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  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

  ي پزشكيدانشكده

  نگارش طرح درس

  شناس بالينيروان –دكتر خيراله صادقي 

  شناسي بالينياستاديار گروه روان

  شناسي بالينيي روانارشد رشتهكارشناسي دانشجويان  :مخاطبان      2ارزيابي باليني  :عنوان درس
  )آزمون رورشاخ: هاي فرافكنآزمون( 

  آزاد :دانشجوهاي گويي به سؤالساعت پاسخ    )عملي 1+نظري 1(واحد  2 :واحدتعداد 

  دكتر خيراله صادقي :مدرس    14-16ها شنبهيك :درس يزمان ارايه

  )Core( اجباري –اختصاصي  :نيازدرس پيش

  :هاي كلي و اختصاصي دورههدف

ي كارشناسي ارشد فراهم آوردن يك چارچوب نظري و راهنماي عملي براي دانشجويان دوره :هدف كلي

  هاي فرافكني آزموندر زمينه شناسي بالينيي روانرشته

  :پس از تكميل اين دوره دانشجو بايد بتواند :هاي اختصاصيهدف

آورده و فرضياتي را در مورد از بيمار ارزيابي به عمل ) ي فرافكنفرضيه(ي نظري الزم با پيش زمينه .1

 .مشكالت بنيادي او تدوين نمايد

را بياموزد، و ) در اين مورد آزمون رورشاخ(هاي فرافكن گذاري، و تفسير آزموناصولِ اجرا، نمره .2

 .تلويحات حاصل از آن را در ضمن درمان به كار گيرد

  كليات: ي يكمجلسه

ي فرافكن، تاريخچه و تكوين آزمون دن با مفهوم فرضيههدف اين جلسه كمك به دانشجو براي آشنا ش :هدف

  :پس از پايان اين جلسه دانشجو بايد بتواند. باشدرورشاخ مي
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 .ي فرافكن را شرح دهدفرضيه .1

 .فنون فرافكني را بشناسد .2

 .ي تاريخي آن را شرح دهدرورشاخ و سابقه) هاي جوهرلكه(ي آزمون روش تهيه .3

 .رورشاخ را بشناسدها و محاسن آزمون محدوديت .4

 .ها، بداندرا، در مقايسه با ساير نظام) سيستم اكسنر(مزيت نظام جامع رورشاخ  .5

 .هاي باليني، تصميم بگيردبراي استفاده از آزمون رورِشاخ، در موقعيت .6

 .ها به كار گيردآزمون رورشاخ را در تركيب با ساير آزمون .7

  رورشاخ آزمون روش اجراي: ي دومجلسه

ي اجراي آزمون رورشاخ براساس نظام جامع هدف اين جلسه كمك به دانشجو براي آشنا شدن با شيوه :هدف

  :پس از پايان اين جلسه دانشجو بايد بتواند. باشداكسنر مي

 ).به اجرا بگذارد(يان كند خ، سيستم اكسنر، را گام به گام بروش اجراي آزمون رورشا .1

 ).1گام (ن چه كه بايد انجام دهد آشنا كند ي آرا درباره) بيمار(پاسخ دهنده  .2

 ).2گام (دستور كار آزمون را ارايه دهد  .3

 ).3گام (كارت را، با جزييات، ثبت كند  10ي هاي بيمار به همه)تداعي(پاسخ  .4

 ).4گام (گذاري دقيق، وارسي كند هاي بيمار را، به منظور نمرهپاسخ .5

  )هاكدگذاري و مالك(ي ها و كيفيت تحولمحل ادراك پاسخ :ي سومجلسه

گذاري و هاي نمرهها، مالكادراك پاسخ هدف اين جلسه كمك به دانشجو براي آشنا شدن با محل :هدف

  :پس از پايان اين جلسه دانشجو بايد بتواند. هاي ادراك شده استتعيين كيفيت تحولي هريك از محل

گذاري و آن را در پروتكل اجرا شده نمره نمايدرا شناسايي ) W(به تمامي لكه ) آزمودني(پاسخ بيمار  .1

 .كند
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گذاري و آن را در پروتكل اجرا شده نمره نمايدرا شناسايي  )D(به جزء عام لكه ) آزمودني(پاسخ بيمار  .2

 .كند

و آن را در پروتكل اجرا شده  نمايدرا شناسايي ) Dd(به جزء غيرمعمول لكه ) آزمودني(پاسخ بيمار  .3

 .گذاري كندنمره

- و آن را در پروتكل اجرا شده نمره نمايدرا شناسايي ) S(به فضاي سفيد لكه ) آزمودني(يمار پاسخ ب .4

 .گذاري كند

 .هاي ادراك شده تعيين نمايدي هريك از محلها را با ارزشيابي نمرهپاسخ) DQ(كيفيت تحولي  .5

  )هاكُدگذاري و مالك(ها تعيين كننده :ي چهارمجلسه

-هاي پاسخ به لكه، و مالك)مشخصه(دانشجو براي آشنا شدن با تعيين كننده  كمك بههدف اين جلسه  :هدف

  :پس از پايان اين جلسه دانشجو بايد بتواند. ها استگذاري آنهاي نمره

گذاري ، و آن را در پروتكل اجرا شده نمرهنمايدرا شناسايي ) F(ي شكل خالص هاي دربرگيرندهپاسخ .1

 .كند

-، و آن را در پروتكل اجرا شده نمرهنمايدرا شناسايي ) m, FM, M(حركت ي هاي دربرگيرندهپاسخ .2

 .گذاري كند

، و آن را در پروتكل اجرا شده نمايدرا شناسايي ) Cn, FC, CF, C(ي رنگ هاي دربرگيرندهپاسخ .3

 .گذاري كندنمره

وتكل اجرا شده ، و آن را در پرنمايدرا شناسايي ) FC, CF, C(ام في رنگ بيهاي دربرگيرندهپاسخ .4

 .گذاري كندنمره

، و آن را در پروتكل اجرا شده نمايدرا شناسايي ) FT, TF, T(بافت -داريسايه يهاي دربرگيرندهپاسخ .5

 .گذاري كندنمره
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، و آن را در پروتكل اجرا شده نمايدرا شناسايي ) FV, VF, V(بعد -داريسايهي هاي دربرگيرندهپاسخ .6

 .گذاري كندنمره

، و آن را در پروتكل اجرا نمايدرا شناسايي  )FY, YF, Y(پراكنده -داريسايهي هاي دربرگيرندهپاسخ .7

 .گذاري كندشده نمره

گذاري ، و آن را در پروتكل اجرا شده نمرهنمايدرا شناسايي  )FD(ي بعد شكل هاي دربرگيرندهپاسخ .8

 .كند

، و آن را در پروتكل اجرا شده نمايدشناسايي را ) rF, Fr(و انعكاس ) 2(ي جفت هاي دربرگيرندهپاسخ .9

 .گذاري كندنمره

، و آن را در پروتكل اجرا نمايدرا شناسايي ) مختلط(ي بيش از يك تعيين كننده هاي دربرگيرندهپاسخ .10

 .گذاري كندشده نمره

  هاي سازمانيهاي رايج، و فعاليتكيفيت شكل، محتوا، پاسخ :ي پنجمجلسه

هاي رايج، هدف اين جلسه كمك به دانشجو براي آشنا شدن با كيفيت شكل، مضمون پاسخ، پاسخ :هدف

  :پس از پايان اين جلسه دانشجو بايد بتواند. ها استگذاري آنهاي نمرههاي سازماني و مالكفعاليت

ا را توضيح هگذاري آنهاي نمرهمالكو ، )- ،O ،U، (+ها را شناسايي نمايد پاسخ) FQ(كيفيت شكل  .1

 .دهد

، و H ،A ،Ab ،An ،Art ،Bt ،CL(هايش را شناسايي نمايد ي آزمودني در پاسخمحتواي ادراك شده .2

 .ها را توضيح دهدگذاري آنهاي نمره، و مالك...)

ها را در يك پروتكل اجرا شده بشناسد، و آن اكسنر راي رايج براساس نظام جامع گانه 13هاي پاسخ .3

 .مشخص نمايد

ها آن) Zي نمره(و مقداري عددي  نمايدرا شناسايي ) ZS, ZD, ZA, ZW(دهي شده هاي سازمانپاسخ .4
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 .كندرا تعيين 

 نمرات خاص :ي ششمجلسه

هاي محتواي هاي كالمي غيرمعمول، ويژگيهدف اين جلسه كمك به دانشجو براي آشنا شدن با بيان :هدف

  :پس از پايان اين جلسه دانشجو بايد بتواند. ها استگذاري آنهاي نمرهي رنگ ويژه، و مالكخاص، پديده

 .تمييز بگذارد) LVl-2( 2و ) LVl-1( 1هاي سطوح شناسد، و بين پاسخبهاي كالمي غيرمعمول را بيان .1

 .گذاري كندرا شناسايي نمايد، و آن را در پروتكل اجرا شده نمره) DR, DV(هاي كالمي انحرافي بيان .2

ها را در پروتكل را شناسايي نمايد، و آن) CONTAM، و INCOM ،FABCOM(نامتناسب تركيبات  .3

 .گذاري كنداجرا شده نمره

ها را در را شناسايي نمايد، و آن) توجيه پاسخ با استفاده از داليل نامأنوس=  ALOG(منطق نامتناسب  .4

 .گذاري كندپروتكل اجرا شده نمره

 .گذاري كندها را در پروتكل اجرا شده نمرهناسايي نمايد، و آنرا ش) CONFAB(اي تركيبات افسانه .5

 .گذاري كندها را در پروتكل اجرا شده نمرهرا شناسايي نمايد، و آن) PSV(هاي در جاماندگي پاسخ .6

را شناسايي نمايد، و ) MOR، و AB ،AG ،COP(خاص ) محتواي(هاي با خصوصيات شناختي پاسخ .7

 .گذاري كندشده نمرهها را در پروتكل اجرا آن

 .گذاري كندها را در پروتكل اجرا شده نمرهرا شناسايي نمايد، و آن) PER(شخصي شده هاي پاسخ .8

 .گذاري كندها را در پروتكل اجرا شده نمرهرا شناسايي نمايد، و آن) CP(فرافكني رنگ  .9

  )1(ي ساختاري خالصه :ي هفتمجلسه

ها، ها، اشتقاقدها، درصي نسبتهدف اين جلسه كمك به دانشجو براي آشنا شدن با نحوه محاسبه :هدف

پس از پايان اين جلسه . باشدهاي باليني مربوط به هر يك ميچنين استنباطهاي خاص، و همها، و شاخصمدخل

  :دانشجو بايد بتواند
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 .وط به آن را استنباط نمايدرا محاسبه كند، و تلويح باليني مرب) L(ل المبدا مدخ .1

 .را محاسبه كند، و تلويح باليني مربوط به آن را استنباط نمايد) EB(اي مدخل توازن تجربه .2

 .را محاسبه كند، و تلويح باليني مربوط به آن را استنباط نمايد) EA(اي واقعي مدخل تجربه .3

 .مربوط به آن را استنباط نمايدرا محاسبه كند، و تلويح باليني ) EBPer(فراگير  EBمدخل  .4

 .را محاسبه كند، و تلويح باليني مربوط به آن را استنباط نمايد) eb(ي پايه مدخل تجربه .5

 .را محاسبه كند، و تلويح باليني مربوط به آن را استنباط نمايد) es(مدخل تحريك تجربه شده  .6

 .را استنباط نمايدرا محاسبه كند، و تلويح باليني مربوط به آن ) D )Dي نمره .7

 .را محاسبه كند، و تلويح باليني مربوط به آن را استنباط نمايد) Adj es(اصالح شده  ESمدخل  .8

 .را محاسبه كند، و تلويح باليني مربوط به آن را استنباط نمايد) Adj D(اصالح شده  Dي نمره .9

  )2(ي ساختاري خالصه :ي هشتمجلسه

ها، ها، درصدها، اشتقاقي نسبتبراي آشنا شدن با نحوه محاسبه هدف اين جلسه كمك به دانشجو :هدف

در پايان اين جلسه . باشدهاي باليني مربوط به هر يك ميچنين استنباطهاي خاص، و همها، و شاخصمدخل

  :دانشجو بايد بتواند

آن را  را محاسبه كند، و تلويح باليني مربوط به) Affect(بخشِ احساسات ) مدخل 7(هاي مدخل .1

 .استنباط نمايد

را محاسبه كند، و تلويح باليني مربوط به آن ) Interpersonal(بخشِ ميان فردي ) مدخل 10(هاي مدخل .2

 .را استنباط نمايد

را محاسبه كند، و تلويح باليني مربوط به آن را ) Ideation(پردازي بخشِ انديشه) مدخل 9(هاي مدخل .3

 .استنباط نمايد

را محاسبه كند، و تلويح باليني مربوط به آن را ) Mediation(گري بخش ميانجي) دخلم 7(هاي مدخل .4
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 .استنباط نمايد

را محاسبه كند، و تلويح باليني مربوط به آن را ) Processing(بخش پردازش ) مدخل 7(هاي مدخل .5

 .استنباط نمايد

كند، و تلويح باليني مربوط به را محاسبه ) Self-Perception(بخش ادراك خود ) مدخل 7(هاي مدخل .6

 .آن را استنباط نمايد

  )3(ي ساختاري خالصه: ي نهمجلسه

ها، ها، درصدها، اشتقاقي نسبتهدف اين جلسه كمك به دانشجو براي آشنا شدن با نحوه محاسبه: هدف

پايان جلسه دانشجو در . باشدهاي باليني مربوط به هر يك ميچنين استنباطهاي خاص، و همها، و شاخصمدخل

  :بايد بتواند

ي را بررسي كند، و با توجه به تعداد كل متغييرهاي مثبت برحسب نقطه) PTI(تفكر  –شاخص ادراكي  .1

 .برش تصميم بگيرد

ي را بررسي كند، و با توجه به تعداد كل متغييرهاي مثبت برحسب نقطه) DEPI(شاخص افسردگي  .2

 .برش تصميم بگيرد

ي برش را بررسي كند، و با توجه به تعداد كل متغييرهاي مثبت برحسب نقطه) CPI(شاخص نقص مقابله  .3

 .تصميم بگيرد

را بررسي كند، و با توجه به تعداد كل متغييرهاي مثبت برحسب ) S-CON(ي خودكشي شاخص منظومه .4

 .ي برش تصميم بگيردنقطه

-تغييرهاي مثبت برحسب نقطهرا بررسي كند، و با توجه به تعداد كل م) HVI(شاخص گوش به زندگي  .5

 .ي برش تصميم بگيرد

ي را بررسي كند، و با توجه به تعداد كل متغييرهاي مثبت برحسب نقطه) OBS(سبك وسواسي شاخص  .6
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 .برش تصميم بگيرد

  تفسير :ي دهمجلسه

هدف اين جلسه كمك به دانشجو براي يكپارچه ساختن اطالعات حاصل از اجراي پروتكل، به عمل  :هدف

  :پس از پايان جلسه دانشجو بايد بتواند. هاي باليني، و نوشتن گزارش نهايي استآوردن استنباط

 .دنماي) ادغام(ها را يكپارچه وار بيان كند، و آنهاي حاصل از اجراي پروتكل را فهرستداده .1

 .هاي مطرح شده در سيستم جامع اكسنر، پروتكل اجرا شده را تفسير كندبراساس مالك .2

 .گزارش مربوطه را بنويسد و پيشنهادات الزم را ارايه كند .3

 :منابع

Exner, John E. (1990). A Roeschach Workbook for the Comprehensive System (3d ed.). 

Asheville, North Carolina: Published by Rorschach Workshops. 
: تهران). ي ابوفاضل حسيني نسب، علي اثنان عشريهترجمه. (نظام جامع: آزمون رورشاخ). 1391. (اكسنر، جان

  .انتشارات ارجمند، چاپ اول

). ي حسن پاشا شريفي، و محمدرضا نيكخوترجمه. (راهنماي سنجش رواني). 1384(مارنات، گري گراث، 

  .سخن، چاپ اول اراتشانت: تهران

  هاي اجرا شدهكاربرگ، و كار روي پروتكل يسخنراني، پرسش و پاسخ در كالس، ارايه :روش تدريس

  .وايت بورد. اساليد پاورپوينت :هاي كمك آموزشيرسانه
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  يابيسنجش و ارزش

  ساعت  تاريخ  نمره  روش آزمون  آزمون

  دو تا پروتكل اجرا شده  تكاليف خانگي

  نمره 5-0

كيفيت اجراي پروتكل  بسته به

  نويسيتفسير و گزارش

  -  آخرين جلسه

  در طول ده جلسه  (+++)مثبت   شفاهي  ميان ترم
و  درس در طي كالس

  كارورزي باليني

  نمره 12-15  اي، و انشايي چند گزينه  ترم پايان
طبق هماهنگي استاد درس 

  با دانشجويان
  صبح 12-10

برداري از نكات كليدي، مشاركت در يادداشت ،و كارورزي درس هايحضور در كالس :مقررات درس

  هاي كالسيبحث
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  2بندي درس ارزيابي باليني جدول زمان

  )هاي جوهر رورشاخآزمون لكه: هاي فرافكنآزمون(

  14-17ها يكشنبه: روز و ساعت جلسات

  مدرس  موضوع هر جلسه  تاريخ  جلسه

  دكتر صادقي  كليات  4/7/95  1

  دكتر صادقي  اجراي آزمون رورشاخروش   11/7/95  2

  دكتر صادقي  ها و كيفيت تحوليمحل ادراك پاسخ  18/7/95  3

  دكتر صادقي  هاتعيين كننده  25/7/95  4

  دكتر صادقي  هاي رايج و فعاليت سازمانيكيفيت شكل، محتوا، پاسخ  2/8/95  5

  دكتر صادقي  نمرات خاص  9/8/95  6

  دكتر صادقي  )1(ي ساختاري خالصه  16/8/95  7

  دكتر صادقي  )2(ي ساختاري خالصه  23/8/95  8

  دكتر صادقي  )3(ي ساختاري خالصه  7/9/95  9

  دكتر صادقي  تفسير  14/9/95  10

  

  

  

  شناسي بالينيمدير گروه روان  

  دكتر خيراله صادقي

  




