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ه زمينه در آزمون هاي افراد وابسته به زمينه با افراد نابسته ب بررسي و مقايسه پاسخ
 ساله پسر 18تا  15آموزان  رورشاخ در دانش

  

  3سفلومهدي قزل ،2مهرنوش اثباتي، *1يدرويشمظفر 

  

 شناسي تربيتي، دانشگاه آزاد علوم تحقيقات، تهران دانشجوي دكتري روان*1

  شناسي، دانشگاه الزهرا واندانشجوي دكتري تخصصي ر2
  ه، دانشگاه عالمه طباطباييدانشجوي دكتري مشاور3

  
 چكيده

جامعه آماري متشكل . پردازد ميخصيتي رورشاخ ش اختي اشكال گروهي نهفته با آزموناين پژوهش به بررسي ميزان همگرايي نتايج آزمون شن
گيري  نمونه مورد پژوهش از طريق روش نمونه. بود 91- 90سال دبيرستاني شهر نهاوند در سال تحصيلي  18تا  15پسر  آموزان دانشاز كليه 
سپس از هر . شد هاوند انتخابهاي ن صورت تصادفي از كليه دبيرستانه دبيرستان ب 5اي انتخاب شد و جهت اجراي آزمون، ابتدا  خوشه

 .بسته به زمينه بودندنفر نا 37نفر وابسته به زمينه، و 38از اين تعداد . نفر از جامعه آماري انتخاب شد 75آموز و در مجموع  دانش 15دبيرستان 
كلي، فورم، حركت و محتواي حيوان و بيشتر به صورت  ها هاي افراد وابسته به زمينه به آزمون رورشاخ كم و پاسخ نتايج نشان داد تعداد پاسخ

بيشتر به صورت جزء، حركت و محتواي انسان و  ها ها در پروتكل رورشاخ افراد نابسته به زمينه زياد بود و پاسخ تعداد پاسخ. ي رايج بودها پاسخ
است، يعني از طريق مشاهده پروتكل آزمون رورشاخ همخوان  هاي انجام گرفته درباره سبك شناختي با نتايج پژوهش. هاي ابتكاري بود پاسخ

  .ي شخصيتي را تشخيص دادها ي، ويژگيرغم سبك شناخت توان علي ميرورشاخ، 
  ي شخصيتيها ويژگي ؛وابسته و نابسته به زمينه ؛رشاخوآزمون ر ؛آزمون شناختي اشكال گروهي نهفته :ها كليد واژه

  

  مقدمه
مورد استفاده قرار  ،يان سنجشن بايستي به عنوان بخشي از يك جري مها آزمون«گفته بود كه  1908بينه در سال  آلفرد

بهر اگر منحصر به خود و هاي هوش آزمون«ده است كه نظر از آزمون هوش خود به خوانندگان هشدار دادر آخرين تجديد و» گيرد
است كه به دليل تصنعي بودن  پياژه نيز در اين باره هشدار داده» جدا از ساير امور در نظر گرفته شوند، ارزش اندكي دارند

حد ها تا چه  و تكاليف جزئي، جدا جدا به ذهنش رسيده است، معلوم نيست كه آنسؤاالت هايي كه آزمودني در مواجهه با  پاسخ
تنها به عنوان بخشي از جريان  ،هاي رواني را آزمون ،ها آن در حقيقت). 1375، آبادي لطف(تي او باشد گوياي وضعيت روانشناخ

  .دنكن ميهاي شخصيتي مطرح  و ويژگيهاي شناختي ندفرآي شِسنج
گري جزءنگر، همان  آزمون. گري جزءنگر و سنجش جامع ضروري است دو نوع كار متفاوت يعني آزمون انجام توام در نتيجه

اي كه  شود و نمره آموز به يك دسته عملكردهاي جزئي و جداگانه تبديل مي است كه در آن، رفتار پيچيده دانشهاي سنتي  آزمون
نگر و پويا  شود، در حالي كه سنجش جامع، خصلتي جامع رسد به او داده مي به نظر مي مي تا حد زيادي مجرد و غيرواقعي و غيرعل

هاي فرافكن است كه  هاي متناسب با موقعيت و آزمون دارد و شامل بيان شرح حال شخصي، تاريخچه زندگي، مصاحبه و آزمون
تلفيقي از   با اين حال استفاده. شود جام ميهاي سنتي براي دستيابي به تصويري كلي از تماميت شخصيت فرد، ان فراتر از آزمون
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در هنوز و متأسفانه  ن كمتر مورد توجه قرار گرفته استهاي شخصيتي به اين منظور، به طور همزما هاي شناختي و آزمون آزمون
  .است نچنان كه بايد خود را نيافتهآ تعليم و تربيت

كند و تنها از طريق اجراي يك آزمون هجده  پژوهش حاضر رويكردي تلفيقي بين روانشناسي يادگيري و شخصيت ارائه مي
 شناختي  هاي آن، به ارزيابي و شناسايي سبك و شمارش تعداد پاسخهاي صحيحِ سؤال) ويتكين نهفته  گروهي  اشكال  آزمون(سؤالي 
توجه به تعداد «) 1375آبادي،  نقل از لطفبه ، 1991(پردازد، چرا كه به گفته ولف و همكاران  نمي زمينه  به  نابستهو زمينه   به  وابسته
هاي كامل را در  فرد، مثل اين است كه تعداد جمله  توجهي نسبت به كيفيت كلي عملكرد براي تعيين نمره هاي صحيح و بي پاسخ

  .»ع و انسجام مفاد و چهارچوب آن غفلت كنيميك مطلب چاپي بشماريم و از قدرت كيفي بيان موضو
شناختي   ويتكين به معني داشتن سبك  نهفته  گروهي  اشكال  ها در آزمون در حقيقت از آنجايي كه نمرات عيني يكسان آزمودني

پردازش (ي شناخت  فرايندهاي تر درباره توان اطالعات كامل ، ميها نيست، به منظور سنجش همه جانبه عملكرد فرد يكسان آن
ها، عادات  توانايي سازماندهي، خواسته(هاي شخصيتي  و ويژگي) هاي مكنونِ هوش، خالقيت، پيشرفت تحصيلي اطالعات، سازه
 -ها درگير است را با آزمون ادراكي كه فرد در هنگام مواجهه با مسائل با آن) هاي دفاعي گرايي و مكانيزم گرايي، برون رفتاري، درون

ويتكين و   نهفته  گروهي  اشكال يابي به اين اهداف از دو آزمون  بدين منظور براي دست. روشن و تبيين كرد فرافكني رورشاخ
  .ها از نمونه مورد پژوهش، استفاده شده است رورشاخ به طور همزمان براي گردآوري داده

شدن از   كلي، پذيراي ساختار، برانگيخته كهايي چون ادرا ويژگيداراي  زمينه  به  وابسته د افرادكن ميبيان ) 2013(وولفولك 
طرح، ساختار  يرتأثهمچنين تحت بوده و  و متكي بر واقعيات اجتماعي مناسب، همرنگ و همنوا با اجتماع بيرون، روابط بين فردي و

داراي  زمينه  به  نابستهدر مقابل افراد  .كنند ميروابط بين فردي و اجتماعي مناسب عمل در  و هستند اجتماعي -و فشار رواني
 پذيري تأثيرناهمنوا،  گير از اجتماع، گير و فاصله از درون، كناره شدن كننده ساختار، برانگيخته لقهايي چون ادراك تحليلي، خَ ويژگي

 دهي اطالعاتسازمان در پردازش و و هستند انتزاعيبر مفاهيم  متكيو  اجتماعي-ساختار، ناديده گرفتن فشار رواني كم از طرح و
گوديناف،  ويتكين و( ها وابسته نيستند نشده و به آن ، به سادگي تحت تأثير اجتماع و فشار ديگران واقع توانمندي بااليي دارند

 به  وابستهاز افراد ) 1984فاولر و فاولر، (پيشرفت تحصيلي و خالقيت  ،هوش ،گرايي درون هايي چون در ويژگي ها آن و نمره )1981
  .است بيشتر زمينه 

هاي كل، جزء، فرم، حركت انسان و حيوان،  تعداد پاسخ، پاسخرشاخ كه عبارتند از وي رها ي كارتها بندي پاسخ با توجه به طبقه
شناسي يادگيري و  ، پژوهش حاضر با اتخاذ رويكردي تلفيقي بين رواني رايج و ابتكاريها رنگ، محتواي انسان، حيوان، و پاسخ
  :ر مي باشدشخصيت در صدد بررسي فرضيات زي

 .داري وجود دارد رورشاخ تفاوت معني  پاسخ به آزمون» تعداد«در ارائه FD-FIبين افراد  -1

 .داري وجود دارد رورشاخ تفاوت معني  به آزمون» جزئي«و » كلي«هاي  در ارائه پاسخ FD-FIبين افراد  -2

داري  رورشاخ تفاوت معني  به آزمون» رنگ«و  »حيوان«، »حركت انسان«، »فرم«هاي  در ارائه پاسخ FD-FIبين افراد  -3
  .وجود دارد

  .داري وجود دارد رورشاخ تفاوت معني  به آزمون» حيوان« و» محتواي انسان« در ارائه پاسخ با FD-FIبين افراد  -4
 . اردداري وجود د رورشاخ تفاوت معني  به آزمون» ابتكاري«و » رايج«در ارائه پاسخ از نوع  FD-FIبين افراد  -5

  هاي هاي كل، جزء، فرم، حركت انسان و حيوان، رنگ، محتواي انسان، حيوان و رايج و ابتكاري در كارت تعداد پاسخ، پاسخ -6
  .بيني كنند را پيش FD-FIتوانند  رورشاخ، مي
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  روش

  كنندگان و طرح پژوهش  شركت
سال  18تا  15آموزان پسر  متشكل از كليه دانش جامعه آماري اين پژوهش با كنترل سه متغير سن، جنس و سطح تحصيالت،

اي انتخاب شد و  گيري خوشه نمونه مورد پژوهش نيز از طريق روش نمونه. بود 1390-91دبيرستاني شهر نهاوند در سال تحصيلي
 15رستان سپس از هر دبي. شد هاي نهاوند انتخاب صورت تصادفي از كليه دبيرستانه دبيرستان ب 5جهت اجراي آزمون، ابتدا 

  .زمينه بودند  به  نفر نابسته 37زمينه و  به  نفر وابسته 38از اين تعداد . نفر از جامعه آماري انتخاب شد 75آموز و در مجموع  دانش
اي و  مقايسه –رورشاخ از طرح تحقيق علي  ويتكين به وسيله آزمون  نهفته  گروهي  اشكال  به منظور بررسي رابطه نتايج آزمون

آن در  علت از پيش رخ داده است و مطالعه ها اي به مواردي اشاره دارد كه در آن مقايسه –طرح علّي. ي استفاده شده استبين پيش
است و هدف آن يافتن علل احتمالي يك  پذير امكانگذارده و بر جا مانده ) معلول(حال حاضر از طريق اثري كه بر متغير ديگر 

شوند  كه آن رفتار را ندارند مقايسه مي شركت كنندگانينظر دارند با كه رفتار مورد گانيشركت كنندالگوي رفتاري معين است و 
 گروهي  اشكال  آزمون  با نمره) كننده بيني پيش(ورشاخ ر  بيني نيز ميزان تطابق و همگرايي مفردات آزمون روش پيش). 1390دالور، (
  .كند و برآورد مي را در مورد صفات مورد نظر محاسبه) مالك(ويتكين   نهفته 

  

  ابزار 
 نهفته ويتكين و آزمون  گروهي  اشكال  رورشاخ به ترتيب از آزمون شناختي و مفردات  در اين پژوهش براي سنجش سبك

ها پايايي  آن. ساخته شد1971ويتكين به وسيله التمن، راسكين و ويتكين درسال   نهفته  گروهي  اشكال  آزمون. رورشاخ استفاده شد 
رورشاخ   آزمون). 1378 ،نقل از نوقابيبه (اند  گزارش كرده82/0زمون را با روش بازآزمايي براي مردان و زنان به طور همزمان اين آ

 - گراث گري(ي دوم است  هاي گوناگون حائز رتبه ها از جهت كاربرد در زمينه نيز به عنوان يك آزمون تشخيصي در بين ساير آزمون
  ).2003مارنات، 

  
  رااج  شيوه

رورشاخ قرار   ها در معرض آزمون ويتكين، آن  نهفته  گروهي  اشكال  آموزان به وسيله آزمون شناختي دانش  پس از تعيين سبك
رورشاخ سنجش ساختار شخصيتي   هدف كلي آزمون. بينند رورشاخ چه مي  هاي ها خواسته شد توضيح دهند در كارت گرفتند و از آن

  .رورشاخ بود   هاي دادن به كارت دادن به متغيرهاي مبهم و سازمان هاي ناهشيار در پاسخ آموز با تأكيد بر شيوه دانش
  

  نتايج
ها، آزمون فرافكن  شناختي آن و مشخص شدن سبك آموزان نهفته ويتكين بر روي دانش  گروهي  اشكال  پس از اجراي آزمون
  به  زمينه و نابسته  به  آموزان وابسته در بين دانش رورشاخ زمونميانگين مفردات آ 1جدول در . ها اجرا شد رورشاخ نيز بر روي آن

هاي جزء، حركت انسان، محتواي انسان و  شود ميانگين پاسخ همانطور كه در اين جدول مالحظه مي .است شدهزمينه گزارش 
هاي كلي،  در مقابل ميانگين پاسخ. تر استرورشاخ بيش  زمينه در آزمون  به  زمينه از افراد وابسته به هاي ابتكاري افراد نابسته پاسخ

 .رورشاخ بيشتر است  زمينه در آزمون  به  زمينه از افراد نابسته  به  هاي رايج افراد وابسته فرم، حركت حيوان، محتواي حيوان و پاسخ
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  مينهز  به  زمينه و نابسته  به  آموزان وابسته رورشاخ در بين دانش  ميانگين مفردات آزمون .1جدول 

 ابتكاري رايج حيوان انسان  رنگ حركت حيوان حركت رمف جزء كلي تعداد 

6/0 6/17 ميانگين وابسته به زمينه  43/0  78/0  1/0  11/0  02/0  14/0  66/0  74/0  12/0  

14/0 8/4  انحراف استاندارد  14/0  2/0  14/0  14/0  5/0  12/0  16/0 17/0  11/0  

5/0 6/24 ميانگين نابسته به زمينه  54/0  6/0  29/0  05/0  04/0  36/0  47/0  55/0  32/0  

15/0 9  انحراف استاندارد  17/0  2/0  18/0  1/0  07/0  24/0  22/0  2/0  18/0  

  
و رگرسيون چندمتغيري از طريق  tهاي پژوهش با دو آزمون  شده، هريك از فرضيه  هاي گردآوري سپس از طريق داده

هاي كلي، جزء،  ها، پاسخ براي تعداد پاسخ 2با جدول مطابق محاسبه شده  tنتيجه ارزش آماري  .تحليل شد) SPSS(افـزار  نرم
رورشاخ در   مفردات  تفاوت ميانگينهاي رايج و ابتكاري،  حيوان، پاسخفرم، حركت انسان، حركت حيوان، محتواي انسان، محتواي 

 tارزش . شانسي و تصادفي نيستدار است و اين تفاوت ناشي از عوامل  زمينه معني  به  نابسته -زمينه  به  آموزان وابسته بين دانش
 نابسته -زمينه  به  آموزان وابسته رورشاخ در بين دانش  تفاوت ميانگين رنگ آزمون دهد كه نشان ميمحاسبه شده براي پاسخ رنگ 

  .دار نيست معني زمينه   به 
  

  رورشاخ  در مواجهه با آزمون FD-FIآموزان  هاي آمار توصيفي و استنباطي دانش شاخصه .2جدول  

  

ايج ، حيوان و رمحتواي انسان ،، حركت انسان و حيوان، رنگفرم ،هاي كل، جزء يا تعداد پاسخ، پاسخششم كه آ فرضيهدر مورد 
آزمون رگرسيون  نتايج ،كنند بيني را پيش زمينه  به  نابسته -زمينه  به  وابستهشناختي  سبكتوانند  مي، رورشاخ  هاي كارتو ابتكاري در 

 .نشان داده شده است 3در جدول خطي   متغيرهندچ

  
  

  رورشاخ  مفردات

 

  شناختي  سبك

 نوع  محتوا  ها كننده تعين محل ادراك  تعداد

   

 فرم

  حركت

 ابتكاري رايج حيوان انسان حيوان انسان جزء كلي رنگ

 F-D 6/17  57/0 44/0 79/0 10/0 11/0 02/0 15/0 66/0 75/0 12/0 ميانگين

F-I 6/24 47/0 54/0 61/0 29/0 05/0 04/0 37/0 47/0 56/0 32/0 

 2/0 19/0 19/0 22/0 02/0 06/0 19/0 18/0 11/0 09/0 96/6 ها تفاوت ميانگين

 03/0 04/0 05/0 04/0 01/0 03/0 04/0 05/0 04/0 03/0 67/1 خطاي استاندارد ميانگين

 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73  73  يددرجه آزا

 t 1/4 8/2 9/2 9/3 1/5 1/2 4/1 1/5 1/4 4/4 7/5آزمون 

 >P< 001/0 P< 01/0 P< 001/0 P< 05/0 P< 001/0 P< 05/0 P> 001/0 P< 001/0 P< 001/0 P< 001/0 P 001/0 سطح معناداري

 رد رد رد رد تأييد رد رد رد رد رد  رد  نتيجه فرض صفر
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 -زمينه  به وابسته شناختي  سبك بيني پيشدر  رورشاخ مفردات ي رگرسيون چند متغيرهها شاخصه .3جدول 

  زمينه به نابسته
ميانگين d.f مجموع مجذورات  منابع تغيير

  مجذورات
F R  ضريب تعيين R2  سطح معناداري  

  >01/0P  51/0  71/0 92/5 95/87 11  47/967  رگرسيون
 83/14 63  47/934  باقيمانده
  74 94/1901 كل

  
) >01/0P(داري در سطح معنا) 63، 11(با درجه آزادي  رورشاخ  آزمون براي مفردات )92/5(محاسبه شده  Fجدول فوق  در

قادر  رورشاخ  مفرداتشود كه  مياطمينان استنباط  درصد 99فرض صفر رد شد و با  بنابراين. شد) F )51/2بحراني ارزش بزرگتر از 
نا كه ين معدب .است 71/0مقدار ضريب تعيين در اين معادله . است زمينه  به  نابسته -زمينه  به  وابسته شناختي  سبك بيني به پيش
 ،ويتكين  نهفته  گروهي  اشكال  آزمونرا در  شركت كنندگاننمره از واريانس  51/0، توانسته است با هم رورشاخ  مفرداتتركيب 

  .رورشاخ نيز آورده شده استدر ادامه ضريب بتاي غيراستاندارد و استاندارد هريك از مفردات . كند بيني تبيين و پيش
  

  استاندارد هريك از مفردات رورشاخضريب بتاي غيراستاندارد و  .4جدول 

  
. رورشاخ هستند  مفردات ،بين زمينه و نمرات پيش  به  نابسته -زمينه  به  وابستهشناختي  سبكنمره  ،در اين پژوهش متغير مالك

همانطور كه . استاستخراج قابل استاندارد به صورت زير ش از طريق ضرايب استاندارد و غيرر اين پژوهمدل استخراج شده د
، )-9/1(، )-67/3( ،)- 6(ابتكاري به ترتيب،  و حيوان ، حركتجزءكلي،  هاي پاسخ استاندارديب بتاي غيراضرمالحظه مي شود 

 نهفته  گروهي  اشكال  آزموندر خام يك نمره با افزايش  مثالً .ندهستمنفي اين ضرايب همه است  الزم به ذكر. است )- 5/2(
 نهفته  گروهي  اشكال  آزمونيا با افزايش يك نمره خام در  يابد مي كاهشعدد  6 رورشاخ  آزمون در پروتكلها  تعداد پاسخ ويتكين 
  . ابدي عدد كاهش مي 5/2به  رورشاخ  آزمونهاي رايج در پروتكل  نسبت تعداد پاسخ ويتكين 

همه  يباضراين  .استاندارد پاسخ فرم، حركت انسان، رنگ، محتواي انسان و حيوان، و ابتكاري مثبت استيب بتاي غيراضر
هاي ابتكاري در پروتكل  نسبت تعداد پاسخ ويتكين  نهفته  گروهي  اشكال  آزمونمثالً با افزايش يك نمره خام در  .هستندمثبت 
  .يابد زايش ميعدد اف 7/8به  رورشاخ  آزمون

، )مفـردات رورشـاخ  (كننده  بيني تغير پيشاست كه با تغيير يك واحد انحراف استاندارد در م بدين ترتيباستاندارد  ضرايب تفسير
 همجمـوع يـازده فرضـي    پس از تحليل از .، تغيير رخ خواهد داد)شناختي سبك(شونده   بيني متغير پيشدر انحراف استاندارد  ،بتا مقدار

مقدار  
 ثابت

 نوع  محتوا  ها كنندهنيتعي محل ادراك  تعداد

 

 فرم

   حركت

 ابتكاري رايج حيوان انسان حيوان انسان جزء كلي رنگ

 7/8 - 5/2 4/1 2/1 3/5 - 9/1 8/6 03/0 -67/3 -6 13/0 9.52 استانداردضريب بتاي غير

 31/0 - 1/0 06/0 05/0 07/0 -05/0 25/0 001/0 -12/0 -2/0 2/0 ضريب بتاي استاندارد
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، هـا  تايج هر يـك از آن كه تبيين و بحث درباره ن ها به استثناي فرضيه رنگ، تاييد شد همه فرضيه  نتيجه، كه در مطرح شد تحقيقي
  .آورده شده است در ادامه

  
  بحث

 پاسخِ تعداد رورشاخ  هاي كارتدر مواجهه با  زمينه  به  وابسته آموزان نسبت به دانش زمينه  به  نابستهافراد  :تعداد پاسخ
كنند كه  مياستفاده  اي هاي ادراكي سطح باال و خالقانه از مهارتزمينه   به  دليل آن اين است كه افراد نابسته .بيشتري را ارائه كردند

  .گوياي اين مطلب است رورشاخ  آزمونها در پروتكل  هاي آن ، تعدد و سيالي پاسخكيفيت، تنوع
 تأثيربيشتر تحت  رورشاخ  هاي كارتدر مواجهه با  زمينه  به  نابسته آموزان انشنسبت به د زمينه به وابستهافراد  :محل ادراك
توانستند شكل را جداي  مين )1981( دهنده الگو نبودند و به تعبير وتيكين افراد قادر به تفكيك اجزاء تشكيلاين . كل لكه واقع شدند

هاي اختصاصي و  حل ها و راه سخپاند تا اي كلي گرايش داشته حل هبيشتر به را ها كارته با هها در مواج آن. زمينه ادراك كنند از
را به اجزاء تشكيل دهنده آن ي مختلف بنگرند و ها نبهرا از ج ها هاي كارت لكهند بود قادر زمينه  به  نابسته در مقابل، افراد .ويژه

  .ها ابراز كنند از آن پذيري تأثيرشار ديگران يا حتي و مسائل، بدون ترس از انتقاد و ف ها كارتخود را نسبت به  پاسختحليل كنند و 
ها نشانگر ارائه رفتارهايي  اين پاسخ. ارائه دادند رورشاخ  هاي كارتبه  فرمهايي از نوع  پاسخ ،بيشتر زمينه  به  وابستهافراد  :فرم

به  ،و ويژه هاي شخصي ناشي از پاسخ ر اجتناب از اضطراببه منظوزمينه   به  افراد وابسته .منطبق با معيارهاي اجتماعي است
از كنند و بيشتر  ميكمتر فرافكني  زمينه  به  وابستهحاكي از آن است كه افراد  ها اين يافته. آورند ميو ثابت رو گاني هاي هم پاسخ

  .كنند مي، استفاده افت پاداش يا احتراز از تنبيه، به منظور دريهاي سركوب يا جانشيني مكانيسم
از دادند و دائماً  مييي كه ارائه كرده بودند حساسيت زيادي نشان ها در حين و بعد از اجراي آزمون به پاسخ زمينه  به  تهوابسافراد 
از  فرمهاي  كه ارائه پاسخ اين گزارشات حاكي از آن است .درست است يا خير اند پرسيدند، آيا پاسخي كه ارائه كرده ميپژوهشگر 

 ،هايي كنند و ارائه چنين پاسخ ميسركوب هاي خود را انكار يا  هآمال و خواست ها آنبيانگر آن است كه  ،نهزمي  به  وابستهسوي افراد 
  .ها، فراهم خواهد كرد رواني آن ي را براي شناسايي مسائلابزار تشخيصي مناسب
در  زمينه  به  وابسته آموزان نشنسبت به دا زمينه  به  نابسته از سوي افراد انسان هاي حركت فزوني ارائه پاسخ: حركت انسان

ي شخصي و ويژه خود را نمايان ها و جنبه اند ها به دنياي شخصي خود رفته نشانگر آن است كه آن رورشاخ  هاي كارتمواجهه با 
احتمال زياد به به  زمينه  به  نابسته آموزان ها از سوي دانش هاي جزء و تعداد زياد پاسخ ها در كنار پاسخ ارائه اين پاسخ. اند ساخته

كه پاسخي متفاوت و مغاير با  حالي است كه اين افراد از اين اين در. گردد ميها و اطالعات بر و تركيب محرك سازماندهي خالقيت،
  .درباره نتايج آزمون مشاهده نشد زمينه  به  وابستهي افراد ها ، نگرانيرش بالينيشانهراسي ندارند و در گزا كنند  ديگران ارائه
 به  وابستهاز سوي افراد  فرمهاي كلي و  ها، پاسخ ت حيوان در كنار تعداد كمِ پاسخهاي حرك فزوني ارائه پاسخ: ت حيوانحرك

به  زمينه  به  افراد وابستهكه  نشانگر اين است رورشاخ  هاي كارتدر مواجهه با  زمينه  به  نابسته آموزان نسبت به دانش زمينه 
يي از رفتار ها عالئم و نشانه نيافته، ازمانهاي س ارائه طرح مواقعدر ها  آن. اقبال بيشتري دارندافته ي ي از قبل سازمانها طرح

  .)1986 اكسنر،( دهند ميگري را از خود نشان  تكانش
ي پژوهشي پيرامون ها در مورد يافته. رود و كمتر مبناي شناختي دارد ميرنگ سمبل عواطف به شمار  رورشاخ  آزمون در: رنگ

هاي حركت هر  كه پاسخ از آنجايي .ه استدست آمده نتايج ضد و نقيضي ب گرايي و برون گرايي با صفت درون شناختي  ارتباط سبك
با تيپ  زمينه  به  نابسته و زمينه  به  وابسته شناختي  رسد كه سبك ميبه نظر هاي رنگ بيشتر بود  دو گروه، از مجموع ارزش پاسخ

شود كه  مياستنباط  ،با توجه به نتايج آزمون فرضيه رنگ در اين پژوهش. رابطه داشته باشد گرايي ت برونتوام با حاال گرايي درون
در  .باشند  بيشتري داشتهگرايش  گرايي به خصوصيت درون زمينه  به  نابسته و زمينه  به  وابستهاعم از  ،افراد جامعه پژوهش حاضر

  .داري داردامعن طارتبا زمينه  به  نابسته شناختي  و هم با سبك زمينه  به  وابسته شناختي  اين صفت هم با سبك واقع
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 هاي كارتيي با محتواي حيوان به ها بيشتر پاسخ زمينه  به  نابستهنسبت به افراد  زمينه  به  وابستهافراد  :محتواي حيوان
 هاي ذهني و هوشي نسبتاً احتماالً به دليل توانايي زانآمو يي حاكي از آن است كه اين دانشها ارائه چنين پاسخ. ارائه دادند رورشاخ 

در رفتارهاي براي اجتناب از اضطراب و سرزنش ديگران،  ،كي سطح باالهاي ادرا يا عدم استفاده از مهارت )1389 ،بهرامي( پائين
با محتواي حيوان همراه با تعداد كم ارائه پاسخ . كنند اتخاذ  را جامعهها و قواعد اجتماعي اكثر افراد معيار با روندي هماهنگخود 
را فراهم آورده است كه اين نتايج با  تري نيز شواهدي افزون زمينه  به  وابستهو حركت حيوان از سوي افراد  فرمها، پاسخ كلي،  پاسخ
  .هماهنگ استو همسو  ،هم

ارائه . ارائه كردند رورشاخ  هاي كارتهاي رايج به  خپاس زمينه  به  نابسته افراد بيشتر از زمينه  به  وابستهافراد  :هاي رايج پاسخ
و كنترل  نين وابستگي به ديگرانانگيختگي و خصوصيات خالقانه، همچر آن است كه فرد به دليل عدم خودها نشانگ اين پاسخ

كه منطبق با  بيني يشقابل پهاي  ارايه پاسخ ،ها ارائه كند دا پاسخي بر خالف آناضطراب خود يا دوري از سرزنش ديگران كه مبا
  .دهد ارايه مي ،و همرنگ با عموم مردم است هامعيار

 رورشاخ  هاي كارتهاي ابتكاري به  پاسخ زمينه  به  وابستهبيشتر از افراد  زمينه  به  نابستهدر مقابل افراد  :هاي ابتكاري پاسخ
براي خود  شود اين افراد ميسبب » ينگر تحليلي«، »باالهوش « ،»خالقيت«يي به دليل ويژگيها ارائه چنين پاسخ. ارائه كردند

  .)2003 ،تمارنا –گراث گري(باشد  تر يافته ها از الگوها، سازمان و ادراك آن داشته اي اهداف مشخص و تعريف شده
، فرم، يكل پاسخ از نوع ها پاسخ زمينه  به  وابسته آموزان دانشدر پروتكل  اين پژوهشي ها توجه به يافته با :تفسير نهايي

حركت و  جزء، ها از نوع پاسخ پاسخ زمينه  به  نابسته آموزان پروتكل دانشدر  و رايج استحيوان و   ايِمحتو، حيوان ِ حركت
توان  ، ميآموزان رورشاخ دانش  آزمونمفردات  با مشاهده پروتكلشود كه  مياز اين نتايج استنباط . استانسان و ابتكاري ِ محتواي
 .دكر بيني پيش به طور همزمان بررسي راآنان شخصيتي  و ختيشنا  هاي  ويژگي
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