هرتز3پنج نظام بك، پيوتروفسكى
يابى ها بر اساس روايىانتخاب نمايد. انتخاب اين ويژگى

نظام صورت  ها در همه پنجتجربى و مشترک بودن آن
گذارى تنها در صورتى در نظام جديد گرفت. هر طبقه نمره

ارزيابى آن توسط  و پايايي شد که اعتبارگنجانده مى
 [9 ،2 ،1] باشد 59/1کنندگان مختلف دست کم آزمايش

در مورد پايايي آزمون  1559هاي پيش از پژوهش
که در بعضي از اين حاليکننده است. دررورشاخ اغلب گيج

 51/1 -51/1ها ضرايب همساني دروني آزمون بين پژوهش
و حتي  11/1گزارش شده است، در برخي ديگر به ضريب 

اشاره شده است. مطالعات جديدتر درباره تحليل  11/1
تري را ورشاخ به روش فراتحليل تصوير روشنپايايي آزمون ر

کند. فراتحليل يك روش آماري است که در آن ارائه مي
صورت يك بررسي کلي و يكتا متوسط انبوهي از مطالعات به

مقاله را  35با استفاده از اين روش  9شود. پارکرتعيين مي
روش مختلف آماري استفاده شده و بين  931ها از که در آن

در مجله سنجش شخصيت به  1551و  1511 هايسال
چاپ رسيده بودند تحليل کرد. او به اين نتيجه رسيد که 

توان انتظار داشت که ضرايب پايايي رورشاخ کلي، ميطوربه
چنين در يك بررسي [. هم9و  2باشد ] 59/1تا  51/1بين 

ريچاردسون ضريب پايايي آزمون  -با استفاده از روش کودر
 [.9گزارش شده است ] 11/1با متوسط  99/1 -55/1بين 

ها نشان داده است که آزمون رورشاخ داراي پژوهش
[ و از 9،1،5سطح پايايي بين آزمونگر خوب تا عالي است ]

 [.5ثبات متوسط تا باال در طول زمان برخوردار است ]
[ نشان دادند که ميانگين 11رث ]و هيلسن 1ويگليون

شاخ در فاصله زماني سه ضرايب همبستگي بازآزمايي رور
تمام  5است. واتسون 52/1تا  19/1هفته تا يك سال از 

 9تا  2هاي زماني هاي مربوط به بازآزمايي با فاصلهپژوهش
سال منتشر شده بودند  13ماه را که در طول مدت بيش از 

مورد بررسي قرار داد. نتايج به دست آمده نشانگر ضرايب 
 [.11بود ] 52/1 -15/1پايايي از 

هاي فراتحليلي نشان داد که بر اساس اعتبار بين يافته 
گذاران، نظام جامع داراي شرايط مناسبي است )کاپاي نمره

 [. 12( ]15/1 -51/1تخمين زده شده در دامنه 
                                                                                       
3 Piotrowski, Z. 
4 Hertz, M. 
5 Rappaport, D. 
6 Parker, K. 
7 Viglione, D. J. 

8 Watson, D. 
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و ضريب همبستگي  1با استفاده از فرمول کاپاي کوهن
به دست  51/1 -59/1ها از ، پايايي بين ارزياب2يگروهدرون

و باالتر  19/1گروهي . با توجه به اينكه همبستگي درونآمد
توان دال بر پايايي قابل قبول يك آزمون تفسير کرد، را مي

گروهي از نتايج نشان داد که ضرايب کاپا و همبستگي درون
 [.19 ،13خوب تا عالي است ]

تدوين  ام تدوين نظام جامع خود برايگنهکسنر ا
ي صتوجه خاها آنايايي پبه ذاري، گهاي مختلف نمرهطبقه

شد نجانيده نميگ اي در نظام اوطبقه چيهت. شمبذول دا
هاي وسيله ارزيابن بهآذاري گايايي نمرهپريب ضکه ر اينگم

 پاياييضرايب  رسيد.مي 59/1مختلف دست کم به 
 29زمايي آذيري نسبتاً بيشتري داشت. از بازپزمايي تغييرآباز

افراد  از هيروگ يك سال در مورد زماني هلصمتغير در فا
. مدآت سبه د 51/1تا  29/1ي بين پايايغيربيمار، ضرايب 

تغير م 13، 12/1متغير ضرايبي باالتر از  21 درمجموع
ر گداشت و ضرايب دو متغير دي 55/1و  51/1ضرايبي بين 

است که در مورد ه يح دادضتو[ 1] سنربود. اک 51/1بيش از 
است  هبود 12/1کمتر از ها آنضرايب نج متغيري که پهمه 

زيرا  ،ايين باشندپ پاياييراي اانتظار داشت که دتوان مي
ت( صفخص )و نه به شذير )حالت( پتغيير صبه خصايها آن

ا هها و درصدبتسکه ن ور شدآياد چنينهم. او اندمربوط
 ههم که روندزمون به شمار ميآير سناصر در تفعترين مهم
زمايي در آبااليي برخوردار بودند. باز پايايي يبراضاز ها آن
مشابه اما ويي گال، السه سواحد در فاصله زماني  هود گرمور

 هروگ زماييآبازس، از را به دست داد. برعك ترايينپاندکي 
 ربيمار در فاصله زماني خيليغيساالن ري از بزرگگدي

يك از  ته در مقايسه با هرهفتر يعني سه هکوتا
زماني يك سال و سه سال  هلصي با فاهايايزمآباز

 .[2، 1]مد آرفته ضرايب نسبتاً باالتري به دست همروي
هاي بلندمدت در مورد کودکان زمايي در فاصلهآباز

اين  البته [.19]ساالن ثبات نشان نداده است اندازه بزرگبه
توان انتظار کودکان مي ايين را در موردپايايي پضرايب 

تأثير ير از تغييرات رشدي گچشماي ونهگنان بهآا داشت، زير
فت روز براي هل صمدت در فواکوتاه ماييآزيرند؛ اما بازپذمي
قبولي سطح قابل واقعاًها هسال 5ته براي هفو سه ها هسال 5

رايب ، ضمتغير 29تنها دو مورد از . ايايي را نشان دادپاز 
 51/1مورد باالتر از  1ايايي پضرايب  ،داشتند 11/1کمتر از 

بود. همانند  51/1تا  11/1ايب بقيه متغيرها بين رو ض
ايايي نسبتاً پدها از صها و درساالن در اينجا نيز نسبتبزرگ

 [.2 ،1] بااليي برخوردار بودند
                                                                                       
1 Cohen 
2 Intraclass Correlation Coefficient (ICC) 

اي که تا به امروز بر روي هاي گستردهبا وجود پژوهش
يران آزمون رورشاخ انجام گرفته اين نوع مطالعات در ا

هاي انجام شده در ايران محدود بوده است؛ اکثر پژوهش
شناسي و هاي محدودي از آسيبدهد که جنبهنشان مي

سال مورد توجه هاي شخصيت در نمونه بزرگويژگي
هاي پژوهشي محققان بوده است. نگاهي به مجموعه تالش

، 21، 15، 15، 11، 19، 5در ايران نمايانگر اين امر است ]
ها تنها به [. در ميان اين پژوهش29، 29، 29، 23 ،22، 21

خوريم که به بررسي اعتبار و ميتعداد اندکي مطالعه بر
[ در 21اند. مختارزاده ]پايايي آزمون رورشاخ پرداخته

پژوهشي به بررسي اعتبار و پايايي رورشاخ در تشخيص 
ضايعات مغزي پرداخت. نتايج به دست آمده نشان داد که 

رشاخ در تشخيص ضايعات مغزي شديد از قدرت آزمون رو
تواند خوبي ميخوبي برخوردار است و افراد بهنجار را به

مشخص کند، اما در تشخيص ضايعات خفيف مغزي داراي 
قدرت تشخيص کافي نيست. آزمون مجدد نشان داد که 

گذاري افراد در اجراي مجدد داراي رورشاخ در تشخيص
[ در پژوهش خود به 25تهدي ]است. مج 55/1پايايي باالي 

شكل خاص، پايايي آزمون رورشاخ را در قالب يك مطالعه 
ها را نفر از آزمودني 19مقدماتي مورد بررسي قرار داد. وي 

ماه مورد آزمون قرار داد و ضرايب پايايي بين  9پس از 
به دست آمد. پيغمبري، شعيري، تمنايي فر و  59/1تا  19/1

بر  زمون رورشاخآ راي بررسي پايايي[ پژوهشي ب25دالوري ]
اساس با نظام جامع اکسنر در يك نمونه غيرباليني 

آزمودني با فاصله  31سال انجام دادند. در اين پژوهش بزرگ
نشان داد  زماني يك هفته مورد بازآزمايي قرار گرفتند. نتايج

هاي به دست آمده ناشي از دو بار اجرا در که همبستگي
ر بحراني ضريب همبستگي، در مورد مقايسه با مقادي

، +/W ،D ،Dd ،S ،DQ+ ،DQo ،DQv ،DQvمتغيرهاي 
FQ+ ،FQo ،FQu ،FQ- ،R ،Blends ،M ،FM ،m ،FC ،

CF ،C ،FC ،CF ،C ،FV ،VF ،FY ،YF ،Y ،Fr ،FD ،
F ،POP ،(2) ،H ،Hd ،(Hd) ،Hx ،A ،(A) ،Ad ،Art ،

Ay ،Bt ،Cg ،Cl ،Ex ،Fd ،Fi ،Ge ،Hh ،Ls ،Na ،Sc ،
Xy ،Id و تنها در مورد متغيرهاي  باشدمعنادار ميFT ،
TF ،rF ،(H) ،(Ad) ،An ،Bl  .درمجموعمعنادار نيست 
تغير ضرايبي بين م 13، 11/1متغير ضرايبي باالتر از  11
 51/1ر بيش از گداشت و ضرايب دو متغير دي 55/1تا  51/1
. حسيني متغير همبستگي معنادار نبود 9تنها در مورد  بود.

[ در پژوهشي به بررسي 31نسب، محمدي، وينر و دالور ]
گروه سني  9نتايج نمونه غيرباليني کودکان و نوجوانان در 

ساله پرداختند.  19تا  19و  13تا  11، 11تا  5، 1تا  9
 11چنين در اين پژوهش پايايي بين نمره گذاران براي هم
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ها فق ارزيابگذاري محاسبه شد. درصد توامتغير اصلي نمره 
گزارش  (59/1تا  19/1)کاپاي تخمين زده شده  59% -55

هاي قبلي شده است که شباهت زيادي به نتايج پژوهش
انجام شده در برزيل، دانمارک، ايتاليا، ژاپن، پرتقال و آمريكا 

 دارد.

به بررسي آزمون  هاي اندکيدر کشور ما پژوهش
، 32، 31ند ]ارورشاخ در نمونه کودک و نوجوان پرداخته

[، اما تاکنون پژوهشي در 35، 35، 31، 39، 39، 39، 33
زمينه پايايي آزمون رورشاخ در کودکان صورت نگرفته است. 

سنجي هاي روانکاربرد باليني آزمون مستلزم بررسي ويژگي
بنابراين مسئله اساسي پژوهش حاضر اين است که  است؛

کننده آزمون نگانه گستره، محتوا و تعييآيا متغيرهاي سه
ساله غيرباليني ايراني بر اساس نظام  11رورشاخ در کودکان 

 جامع اکسنر از پايايي قابل قبولي برخوردارند؟

 روش
 پژوهش نوع

 پژوهش حاضر از نوع همبستگي است.

 آزمودني
جامعه آماري پژوهش شامل کليه  :جامعه آماري( الف

دارس مساله پايه چهارم  11آموزان دختر و پسر دانش
 بودند.  55-51شهر تهران در سال تحصيلي  ابتدايي

آموز دانش 91نمونه پژوهش شامل : پژوهش نمونه( ب
و  15/5دختر با ميانگين سني  29ساله ) 11دختر و پسر 

از پايه چهارم ابتدايي بودند. ( 19/5پسر با ميانگين سني  19
گيري گيري در اين تحقيق بر اساس نمونهشيوه نمونه

اي بوده است. بر اين اساس ابتدا از بين اي مرحلهشهخو
مناطق واقع در مرکز، شمال، جنوب، شرق و غرب شهر 

تصادف انتخاب شد. سپس در هر تهران، يك منطقه به
طور تصادفي مدرسه پسرانه به 1دخترانه و  مدرسه 1منطقه 

آموز دانش 3انتخاب شدند. آنگاه از هر مدرسه حداقل 
 خاب و مورد آزمايش قرار گرفت.تصادف انتبه

 پژوهش ابزار 
آزمون رورشاخ يك آزمون فرافكن متشكل  :آزمون رورشاخ

اينچ است.  9×5لكه جوهر به اشكال متقارن در ابعاد  11از 
هاي کارت سياه و سفيد با قسمت 2کارت سياه و سفيد،  9

هاي صورتي، سبز و کارت با ترکيبي از رنگ 2قرمز رنگ، 
هاي آبي، زرد، سبز و و کارت ديگر ترکيبي از رنگنارنجي 

 [.39صورتي است ]

هاي گذاري پاسخدر اين پژوهش مبناي اجرا و نمره
[ بود. بر اساس نظام 91 ،1ها نظام جامع اکسنر]آزمودني

ها به ترتيب و در جهت معيني به دست آزمودني اکسنر لوح
مكن است اين چه م "شود شوند و از او پرسيد ميداده مي

هاي خاص سپس در مرحله وارسي، محل و ويژگي "باشد؟
هاي آزمودني بوده است، مشخص لكه که برانگيزاننده پاسخ

گذاري ها برحسب سه مقوله کلي نمرهشود. پاسخمي
 شوند.مي

به فضايي از لكه جوهر گفته  :1"گستره"الف(  
ت. شود که براي تداعي پاسخ مورد استفاده قرار گرفته اسمي

محل ادراک ممكن است استفاده از تمامي لكه تا استفاده از 
 يك جز غير معمول را شامل شود.

به سبك يا مشخصه لكه  :2"هاکنندهتعيين"ب(  
 ماننددهد، شود که آزمودني به آن پاسخ مياطالق مي

 شكل، رنگ يا بافت. 
گذاري محتوا به نوع و مقدار اشيا نمره :3"محتوا"ج( 

کنند هايشان ادراک ميها در پاسخزمودنيخاصي که آ
انسان، حيوان، گياه، هنر، خون، طبيعت  مانندمبتني است، 

 [.91و  2]

 روش اجرا
پيش از شروع ، پس از مشخص شدن مناطق و مدارس

و با مديران مدارس هاي مربوطه، جهت هماهنگي آزمايش
صدا و داراي نور وسازي مكاني مناسب )فاقد سرآماده
. پس از هماهنگي گرديدب( به هر مدرسه مراجعه مناس

 ها، اجراي آزمون رورشاخ انجام شد.و انتخاب آزمودنينهايي 
و در ماه گذشته  9در ها اين بود که مالک انتخاب آزمودني

شناختي به دفتر روانبه دليل مشكالت هنگام اجراي آزمون 
 شند.با مشاوره مدرسه و يا هيچ مرکز درماني مراجعه نكرده

جلسه اجراي آزمون با برقراري ارتباط مناسب و کسب 
شناختي )سن، جنسيت، شغل و ميزان اطالعاتي جمعيت

تحصيالت والدين( دنبال گرديد. بعد از پايان گفتگوي اوليه 
سپس  فرايند اجراي استاندارد آزمون رورشاخ صورت گرفت.

ط بار ديگر، دو هفته بعد نيز آزمون رورشاخ مطابق با شراي
ها اجرا شد. جهت تشكر از ياد شده پيشين بر روي آن

ها، در پايان اجراي اول و دوم هديه کوچكي به آزمودني
 شد.ها داده ميآن

                                                                                       
1 Location 
2 Determinants 
3 Content 
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 هاتحلیل داده شیوه
رابطه متغيرهاي رورشاخ در دو بار اجراي ياد شده با 

وتحليل استفاده از ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه
افزار آماري نرم 15پژوهش از نسخه  قرار گرفت. در اين

 استفاده شد.« 1اس. پي. اس. اس.»
 
 نتایج

مربوط به شغل و ميزان  شناختياطالعات جمعيت
 ارائه شده است. 1ها در جدول آزمودني تحصيالت والدين

 
. فراوانی و درصد متغيرهای شغل و تحصيالت والدین 1جدول 

 هاآزمودنی

                           شاخص                                                                                           
 متغير

 درصد فراواني

 شغل پدر
 99 15 آزاد

 99 22 دولتي

 59 39 دارخانه 

شغل 
 مادر

 9/2 1 آزاد

 9/12 9 دولتي 

 9/1 3 ابتدايي 

 29 11 دبيرستان -راهنمايي 

تحصيالت 
 رپد

 99 15 ديپلم

 11 9 ديپلمفوق 

 12 9 ليسانس 

 11 9 ابتدايي 

 9/12 9 دبيرستان -راهنمايي 

 99 22 ديپلم 

تحصيالت 
 مادر
 

ممممادما
 در

 9/2 1 ديپلمفوق

 21 5 ليسانس 

                                                                                       
1 SPSS 

درصد(  99ها )، اکثر پدران آزمودني1با توجه به جدول 
ت اسها در حد ديپلم داراي شغل دولتي و تحصيالت آن

دار و ( خانهدرصد 39ها )درصد(. اکثر مادران آزمودني 15)
 درصد(. 22است )ها در حد ديپلم تحصيالت آن

معيار متغيرهاي آزمون رورشاخ به ميانگين و انحراف
همراه ضريب همبستگي بين متغيرها در اجراي نخست و 

 1ها در جدول اجراي مجدد به همراه سطح معناداري يافته
ست. الزم به ذکر است براي متغيرهايي که در ارائه شده ا

ها در اجراي اول و دوم وجود نداشته، هاي آزمودنيپاسخ
 همبستگي گزارش نشده است.

دهد که نشان مي 2نتايج مندرج در جدول 
هاي به دست آمده ناشي از دو بار اجرا در مقايسه همبستگي

، R با مقادير بحراني ضريب همبستگي، در مورد متغيرهاي
W ،D ،Dd ،S ،M ،FM ،m ،FC ،CF ،C ،C'F ،C' ،

SumC' ،FY ،SumY ،Fr،Fr+ rF ،FD ،F ،(2) ،
Blends ،POP ،H، (H) ،Hd ،(Hd) ،A ،(A) ،Ad ،An ،

Art ،Ay ،Bl ،Bt ،Cg ،Cl ،Fd ،Fi ،Ge ،Hh ،Ls ،Na ،
Sc ،Xy ،Id  باشد و تنها در معنادار مي 111/1در سطح

معنادار  (Ad)و  FC' ،FT ،SumT ،Y، Hxمورد متغيرهاي 
شود ضرايب بازآزمايي براي طور که مالحظه مينيست. همان

براي  ماييآزباز. معنادار است 33/1 -55/1کل آزمون بين 
ايايي را نشان پقبولي از سطح قابلها هسال 11ته براي هف دو
 51/1تا  11/1بين  متغير 15ايايي پضرايب . در مجموع داد
ايب بقيه متغيرها رو ض 51/1 باالتر از يضرايبمتغير  2 ،بود

 بود.معنادار  11/1تا  31/1بين 
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 های توصيفی و ضرایب همبستگی بازآزمایی مربوط به متغيرهای آزمون رورشاخ با فاصله زمانی دو هفته. شاخص2جدول  

 شاخص....................... متغير

 اجراي دوم اجراي اول

r سطح معناداري 

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

 R 19/31 11/5 91/31 11/5 19/1 1111/1 هاتعداد پاسخ

 گستره

W 31/9 15/3 11/2 91/2 12/1 1111/1 

D 11/19 99/9 51/19 55/9 19/1 1111/1 

Dd 21/11 11/9 59/11 99/9 19/1 1111/1 

S 91/2 11/2 39/2 59/1 93/1 119/1 

 هاکنندهتعيين

 

M 91/1 95/1 92/1 93/1 99/1 1111/1 

FM 19/2 21/2 12/2 59/1 99/1 1111/1 

m 11/1 33/1 59/1 12/1 91/1 1111/1 

FC 51/1 29/1 19/1 1 33/1 13/1 

CF 11/1 53/1 91/1 99/1 92/1 1111/1 

C 52/1 11/1 51/1 15/1 19/1 1111/1 

Cn - - - - - - 

FC' 91/1 51/1 91/1 93/1 29/1 11/1 

C'F 22/1 91/1 11/1 31/1 39/1 11/1 

C' 21/1 99/1 22/1 53/1 39/1 12/1 

SumC' 11/1 91/1 12/1 13/1 32/1 19/1 

FT 31/1 99/1 12/1 19/1 15/1- 95/1 

TF - - - - - - 

T - - - - - - 

SumT 31/1 99/1 12/1 19/1 15/1- 95/1 

FV 12/1 19/1 - - - - 

VF - - - - - - 

V - - - - - - 

SumV 12/1 19/1 - - - - 

FY 19/1 92/1 11/1 99/1 99/1 1111/1 

YF 19/1 22/1 - - - - 

Y 12/1 19/1 12/1 19/1 12/1- 51/1 

SumY 22/1 91/1 21/1 99/1 91/1 1111/1 

Fr 11/1 31/1 12/1 91/1 59/1 1111/1 

rF - - - - - - 
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 شاخص....................... متغير

 اجراي دوم اجراي اول

r سطح معناداري 

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

Fr+ rF 11/1 31/1 12/1 91/1 59/1 1111/1 

FD 92/1 13/1 11/1 99/1 19/1 1111/1 

 

F 11/23 99/1 12/29 91/1 11/1 1111/1 

a(active) 11/3 31/2 11/2 19/1 92/1 119/1 

p(passive) 31/2 53/1 11/1 99/1 91/1 1111/1 

Ma 11/1 29/1 51/1 29/1 99/1 1111/1 

Mp 92/1 99/1 99/1 11/1 93/1 1111/1 

 1111/1 19/1 11/9 11/11 15/9 99/5 (2) جفت

 Blends 91/1 15/2 51/1 12/1 91/1 112/1 بلند

 Popular 22/3 21/1 12/3 95/1 99/1 119/1 هاي رايجپاسخ

 محتوا

H 51/1 32/1 12/1 91/1 95/1 1111/1 

(H) 31/1 35/1 11/1 15/1 91/1 111/1 

Hd 99/1 11/1 59/1 11/2 11/1 1111/1 

(Hd) 32/1 55/1 91/1 19/1 52/1 1111/1 

Hx 32/1 95/1 21/1 99/1 22/1 19/1 

A 51/11 59/3 11/11 25/3 93/1 1111/1 

(A) 12/1 51/1 91/1 51/1 91/1 1111/1 

Ad 11/9 92/9 9 19/9 59/1 1111/1 

(Ad) 11/1 35/1 31/1 19/1 12/1 99/1 

An 21/1 93/1 11/1 19/1 15/1 1111/1 

Art 99/1 93/1 11/1 23/1 93/1 1111/1 

Ay 91/1 1 11/1 99/1 91/1 1111/1 

Bl 32/1 91/1 91/1 11/1 99/1 1111/1 

Bt 21/2 55/1 51/1 92/1 92/1 1111/1 

Cg 92/1 99/1 92/1 11/1 15/1 1111/1 

Cl 11/1 31/1 19/1 39/1 32/1 1111/1 

Ex - - - - - - 

Fd 12/1 33/1 12/1 33/1 99/1 1111/1 

Fi 91/1 11/1 99/1 91/1 91/1 111/1 

Ge 11/1 91/1 11/1 29/1 59/1 1111/1 

Hh 99/1 51/1 39/1 95/1 19/1 1111/1 
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 شاخص....................... متغير

 اجراي دوم اجراي اول

r سطح معناداري 

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

Ls 11/1 15/1 12/1 13/1 95/1 1111/1 

Na 91/1 11/2 91/1 59/1 13/1 1111/1 

 محتوا

Sc 51/1 11/2 19/2 91/2 51/1 1111/1 

Sx - - - - - - 

Xy 12/1 99/1 11/1 39/1 55/1 1111/1 

Id 12/1 15/1 1 11/1 95/1 1111/1 

 
 گیري بحث و نتیجه

سنجي رورشاخ يكي از بحث درباره کفايت روان
شناسي به وجود آورده ها را در تاريخ روانترين جدلبزرگ

سنجي روان هاياست. بخشي از دشواري تدوين ويژگي
طور با معنا توان نتايج مختلف را بهرورشاخ آن است که نمي

مورد مطالعه قرار داد. چنانكه اکسنر خاطر نشان کرده است 
يك رورشاخ وجود ندارد بلكه دست کم پنج رورشاخ مختلف 
پيرامون پنج نظام عمده به وجود آمده است. مطالعات پايايي 

جام گرفته لزوماً به اين معنا و اعتبار که در مورد يك نظام ان
توان به هر يك از ها را ميهاي آننبوده است که يافته

ها هاي ديگر تعميم داد. بسياري از اين مطالعهنظام
اند و بر اي بررسي اعتبار از اي ضعيف اجرا شدهگونهبه

هاي آماري نابسنده استفاده شده هاي ضعيف و مدلمالک
( و دستيارانش به اين نتيجه 1559که اکسنر )طورياست، به

 1511اي که پيش از مطالعه 2111رسيدند که از مجموع 
کلي کنار گذاشته مورد آن به 1911اند بايد منتشر شده

هاي باال، با مراجعه به فراتحليل [. برخالف دشواري2شوند ]
( و پارکر، هنسون و هانس 1553انجام شده توسط پارکر )

، 1553ي فراهم شده توسط اکسنر )ها( و داده1555لي )
توان برآوردهايي از پايايي رورشاخ را به دست ( مي1553

روش مختلف  931ها از مقاله را که در آن 35 آورد. پارکر
در  1551و  1511هاي آماري استفاده شده و بين سال

مجله سنجش شخصيت به چاپ رسيده بودند تحليل کرد. او 
توان انتظار داشت که ورکلي، ميطبه اين نتيجه رسيد که به

 [.9 ،2باشد ] 59/1تا  51/1ورشاخ بين ضرايب پايايي ر
[ نشان دادند که ميانگين 11رث ]ويگليون و هيلسن

ضرايب همبستگي بازآزمايي رورشاخ در فاصله زماني سه 
پايايي  است. واتسون 52/1تا  19/1هفته تا يك سال از 

ماه را مورد  9تا  2ماني هاي زبازآزمايي رورشاخ با فاصله
را  52/1 -15/1بررسي قرار داد. نتايج ضرايب پايايي از 

[ با بررسي 25[. در ايران نيز مجتهدي ]11نشان داد ]
ماه، ضرايب  9پايايي آزمون رورشاخ با فاصله زماني 

را به دست آورد. پيغمبري و  59/1تا  19/1بازآزمايي 
بر اساس نظام اکسنر [ پايايي آزمون رورشاخ 25همكارانش ]

سال با فاصله زماني يك هفته در نمونه غيرباليني بزرگ
متغير ضرايبي باالتر از  11 درمجموعمورد بررسي قرار داد. 

و ضرايب دو  55/1تا  51/1تغير ضرايبي بين م 13، 11/1
 بود. 51/1ر بيش از گمتغير دي

زمايي آاز باز در پژوهشي که توسط اکسنر صورت گرفت،
افراد  از هيروگ زماني يك سال در مورد هلصمتغير در فا 29

. مدآت سبه د 51/1تا  29/1ي بين پايايغيربيمار، ضرايب 
تغير م 13، 12/1متغير ضرايبي باالتر از  21 درمجموع

ر گداشت و ضرايب دو متغير دي 55/1و  51/1ضرايبي بين 
مورد  هاي بلندمدت درزمايي در فاصلهآباز بود. 51/1بيش از 

 [.19] ساالن ثبات نشان نداده استاندازه بزرگکودکان به
ايايي پکه اين ضرايب  دهديح ميضنر در اين مورد توساک
نان آکودکان انتظار داشت، زيرا  توان در موردايين را ميپ

اما  ،يرندپذتأثير ميير از تغييرات رشدي گچشماي ونهگبه
و ها هسال 5روز براي فت هل صمدت در فواکوتاه ماييآزباز

ايايي را پقبولي از سطح قابل واقعاًها هسال 5ته براي هفسه 
 11/1رايب کمتر از ، ضمتغير 29تنها دو مورد از . نشان داد

ايب بقيه رو ض 51/1مورد باالتر از  1ايايي پضرايب  ،داشتند
ساالن در بود. همانند بزرگ 51/1تا  11/1متغيرها بين 

ايايي نسبتاً بااليي برخوردار پدها از صها و درنسبتاينجا نيز 
بررسي پيشينه آزمون رورشاخ  طورکلي،[. به2 ،1] بودند

شناسي و پژوهش با روش 911دهد که حدود نشان مي
اند که اغلب مؤيد هاي مناسب صورت گرفتهتحليل داده

اند. حداقل پايايي بين پايايي و اعتبار رورشاخ بوده
سال پس از يك  و آزمون مجدد 59/1رورشاخ،  گذاراننمره
[. نتايج پژوهش 5 ،1گزارش شده است ] 19/1 -51/1
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هاي پيشين است. در حاضر نيز در راستاي نتايج پژوهش
 -55/1پژوهش حاضر ضرايب بازآزمايي براي کل آزمون بين 

بين  متغير 15ايايي پضرايب . درمجموع معنادار است 33/1
ايب رو ض 51/1 باالتر از يضرايبمتغير  2 ،بود 51/1تا  11/1

ضرايب  بود.معنادار  11/1تا  31/1بقيه متغيرها بين 
 هاهسال 11 براي تههف دو آزمون رورشاخ در فاصله ماييآزباز

 قبولي از پايايي را نشان داد.سطح قابل
پژوهش حاضر به بررسي پايايي آزمون رورشاخ در نمونه 

پرداخته است، بنابراين تعميم  ساله شهر تهران 11کودکان 
هاي سني و در شهرهاي هاي ساير گروهنتايج را به نمونه

سازد. حجم نمونه در هايي مواجه ميمختلف يا محدوديت
سنجي محدود بوده است، اين پژوهش براي محاسبات روان

چنين تنها به روش بازآزمايي براي بررسي پايايي اکتفا هم
بنابراين  ون بررسي نشده است؛شده و مسئله اعتبار آزم

ها درباره اين آزمون، شود براي گسترش پژوهشپيشنهاد مي
هاي تحقيقات آتي با حجم نمونه بيشتر و در سنين، ويژگي

شغلي، تحصيلي و جغرافيايي متفاوت انجام گيرد. عالوه بر 
تواند زمينه را براي استفاده اين بررسي اعتبار اين آزمون مي
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