Tájékoztató
A Rorschach-teszthez készített szoftverünk egy több részből álló alkalmazás, ami részletesen
bemutatja az új standardot, sokrétű segítséget nyújt a teszt használatához, továbbá a
standard feldolgozott jegyzőkönyveiből létrehozott és minden pszichológus számára
elérhető adatbázisunk révén kutatások forrásául szolgálhat.
A standard 1500 pszichiátriailag sine morbo, felnőtt személy jegyzőkönyvének feldolgozására
épül. A mintavétel nem, életkor és iskolai végzettség, valamint ezek kombinációi szerint
rétegzett és kiegyenlített, lakóhely vonatkozásában közel reprezentatív volt.
A standardizálás a teszt továbbfejlesztését is lehetővé, egyben szükségessé tette, ami a
jelölést és a mutatókat egyaránt érintő változásokat eredményezett. A program azonban
azok számára is megkönnyíti a jegyzőkönyvek feldolgozását, és jelentősen lerövidíti ennek
idejét, akik a változások egy részétől vagy egészétől elzárkóznak.
A korábbi standardhoz képest megváltozott eredmények alapján új táblázatokat készítettünk
a Felfogótípushoz, pontosítottuk a Másodlagos Formula változatait, új értékeket határoztunk
meg az Indulati Típus kategóriáihoz, kigyűjtöttük az új vulger válaszokat, ezek alapján utólag
lejelöltük a standard összes jegyzőkönyvében a gyakoriságot, így az új vulger válaszokra
építettük a V% és a V1:(V2+V3) feldolgozását. Később fogjuk közölni a standard originális
válaszainak meglepően terjedelmes listáját, a jeleket beírjuk a jegyzőkönyvekbe, és
kiszámoljuk az orig mutatókat is.
Ahol összefüggést találtunk, megadtuk az abszolút számokból álló mutatók feleletszám
alapján várható vagy feleletszám övezetekhez tartozó értékeit.
A felszólító jelleg szerinti értelmezéshez is több támpontot nyújtunk az eddigieknél a
hagyományos jegyek mellett a Feleletszám, az Idő/Feleletszám, az RI sorrend, a Tetszési
sorrend, a Lambda2 és a Komplexitás-mutató táblánkénti referenciaértékeivel.
A standardizálás folyamatának, a mintavételi eljárásnak, a jelölési változásoknak és az új
mutatóknak a részletes leírását, valamint az eredményeket egy segédkönyv tartalmazza, ami
szintén a programcsomag része.
A gyakorlati alkalmazásnál a vizsgálati személyekhez adatlap tartozik, ami jegyzőkönyvük
teljes anyagával (válaszok, jelölés, összesítés, értelmezés) együtt a felhasználó fiókjában
előreláthatólag sok éven át tárolható mennyiségi korlátozás nélkül.
A válaszok szövegét be lehet írni a Jegyzőkönyv menüpontnál, de a szövegmező üresen is
maradhat, és utólag is bármikor pótolható.
A jeleket az oszloponkénti jelölőlistáról kell kiválasztani, ahol abc rendben találhatók.
A felhasználói program egy további része az adattár, ami a jelölést könnyíti meg. Ez egy

keresőprogram, ami a standard összes - szám szerint 37.825 - válaszát jelölve tartalmazza, és
azok a különleges reakciók is megtalálhatók benne, amelyek nem kapcsolódnak válaszhoz. A
keresés egy vagy több kulcsszóval és/vagy jellel, lokalizációval vagy anélkül történhet. A
találatokból maximum 20 jelenik meg, ha több feltételt szabunk (több kulcsszót és/vagy jelet
adunk meg), valamint ha pontosítjuk a lokalizációt, csökkenthetjük a találatok számát.
Ha valaki olyan válaszok jelölését kívánja rögzíteni, amelyek nincsenek a standardban, vagy
másképp jelöl valamit, esetleg bizonyos kifejezésekhez, szövegfordulatokhoz tartozó
különleges reakciókat szándékozik összegyűjteni, és mindezt könnyen előkereshetően,
megteheti a saját adattárában, ami - a jegyzőkönyveihez hasonlóan - más felhasználói néven
nem hozzáférhető. A saját adattárnál sem a beírásban, sem a találatok megjelenítésében
nincs limit, önállóan és a standard jegyzőkönyveinek jelöléséből létrehozott adattárral együtt
is használható. Ez utóbbi esetben viszont a kettő jól elkülönülten látható.
A program összesíti a jegyzőkönyv jeleit, kiszámolja a mutatókat (a Felfogótípust, a
Másodlagos Formulát és az Indulati Típust az új értékek miatt be is sorolja a megfelelő
változatba), továbbá a mutatóknál a standard jellemző értékeit (átlagot és a feldolgozott
jegyzőkönyv feleletszámának megfelelő értéket) is megjeleníti egy nyomtatható,
elektronikus űrlapon. Ez utóbbi sajátossága, hogy a különleges reakciók közül csak azokat írja
ki - viszont táblánként is - amelyek az adott jegyzőkönyvben előfordulnak.
Kutatásokhoz adatbázisunk igényelt részeit egy nyilatkozat kitöltése után minden
pszichológus számára díjmentesen átadjuk.
A teljes program felhasználónévvel és jelszóval szerverről érhető el.
A kiértékelő program tetszőleges számú jegyzőkönyv határidő nélküli feldolgozására előzetes
megrendelés alapján és 500 Ft/jegyzőkönyv megfizetése ellenében vehető igénybe.
Az egyetemek pszichológiai intézeteinek, a klinikai szakképzés központjainak és a Rorschach
Munkacsoport egykori tagjainak díjmentesen bocsátjuk rendelkezésére a felhasználói
programot, valamint kutatásokhoz az adatbázist.
A lebonyolítás technikai részleteinek egyeztetése céljából az alábbi e-mail címen vagyunk
elérhetők: info@rorschach.hu

