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چکیده

Abstract
Introduction: The aim of this study was to
compare the emotional characteristics of
Rorschach test among students with high and low
emotion regulation problems.
Method: Applying available sampling method a
total sample of 200 students of Kharazmi
University were selected and a sample of 30
participants were chosen among them for two
groups of the study based on their high (n: 15) and
low (n: 15) scores in Difficulties in Emotion
Regulation Scale.
Results: A MANOV analysis performed for
comparison emotional responses of two groups.
Results were shown significantly higher scores for:
pure C, affective ratio (Afr), color projection (CP),
ratio figure then color (Fc: Cf + c), depression
index (DEPI) and coping deficit index (CDI) for
group of high emotion regulation difficulties rather
than group of low emotion regulation difficulties.
Conclusion: The Rorschach test could be a useful
reference tool to distinguish features of mood
changes and emotional states of individual with
range of emotion regulation problems.
Generalization of this results should cautiously be
made and needs further research.
Keywords: Rorschach test, emotion regulation,
emotional response.

مقدمه :پژوهش حاضر با هدف مقایسهی مشخصههای هیجانی
آزمون رورشاخ در نمونهی غیر بالینی که مشکالت تنظیم هیجانی
باال و پایین داشتند صورت گرفت.
روش 022 :نفر از دانشجویان دانشگاه خوارزمی به صورت نمونه
گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از مقیاس مشکالت
تنظیم هیجان  02نفر براساس نمرهی باال( 51نفر) و نمره ی
پایین(51نفر) در مقیاس دشواری تنظیم هیجان برای دو گروه
انتخاب شدند.
یافتهها :به منظور مقایسهی دو گروه به لحاظ پاسخهای
هیجانی ،از تحلیل واریانس چند متغییره استفاده شد .نتایج حاصل
از پژوهش نشان داد که افراد دارای مشکالت تنظیم هیجانی باال
در مشخصههای رنگ خالص ،نسبت عاطفی ،فرافکنی رنگ،
نسبت شکل به رنگ ،نمره ویژه افسردگی ،نمره ویژه سبک
مقابلهای آزمون رورشاخ به طور معناداری نمره باالتری را نسبت
به گروه با مشکالت هیجانی پایین کسب کردند.
نتیجهگیری :آزمون رورشاخ در تمایز افراد طیف مشکالت
تنظیم هیجانی میتواند به عنوان یک ابزار مرجع در تعیین
شاخصههای تغییرات خلقی و حاالت هیجانی افراد مورد استفاده
قرار گیرد .تعمیم این نتایج باید با احتیاط صورت گیرد و نیازمند
پژوهشهای بیشتر میباشد.
واژههای کلیدی :آزمون رورشاخ ،تنظیم هیجانی ،پاسخهای
هیجانی.

Mohsen.sanaeenasab@gmali.com
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شناسی روانی افتراقی ،طرحریزی درمان و حتی نظارت بر
نتایج رواندرمانی مورد استفاده قرار میگیرد(.)12،11
بیشترین استفاده از آزمون رورشاخ ،زمانی است که نحوهی
ادراک یک شخص ،برای انتخاب راهبرد یا اهداف درمانی
مهم باشد ،یا زمانی که مجموعه این اطالعات برای دیگر
تصمیمهای مرتبط با فرد از اهمیت برخوردار باشند .تعداد
کمی از روشهای سنجش ،مانند رورشاخ وقتی به درستی
استفاده میشود ،میتوانند منحصر بهفرد بودن یک شخص را
آشکار کنند .این مسئله به این علت است که پاسخهای
رورشاخ به وسیلهی طیف وسیعی از اعمال و کارکردهای
روانشناختی تولید میشوند(.)8
سیستم نمرهگذاری جامع اکسنر برای اختالالت مختلفی
مانند اختالل استرس پس از حادثه ،0اسکیزوفرنی ،اختالل
بیش فعالی -کمتوجهی و اختالل اضطراب فراگیر به کار رفته
است(.)13
بررسیهای انجام شده دربارهی آزمون رورشاخ اکثراً در سه
حیطه و گستره قرار دارد که هدف بعضی از این مطالعات صرفاً
ارزیابی اعتبار و روایی و هنجارسازی این آزمون است(،14
 .)15دسته دیگر ،از آزمون رورشاخ به عنوان یک آزمون با
کفایت و دارای اعتبار و پایایی در جهت اهداف پژوهشی
مختلف تمرکز دارد( )18،17،16و آخرین دسته مطالعات،
هدفشان استفاده از تواناییها و قابلیتهای این آزمون در
بررسی افراد مختلف در شرایط مختلف است( .)21 ،20 ،19با
توجه به دستهبندی باال از مطالعات مربوط به رورشاخ ،هدف
مطالعه حاضر بیشتر با اهداف دسته اخیر مشابهت دارد که
پاسخهای هیجانی را در افراد داری مشکالت تنظیم هیجانی
مورد مقایسه قرار داده است .آزمون رورشاخ بهعنوان یک ابزار
فرافکن عالوه بر جنبههای شناختی و ادراکی از موضوعها و
مؤلفههای عاطفی و هیجانی نیز متأثر است(.)8
تحقیقات گذشته آزمون رورشاخ را برای اختالالت زیادی
مثل افسردگی و اختالالت اضطرابی و اختالل شخصیت
خودشیفته و دیگر اختالالت شخصیتی و هیجانی بکار بسته
اند .در پژوهش حاضر مؤلفههای هیجانی رورشاخ برای افراد
با مشکالت تنظیم هیجانی بکار گرفتهشده است .تنظیم
هیجان به عنوان یکی از متغیرهای روانشناختی مورد توجه
بسیاری از پژوهشگران بوده است .تنظیم هیجان فرآیندی5

مقدمه
در سال  5302رورشاخ 52 5کارت اولیه خود را منتشر کرد.
ایده اصلی نظریه رورشاخ این است که بر انگیزانندههای
محیطی بهوسیله نیازها و انگیزهها ،تضادها و مجموعه ادراکی
افراد سازمان مییابد( .)5آزمون رورشاخ نوعی آزمون دیداری
و وابسته به فرهنگ است .رورشاخ یک آزمون روانشناختی
است که به منظور ارزیابی نحوهی ادراک ،کارکرد شناختی و
خصایص شخصیتی به کار برده میشود( .)3 ،2رورشاخ در
اینباره مطرح میکند که این آزمون مستقل از دانش ،حافظه،
تمرین ،تربیت و تأثیرات آموزشگاهی است و عواملی چون
فرهنگ و نژاد نقشی در کاهش یا افزایش پاسخدهی افراد
ندارد( .)4لکههای جوهر رورشاخ یک ابزار چندبعدی و دارای
اهداف متفاوت در اجرای آن میباشد( .)6 ،5در سال  5392و
 5312نام رورشاخ در بین متداولترین آزمونها رتبهی دوم را
داشت و تقریباً مترادف با روانشناسی بالینی بود .ولی بعدها
انتقادهای زیادی به رورشاخ وارد شد که نمرهگذاری و تحلیل
آن را زیر سؤال میبرد .با وجود همهی انتقادات به رورشاخ،
دامنههای پژوهشی راجع به رورشاخ تا به امروز تداوم داشته
است(.)7
برای آزمون رورشاخ  1سیستم نمرهگذاری مهم بهکاربرده
شده است که در آخر اکسنر و همکارانش در سال 5311
جمعآوری دادههای اساسی برای استاندارد کردن و نوشتن
یک سیستم جامع نمرهگذاری را درباره رورشاخ شروع
کردند( .)8اکسنر در تالش بود تا به نمرهگذاری رورشاخ جنبه-
ی عینی بخشد و کار او جزء نخستین مواردی بود که به
جنبههای عینی و عملی در اجرا ،نمرهگذاری و تفسیر رورشاخ
تأکید میکرد .اکسنر و همکارانش در تالش بودند تا بهترین
ویژگیهای نمرهگذاری و تفسیر را از میان  1نظام نمرهگذاری
موجود تا آن زمان انتخاب نماید .انتخاب ویژگیهای مشترک
بر اساس اعتبار تجربی و مشترک آنها در بین  1سیستم
نمرهگذاری صورت گرفته است( .)8 ،9آزمون رورشاخ بعد از
ارائهی سیستم جامع اکسنر یک تجدید حیات تازهای یافت و
نسبت به مسائل تازهای بهروزرسانی گردید( .)10امروزه با
وجود سیستم نمرهگذاری جامع اکسنر ،گسترهی پژوهشی این
ابزار دوباره افزایش یافته است و از این ابزار به عنوان نوعی
ابزار ساخت نایافته برای سنجش ساخت شخصیت ،آسیب

1- Rorschach
2- Post-Traumatic Stress Disorder
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مقایسهی پاسخهای هیجانی در افراد با مشکالت...

سه مورد فراوانی در مورد رنگ خالص ،0پاسخ به فضای سفید0

است که از طریق آن افراد هیجانهای خود را به صورت
هشیارانه یا ناهشیارانه تعدیل میکند( .)22شواهد زیادی نشان
میدهد که تنظیم هیجانی 5با موفقیت یا عدم موفقیت در
حوزههای مختلف زندگی مرتبط است؛ و بروز مشکل در
تنظیم هیجانی با الگوهای مختلف آسیب روانی مانند اختالل
شخصیت مرزی ،اختالل افسردگی اساسی ،اختالل دوقطبی،
اختالل اضطراب اجتماعی ،اختالل اضطراب فراگیر و اختالل
خوردن مرتبط است و نیز راهبردهای تنظیم شناختی هیجان،
به عنوان نحوهی تفکر افراد پس از بروز یک تجربه منفی یا
واقعه آسیبزا ،با آسیبهای روانی مرتبط است(.)22
مشکالت تنظیم هیجانی یکی از نشانهها و عالئمی است که
بُعد مهمی در اکثر اختالالت و مشکالت روانی را به خود
اختصاص میدهد .این مشکل در تنظیم هیجانی که منجر به
بیثباتی هیجانی میشود باعث مشکالتی نظیر تحریک
پذیری ،خشم ،افسردگی ،اضطراب و کج خلقی میگردد(.)23
بطور مثال مطالعات دربارهی آزمون رورشاخ نتایج متناقضی
در مورد رابطهی بین اختالل شخصیت مرزی و نمرههای
رنگ را نشان میدهد( .)25،24تناقضهایی از این دست،
نشان دهندهی این مسئله است که راه برای پژوهش در این
زمینه و دستیابی به نتایج پایدارتر در ارتباط با افرادی که
دارای مشکالت تنظیم هیجانی هستند ،باز است.
در بخش ساختاری ،رورشاخ دارای مؤلفههای متعددی از جمله
بخش اصلی و هستهای ،بخش ادراک خویشتن ،بخش
میانجی ،شاخصهای ویژه ،بخش میان فردی ،پردازش،
اندیشه پردازی و بخش عاطفی میباشد( )8که در مطالعه
حاضر بیشتر بر بخش عاطفی تمرکز گردیده و مؤلفههایی که
بر اساس سیستم جامع اکسنر در هیجان و عاطفه نقش دارند،
مورد ارزیابی و بررسی قرارگرفتهاند .بخش عاطفی ،اطالعاتی
را دربارهی نحوه سازماندهی و ابراز عواطف در افراد مختلف
بیان میکند .چون در آزمون رورشاخ عواطف و هیجانات
بهطور مستقیم از طریق پاسخهای رنگ ابراز میگردد ،به
همین خاطر ،در این بخش ترکیبها و فرمولهای مختلفی از
پاسخهای رنگ مورد توجه قرار میگیرد .این قسمت شامل

رنگ9

و سه فرمول ترکیبی که شامل نسبت
و فرافکنی
شکل-رنگ 1نسبت عاطفی 6و شاخص پیچیدگی 1میباشد.
با توجه به اینکه یکی از مشخصههای اصلی آزمون رورشاخ
مشخصههای هیجانی است و از طرفی ،طبق تاریخچهی
آزمون رورشاخ که پاسخهای هیجانی در افراد دارای مشکالت
هیجانی بیشتر است ،هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه
این مشخصههای هیجانی در بین افراد دارای مشکالت تنظیم
هیجانی در یک جامعه کوچک ایرانی است تا اینکه مشخص
گردد که این گروه دارای مشکالت تنظیم هیجانی با افراد
بهنجار ،از لحاظ مشخصههای هیجانی رورشاخ ،چه
تفاوتهایی دارند5.
روش
طرح پژوهش :این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به
لحاظ روش ،از نوع طرح های پس رویدادی از نوع علی-
مقایسهای میباشد.
آزمودنیها:جامعهی آماری پژوهش حاضر شامل 0122
دانشجوی پسر دانشگاه خوارزمی تهران واحد کرج بود .از بین
افراد جامعه تعداد  022نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و
بر اساس نتایج مقیاس تنظیم هیجانی تعداد  51نفر با
مشکالت هیجانی و تعداد  51نفر بدون مشکالت هیجانی
غربال شدند .فرآیند نمونهگیری به این صورت بود که برای
انتخاب نمونه ابتدا  022عدد مقیاس مشکالت تنظیم هیجانی
در بین دانشجویان (بخش خوابگاهی) توزیع گردید و از آنها
درخواست شد که با دقت به مقیاس ها پاسخ دهند و در صورت
تمایل به انجام مرحله  ،0مقیاس را تکمیل کنند و شماره
تماس خود را در مقیاس برای دعوت به انجام مرحله دوم
یادداشت نمایند .بعد از حذف دادههای پرت ،نمرهی استاندارد
 Zبه دست آمد .در ادامه برای انتخاب نمونه ،افراد با یک نمره
باال از  ،)+5(Zبه عنوان گروه دارای مشکالت تنظیم هیجانی
و افرادی که یک نمره زیر  )-5(Zبه عنوان گروه مقایسه که
مشکالت تنظیم هیجانی کمتری داشتند انتخاب گردید.

1- Emotion regulation
2- pure C
3- S
4- CP
5- Fc: Cf+c
6- Afr
7- R:Blend
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اعتبار رورشاخ بین  2/32تا  2/36باشد( .)1همچنین اکسنر
ضریب پایایی آن را که توسط ارزیابهای مختلف انجامشده
است  2/31گزارش کرده است (.)8
یافتهها
این مطالعه در دو گروه صورت گرفته است .نتایج تحلیل
شاخصهای جمعیت شناختی نشان میدهد که میانگین سنی
گروه دارای مشکالت تنظیم هیجانی باال  00/93±0/10و
میانگین سنی گروه دارای مشکالت تنظیم هیجانی پایین
 00/03 ±0/23میباشد .از نظر آماری تفاوت سنی بین
گروهها معنیدار نبود( )P=0/18همچنین در مشارکت
کنندگان هر دو گروه ،ازنظر سطح تحصیلی تفاوت معنیدار
وجود نداشت(()P=0/27رجوع کنید به جدول .)5

بعد از تهیهی لیست اسامی افراد برای دو گروه ،با آنها تماس
گرفته شد و از آنها برای تکمیل فرآیند پژوهش ،اجرای
آزمون رورشاخ ،دعوت به عمل آمد .پس از موافقت و جلب
نظر هر مشارکتکننده ،در یک روز معین و زمان توافقی
آزمون رورشاخ در مورد هر آزمودنی اجرا شد.

ابزار
در پژوهش حاضر برای گردآوری دادهها از  0ابزار استفاده
گردید که در ادامه به معرفی آنها میپردازیم.
 -5مقیاس مشکالت تنظیم هیجانی گرتز و روئمر (:)DERS
این مقیاس دارای  06گویه است و پاسخها نیز در یک طیف
لیکرت  1درجهای قرارگرفته است که  5به معنای تقریباً هرگز
 0،به معنای گاهی اوقات  0،به معنای نیمی از اوقات  9،به
معنای اکثر اوقات و  1به معنای تقریباً همیشه است .تحلیل
عاملی این مادهها ،نشان دهندهی شش عامل عدم پذیرش
پاسخهای هیجانی ،دشواری در انجام رفتار هدفمند ،دشواری
در کنترل تکانه ،فقدان آگاهی هیجانی ،دسترسی محدود به
راهبردهای تنظیم هیجانی و عدم وضوح هیجانی است .نتایج
نشان میدهد که این مقیاس از همسانی درونی باالیی()2/30
برخوردار است و بر اساس دادههای حاصل از پژوهش عزیزی،
میرزایی و شمس( )27میزان آلفای کرونباخ معادل 2/30
برآورد شده است.
 -0آزمون رورشاخ :آزمون رورشاخ ،از  52لکه جوهر متقارن
در کارتهای  3*1اینچی است که  1لوح آن سیاه و سفید،
دو لوح عالوه بر لکههای سیاه و سفید حاوی رنگ قرمز و سه
تای دیگر رنگی هستند .کارتها به ترتیب شماره به
آزمودنیها ارائه میگردد .ابتدا مرحله تداعی آزاد اجرا میشود.
در این مرحله از آزمودنی پرسیده میشود که «این چه میتواند
باشد؟» یا «در کارت مقابل چه میبیند؟» .بعد از پاسخدهی
به تمام  52کارت مذکور ،مرحله دوم اجرا یعنی مرحله وارسی
انجام میگیرد .در این مرحله آزمونگر به وارسی محل پاسخ
و ویژگیهای خاص لکه که برانگیزانندهی این پاسخ بودند،
میپردازد( .)12در تحقیق حاضر از سیستم جامع نمرهگذاری
اکسنر استفاده شده است .در این نظام متغیرهای مربوط به
گستره ،محتوا و تعیینکننده و نیز کیفیت تحولی و کیفیت
شکل مبنایی برای نمرهگذاریهای اساسی هستند که بقیه
مراحل تفسیری و تکمیلی بر اساس آن صورت میگیرد(.)7
در مورد اعتبار و پایایی آزمون رورشاخ گمانهزنیهای متعددی
وجود دارد؛ اما بهطورکلی میتوان انتظار داشت که ضرایب

در جدول  0میانگین و انحراف استاندارد هر دو گروه دارای
مشکالت تنظیم هیجانی و بدون مشکالت تنظیم هیجانی در
مشخصههای هیجانی رورشاخ میباشد .جدول  0نشان می
دهد که در افراد دارای مشکالت هیجانی باال در شاخصهای
افسردگی ،شاخص ضعف کنار آمدن ،شکل خالص ،نسبت
عاطفی ،پاسخ به ناحیه سفید و فرافکنی رنگ میانگین
بیشتری را نسبت به گروه دیگر دارند و افراد دارای مشکالت
هیجانی پایین نیز میانگین کمتری در شاخصهای پاسخ
های ترکیبی ،شکل-رنگ ،توازن تجربهای و شاخص المبدا
نسبت به گروه دیگر دارند.
باتوجه به تأیید نرمال بودن تعداد زیادی از متغیرها از طریق
آزمون کولموگراف-اسمیرنف به منظور مقایسه دو گروه از نظر
شاخصهای هیجانی آزمون رورشاخ از آزمون تحلیل واریانس
چند متغیره استفاده شد .برای انجام تحلیل واریانس چند
متغیره پیشفرضهای انجام این تحلیل آماری بررسی شده
است .نخستین پیشفرض استقالل گروهها بوده که هر دو
گروه در پژوهش حاضر مستقل بودند؛ پیشفرض دوم توزیع
بهنجار متغیرها میباشد که آزمون تحلیل واریانس نسبت به
فرض بهنجار بودن خدشهناپذیر است .پیشفرض سوم
همگنی واریانسها است که با استفاده از آزمون لوین بررسی
شده که  Fبدست آمده از  2/20توازن تجربهای تا 12/06
رنگ خالص پراکنده بوده و تنها رنگ خالص و فرافکنی رنگ
همگنی واریانسها تأیید نشد .با این وجود در آزمون تحلیل
واریانس اگر گروهها دارای حجم نمونه برابر باشند که در
تحقیق حاضر نیز برابر هستند ،اهمیت چندانی ندارد .برای
بررسی مفروضه همگنی واریانسها در تحلیل واریانس چند
11
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شاخصهای هیجانی آزمون رورشاخ مورد مقایسه قرار گرفته
است.
مندرجات جدول  1نشان میدهد که بین دو گروه تفاوت
معناداری در شاخصهای هیجانی المبدا ،رنگ خالص ،نسبت
عاطفی ،شاخص افسردگی و شاخص ضعف کنار آمدن وجود
دارد و افراد داری مشکالت تنظیم هیجانی در این مقیاسها
نمره باالتری گرفتهاند و در بقیه مقیاسها تفاوت معناداری
بین دو گروه وجود ندارد.

متغیری از آزمون لوین استفاده شده که نتایج نشان دهنده
همگنی واریانسها میباشد .نتایج آزمون لوین در جدول 0
آمده است.
در جدول  9نتایج آزمون المبدای ویلکز منعکس شده است
که حاکی از وجود تفاوت در شاخصهای هیجانی بین دو گروه
از شرکتکنندگان در آزمون دارای مشکالت هیجانی باال و
پایین است.
با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل واریانس تک متغیره،
دو گروه دارای مشکالت تنظیم هیجانی باال و پایین از لحاظ

جدول  )1متغیرهای جمعیت شناختی
میانگین

انحراف استاندارد
0/10

t
5/63

Sig.
2/53

متغیر

گروه

سن

دارای مشکالت تنظیم هیجانی

n
51

00/93

0/23

0/27

2/53

سن

بدون مشکالت تنظیم هیجانی

51

00/03

جدول  )2میانگین و انحراف استاندارد در مشخصههای هیجانی رورشاخ
گروه مشخصهها

میانگین گروه
دارای مشکل
تنظیم هیجانی باال

انحراف معیار
گروه دارای
مشکل هیجانی باال

میانگین گروه
دارای مشکل
تنظیم هیجانی پایین

انحراف معیار
گروه دارای مشکل
هیجانی پایین

شاخص افسردگی
شاخص ضعف کنار آمدن
رنگ خالص
نسبت عاطفی
پاسخ به ناحیه سفید
فرافکنی رنگ
پاسخهای ترکیبی
شکل-رنگ
توازن تجربه
المبدا

0/63
0/51
2/06
10/00
5/96
2/06
2/51
0/20
5/03
92/00

2/35
2/19
2/91
51/90
5/13
2/13
2/23
0/95
5/93
03/52

0/96
0/91
2/00
13/30
5/50
2
2/53
0/26
5/11
66/62

5/53
5/53
2/90
6/31
5/09
2
2/50
5/10
5/02
01/96

جدول  )3نتایج آزمون لوین به منظور بررسی همگنی واریانس در دو گروه

مقیاس

شاخص
افسردگی

ضعف
کنار آمدن

شکل
خالص

نسبت
عاطفی

پاسخ به
ناحیه سفید

فرافکنی
رنگ

پاسخهای
ترکیبی

شکل-رنگ

توازن تجربه

P

/56

2/21

2/22

2/56

2/51

2/22

2/55

2/35 2/36 2/05

جدول )4نتایج تحلیل واریانس چنده متغیره(المبدای ویلکز) شاخصهای هیجانی آزمون رورشاخ در دو گروه
F
مجذور اتا
معنی داری
ارزش
آزمون
2/91
2/225
01/91
2/10
المبدای ویلکز
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المبدا

F

0/55

0/11

12/06

0/21

5/33

51/06

0/63

2/26 2/20 5/69

سال  ،52شماره( 0پیاپی ،)03تابستان 5031

مجله روانشناسی بالی نی

جدول )5نتایج تحلیل واریانس چند متغیره به منظور مقایسه شاخصهای هیجانی آزمون رورشاخ در دو گروه
سطح معنی
میانگین
تفاوت
مجموع
منبع
درجه آزادی
وابسته
F
داری
مجذورات
میانگینها
مجذورات
تغییرات
2/20
0/10
5193/20
-51/06
5
5193/20
المبدا
2/01
2/33
5/11
-9/30
5
5/11
توازن تجربه
2/31
2/25
2/21
-2/20
5
2/21
پاسخ شکل-رنگ
2/20
1/23
2/10
2/01
5
2/10
رنگ خالص
2/20
6/16
55100/0
50/92
5
55100/0
نسبت عاطفی
گروه
2/10
2/95
2/30
2/00
5
2/30
پاسخ به ناحیه سفید
2/32
2/51
22
-2/21
5
22
پاسخ های ترکیبی
2/30
0/20
2/10
2/06
5
2/10
فرافکنی رنگ
2/20
52/95
52/32
5/02
5
52/32
شاخص افسردگی
2/29
0/92
0/00
2/66
5
0/00
شاخص ضعف کنار آمدن

پایین کنترل الزم بر عواطف و هیجانات خود را دارند.
همچنین اکسنر مشخص کرده است افرادی که دچار
اختالالت اضطرابی که در مورد ارزیابی دیگران نگرانی مفرط
دارند ،پاسخهایی با نسبت عاطفی پایین را نشان میدهند .لذا،
میتوان نتیجه گرفت که این سبک پاسخ-دهی نشان میدهد
که این افراد در مواجهه با هیجانهای خود احساس راحتی
نداشته( )30و توانایی کمتری در مدیریت هیجانهای خود
دارند.
همچنین یافتهها نشان میدهند که افراد دارای مشکالت
تنظیم هیجانی نسبت به گروه مقایسه دارای نمرهی باالتری
بودند .در آزمون رورشاخ المبدا بهعنوان یک شاخص کلی از
میزان پاسخدهی /در برابر عدم پاسخدهی نسبت به محرک
بکار میرود( .)30نتایج پژوهش حاضر نیز در راستای
پژوهشهای اکسنر( )8میباشد که مطرح میکند افرادی که
بهطورکلی دارای مشکالت روانشناختی هستند ،نسبت به
افراد عادی در این شاخص نمره پایینی میگیرند و دامنهی
تغییرات نسبتاً باالیی را تجربه مینمایند .یعنی افرادی که
مشکالت روانشناختی مانند مشکالت تنظیم هیجانی دارند
نسبت به محرکها از پاسخدهی کمتری برخوردارند و کمتر
درگیر این محرکهای مبهم میشوند .در تبیین این یافته
میتوان با استناد به نظریه نابردباری در برابر عدم قطعیت()31
عنوان کرد ،هنگامی که افراد دارای مشکالت هیجانی با
محرکهایی در دنیای خارج مواجهه میشوند که نیازمند
میزانی از تحمل ابهام است ،به دلیل راهبردهای ناکارآمد
تنظیم هیجانی ،در مدیریت سطح اضطراب خود ناتوان بوده و
لذا با عدم پاسخدهی و اجتناب کردن از چنین موقعیتهای،
سعی در فرونشانی هیجانهای منفی دارند .به عبارت بهتر ،بر

بحث
در سالهای اخیر نتایج پژوهشها در مورد آزمون رورشاخ با
چالشهایی روبرو بوده است( .)10از یک طرف نتایج برخی از
پژوهشها حاکی از آن است که ممکن است رورشاخ در بعضی
از شاخصها خصوصاً در مواقعی که عوامل نژادی و قومی
مطرح است ،سوگیری داشته باشد( .)28از طرف دیگر ،نتایج
برخی دیگر از پژوهشها نشان دادهاند که رورشاخ در
تمایزگذاری نظمجویی هیجانی در اختالل اضطراب فراگیر و
افسرده خویی (هم در نوع و هم در میزان) ابزار سودمندی
است(.)29
در این راستا ،نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که افراد
دارای مشکالت تنظیم هیجانی نسبت به گروه دیگر ،از نسبت
عاطفی باالیی برخوردار هستند .در آزمون رورشاخ این شاخص
نشان میدهد که پاسخهای فرد به کارتهای آزمون تا چه
اندازه از رنگ تأثیر میپذیرد .نتایج پژوهش حاضر در راستای
نتایج پژوهش اکسنر( )8است.
در تبیین این یافته میتوان مطرح کرد که بر اساس نظر اکسنر
( )30اگرچه متوسط نسبت عاطفی افراد بیمار و سالم
تفاوتهای زیادی با هم ندارد ولی افراد بیماری که دارای
مشکالت هیجانی هستند نسبت عاطفی باالتری را گزارش
میکنند .این شاخص باال در پژوهش حاضر ،نشان میدهد که
افراد دارای مشکالت تنظیم هیجانی نسبت به دروندادهای
هیجانی پذیرندگی داشته و به سرعت و بالفاصله به
موقعیتها پاسخ میدهند .به عبارت دیگر ،نسبت عاطفی که
عالقهمندی به عاطفه را اندازه میگیرد با توجه به نسبت
شکل-رنگ نشان میدهد که افراد گروه با مشکالت هیجانی
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پس از سانحه در پاسخ به محرک های مبهم نرخ پاسخ های
برافراشته تری (نسبت به محرک های خنثی) را از خود نشان
می دهند.
شاخصههای ویژهی افسردگی و نقص کنار آمدن هم از
مؤلفههای مهم دیگر در افراد دارای مشکالت تنظیم هیجانی
است .افرادی که مشکالت تنظیم هیجانی دارند در این
شاخصها نمره باالیی دریافت میکنند .شاخص افسردگی
احتمال وجود برخی نشانههای افسردگی را نشان میدهد و
شاخص نقص کنار آمدن نشاندهنده نارضایتی در رابطه
بینفردی (به دلیل مشکل در مواجهه با مسائل روزمره)
است( .)30نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر همسو با
نتایج یافتههای اوپاس و هارتمن(  )01نشان داد افرادی که در
تنظیم هیجانهای ناخوشایند با مشکالتی روبرو هستند ،در
تجربهی زندگی روزمره و نیز روابط اجتماعی خود به صورت
معناداری با دشواریهایی دست بهگریبان هستند .شاخص
نقصکنار آمدن نشان میدهد که فرد به احتمال زیاد در برخی
مهارتهای اجتماعی که برای برقراری ارتباط مؤثر هستند،
دارای مشکالتی میباشد .این افراد معموالً ترجیح میدهند
که بهصورت منفعل نظرات دیگران را بپذیرند که این شاخص
در افراد مبتال به اختالل شخصیت وابسته ( )37و نیز افراد
افسرده ( )02بیشتر دیده میشود .آسیبپذیری به طرد شدن
و گرایش به نارضایتی از خود ،باعث مشکالتی مانند اختالالت
هیجانی مخصوصاً افسردگی میشود ،که در بیشتر موارد ،این
افسردگی حاصل جمع شدن شکستهای پی در پی در
مهارتهای اجتماعی میباشد .در نتیجه میتوان چنین نتیجه
گرفت که افراد با مشکالت تنظیم هیجانی ،از شاخص نقص
کنار آمدن و افسردگی نمره باالیی را دریافت مینمایند(.)8
باال بودن نمرهی شاخص نقص کنار آمدن و افسردگی در
آزمون رورشاخ را میتوان نشاندهنده وجود یک مشکل
هیجانی و احتماالً ناتوانکننده برای فرد قلمداد کرد .در این
راستا میتوان به پژوهش اُشر ،مندل ،شاپیرو و بلمارک()03
اشاره کرد .نتایج یافتههای آنها ،نشان داد که رورشاخ به
عنوان یک شاخص قابل اعتماد ،میتواند آشفتگیهای روانی
را پیشبینی کند.
از محدودیتهای پژوهش حاضر استفاده از نمونه کوچک بود
که به خاطر برخی مشکالت دستیابی به آن ،انتخاب نمونه با
حجم بزرگ مشکل بود .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی
نمونههای با حجم بزرگتر انتخاب گردد .همچنین مطلوب

طبق نظریهی «شبکهی ترس» ،افراد با مشکالت هیجانی،
در مواجهه با موقعیتهای عاطفی دردناک ،منابع شناختی و
هیجانی خود را به نحوی تخصیص میدهند که نه تنها موجب
مدیریت موقعیت هیجانی نمیشود بلکه با افزایش
برانگیختگی هیجانی و نیز اجتناب از پاسخدهی به چنین
موقعیتهایی همراه است(.)32
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد افرادی که دارای
مشکالت تنظیم هیجانی هستند نسبت به سایر افراد عادی
در شاخصهای رنگ خالص و فرافکنی رنگ نمره بیشتری را
کسب میکنند .تحقیقات نشان میدهند که رنگ خالص در
افراد هیستریونیک و افراد اضطرابی بهمراتب بیشتر است(.)33
این بدان معناست که ،در پاسخ به هیجانهای خود تکانشی
عمل کرده و راهبردهای سازگارانهی کمتری در خزانهی
رفتاری خود دارند ،در چنین شرایطی میتوان نتیجه گرفت که
رفتارهای این افراد بیشتر تحت تأثیر مستقیم آن دسته از
هیجانهای ناخوشایند قرار دارد که فرد توان کنترل و مدیریت
کمتری روی آنها دارد.
از طرف دیگر تحقیقات آشکار ساختهاند کسانی که واجد
مشکالت مربوط به رفتارهای تکانشی هستند در رنگ خالص
نمرات باالیی کسب میکنند( .)30فرافکنی رنگ (درکنار
نسبت عاطفی) هم بهنوبه خود نشاندهنده تداعی عواطف
دردناک برای فرد میباشد .لذا افرادی که از مشکالت هیجانی
رنج میبرند سعی میکنند با استفاده از راهبرد فرافکنی ،این
هیجانهای ناخوشایند را بهنحوی کنترل نمایند .در تبیین این
یافته میتوان عنوان کرد که بر طبق نظر رویکرد روانتحلیلی،
فرافکنی یک سازوکار دفاعی ناخودآگاه علیه اضطراب
محسوب میشود .به همین خاطر فرد دارای مشکالت
هیجانی باال ،به دلیل تجربهی بیشتر هیجانهای دردناک،
اضطراب بمراتب قویتر و غیرقابل تحملتری را تجربه می-
کند .در نتیجه ،فرد برای اینکه بتواند این عواطف ناخوشایند
را کنترل کرده و منابع ایگو را در سطح مناسبی حفظ نماید،
چنین عواطف دردناکی را به دنیای بیرون (در اینجا کارتهای
رورشاخ) فرافکنی میکند( )33و از پردازش این عواطف
دردناک در سطح هشیار اجتناب مینماید .چنانچه عنوان شد
پردازش هیجانی محرکهای دردناک ،مستلزم تحمل میزانی
از برانگیختگی فیزیولوژیک و نیز محرکهای وارد شده به
نظام روانشناختی فرد میباشد( .)34به طور مثال ،جانسون و
همکاران ( 35و)06دریافتند که افراد مبتال به اختالل استرس
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است که کارهای بعدی بر روی نمونههای با مشکالت
 نیز از محدودیتهای طرح.هیجانی مشخصی انجام گیرد
حاضر استفاده از آزمونها در یک طیف سنی و در میان
دانشجویان بوده هست که پیشنهاد میشود برای پژوهشهای
، بعالوه.بعدی مقایسه سنی افراد نیز مد نظر قرار بگیرد
-پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی رابطهی بین پاسخ
های هیجانی رورشاخ و طرحوارههای هیجانی که به عنوان
مؤلفههای زیربنایی مدیریت و کنترل هیجانها درنظر گرفته
.میشوند را مورد بررسی و پژوهش قرار دهند
در آخر از تمام شرکت کنندگان این پژوهش که در انجام دادن
بهتر این پژوهش از زمان پر کردن پرسشنامه و زمان اجرای
.مرحله دوم آزمون همکاری الزم را داشتند تشکر مینماییم
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