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 مقدمه

مشاااااااور  اساااااا   ا   درس   یرشاااااا   در کنکور کارشااااااناساااااا   ارشاااااا  2سااااااوای و  اااااار     20، درساااااا    ا  "های روانی در مشاااااااور کاربرد آزمون "درس  

   دل ل حام مطال  و   دانشااااو ان اسااا اری  رسااا    نظر می اشااا  و های روانی و روانسااانمی میهای آزمون ی نکات معرفی و و ژگیدربرگیرن  

ا   درس جزء    رو  اشااااااان  و ارصدای دردااااااا  ا   درس را دشاااااااوار   انن   ا مشاااااااکل روب مطال  آن  سااااااا اری  خاطر ، در مطالع  و   م ع دمنااع  

کتتر نیساا   در  3شااود و اهت   آن از دروس  اار    کنکور کارشااناساا   ارشاا  مشاااور  م سااو  می 2 ین دروس  اار    ثیرگذارصر   دروس  صأ

صوان    ندش مهم مرور و  ا صوج     ا   نک   می ی شااااتا دارد درداااا  صأثیر  ا ری در ارصدای رص   60ی  نظر داشاااا    اشاااا   کساااا  درداااا   ا  

مرور چن  ار    ازپس  کن م  ار اساااا  ری  رد، لذا    شااااتا داوط  ان گرامی صوداااا   می ر نک   و فر   تساااا  زنی در ا   درس ک  درساااا    ر مط  ، 

    نشو    غافل ا   مجتوع    ا  اسخ تشر حی در ان های    سوا ت کنکور های آخر هر فصل و  ی تس مطالع  ، ازا   جزو 
 

 ویرایش  آخرین تغییرات 

 97رشاااا   خانم یاناااا   نژاد  دانشاااااوی ا   رشاااا   در دانشاااارا  صهران   رای کنکور  د ارصتان رشاااا   مشاااااور  گرو  آموزناااا   ک هان  ا ترااااور رص    رصر ا   

آمیز کسااااااا  شااااااا   در ساااااااالهای گذشااااااا   در رشااااااا    اسااااااا  صا ن ا ت موفد    ی مشااااااااور ، آماد ی رشااااااا  م  وی شااااااا  و  ا ارصداء جزوات و ارات  خ مات و ژ 

 نیز صکرار کن      رش   مشاور ور کنکشناس   را در روان 

 

 با اطمینان مطالعه کنید

  رای آنک  ا   مجتوع  را  ا اطت نان مطالع  کن  ،    موارد ز ر صوج  نتا   : 

 صه   ش   اس     3از جت   خانم شدا ق تاذقی رص   های  رصر کنکور رش   مشاور  ا   مجتوع  صوسط رص    1

 مشاور  اس   ریم  کنکور  صک     رص  ا   مجتوع  ا زار ادلی ک هان  رای رسان ن دانشاو ان خود  از جت   شتا    2

مورد  ازب ن  یرار گرف   اسااا  و  های کیهان،  ا دی  ز ادی ته   شااا   و م ناسااا   ا ساااوا ت کنکور ا   مجتوع  در کنار د گر مجتوع   3

    روز رسانی ش   اس   رای کنکور ارش  سای
ً
 های آ ن   کامال

 %  ا صر از درد  رص   های صک ریم   صه   ش   اس    15   60 ا   مجتوع   ا ه ف رسان ن شتا    درد ی فراصر از  4

 کن   صان کتک میدر  ا ان هر فصِل ا   مجتوع ، سوا ت ط د   ن ی ش    ا  اسخ تشر حی وجود دارد ک     خودسنمی  5

    ا   مجتوع   ارها مورد  ازب ن  ع م  و و رایش   یرار گرف   اس    6

 

و یا ل اطت نان ر زی صح ح  در  ا ان  ت  دعوت از هت  شتا دوس ان    اس فاد  از روش مطالع  ع م  و دی ق و هتچنین    کارگیری  ک  رنام  

هاری ک  ی شایس  ، آمادگی خود را  رای شن  ن نظرات و  یشنهادات ارزشتن  شتا عز زان  رای هرچ  بهتر کردن مجتوع  ف رای رس  ن    ه 

 کن م   ق    هت  شتاس ، اعالم می م ع 

 

 

 

 

 

 

 "با آرزوی توفیق برای همه شما عزیزان"   

 گروه مشاوران کیهان 

 مرکز خدمات روانشناس ی و مشاوره کیهان 

  



درباره کیهان

های صهران، شااااه   هشاااا  ، دانشاااارا شااااناساااا   و مشاااااور  ارشاااا  و دکتری های  رصر روانگرو  آموزناااا   ک هان م شااااکل از تع ادی از رص   •

 در زم ن  کنکور ارش  و دکتری مجتوع  روانشناس   و مشاور  فعال   دارد  
ً
 عالم  و     اس  ک  درفا

های آموزشــ ی با اتــاتید برتر  ریزی، مجموعه جزوات قابل اطمینان، فیلمارائه خدمات مشــاوره و برنامههای ک هان شااامل فعال    •

اس   های آموزش ی با کیفیتدمات روانشناختی به دانشجویان و برگزاری کالسشناس ی، ارائه خروان

 کن  شناس   و مشاور  ک هان فعال   میگرو  آموزن   ک هان ص   نظارت مس د م مرکز خ مات روان •

  ، ص فن  و ای ن ارد و صتام خ مات و م صااااااااااو ت آن فدط از خود مرکز ک هان    شاااااااااا و  ا نترنک هان در ه چ کجای کشااااااااااور شااااااااااع   •

 تروری یا ل در اف  اس  

هااای ع م  مشاااااااااااااااور  و  رناااماا  ر زی و هتچنین جزوات یااا اال اطت نااان، هر سااااااااااااااالاا  تعاا اد یااا اال صوج   از  اا  لطب  اا  کااارگیری از روش •

، 7خانم سااااااتان  ا راه م نژاد رص    97ان      طور مثای  درسااااااای  ها  ود شااااااناساااااا   از م ان ک هانیکنکور ارشاااااا  روان 100های ز ر  رص  

خانم زهرا داری رص    99، در سای   6و خانم اله  مو ری رص      1خانم فاتز  ی می رص     9۸، در سای  2آیای امیر هتا ون تالج ان رص    

   طور   16خانم نرگس الساااااااادات سااااااا  لی رص     و 15، خانم ز ن  نکومنشااااااا   نژاد رص    3خانم شااااااادا ق تاذقی رص     1400و در ساااااااای   6

ان   کامل ک هانی  ود 

درباره جلسات مشاوره کیهان

 شود  ج سات    دو شکل را ران  فدط  ک  ار در سای  و صخصص     ا  ک مشاور    ان خا  فرد   رگزار می •

 اخ صاص     ک مشاور و  ک دانشاو در  •
ً
 شود  هر ج س    رگزار میج سات    دو شکل ص فن  و تروری و درفا

  اش دارد  هر دانشاوی ک هانی  ک  رون   مربوط    اطالعات خود نزد مشاور اخ صاص   •

 مس ط اس   -در ک هان، مشاور هر رش    روانشناس   •
ً
 رص    رصر هتان رش   اس  و  ر آن آزمون کامال

ً
 مشاور  ، الزاما

شود  شود و سپس در د ارصتان مشاوران صصو   میهای ع م  و صجربی اس خراج میهای  رنام  ر زی و مشاور  ک هان، از  اف  روش •

  ا نجا از آزمون و خطا خبری نیس  

  رد   رد ک  ا   ی رت ان خا  دانشاو را  ا  میک هان از ترور چن    مشاور صخصص    رص   های  رصر   هر  می •

 ، دو طرح و ژ  م فاوت  ا شرا ط م فاوت ارات  کرد  اس    یش رو ک هان  رای داوط  ان کنکور  •

 شود  و ن ک منش   رگزار می  آیا ان فالحک هان صتام ج سات مشاور  ک هان ص   نظارت مشاوران ارش   •

  در زم ن  م  ر   فردی، انگیز ، اساااترس و      ا مشااااوران ارشااا  ک هان فراهم VIPامکاِن داشاااتن ماهان   ک ج سااا  مشااااور   در طرح   •

 اس   

 مطا ق نرخ مصو  عتومی اس    ،هز ن  ج سات مشاور  در ک هان •

ت آن به ما بازخورد دهید :. اخدمروز به روز .: کیهان متعلق به شماتت، پس برای ارتقاء 

کـیـهـان :.آشنایی با مجموعه .: 



 

 

 

 

 در دن ای کردن  اه اصجرب  ما نشااااااان داد  داوط  انی ک  ه ف:   1
ً
دچار مشااااااکل شاااااا   و  آنها  ف مشااااااحک و م کم  ن ارن ، معتو 

شناس    خواه   ارش  روانچرا میکن م اوی از هت  ه ف ان را روش  کن     رسن   پس  یشنهاد میگاهی ت      خط  ا ان نیز نم 

 میکن   و چراچ  ای را در ا   کنکور دن ای میشاارک  کن  چ چ  رص  
ً
سااای و   5 اشاا   پس  رای    SMARTک  ه ف  ا    دان    ت تا

یااااا اااال  Specificگااااذاری کاااا  مشاااااااااااااحک  یعن  هاااا ف  SMARTگااااذاری  هاااا فکن اااا      SMARTگااااذاری  صااااان هاااا ف ااااک سااااااااااااااااای آ ناااا    ، 

-Time  و دارای م اا ود  زمااانی مشاااااااااااااحک  Realistic ، وایع  یناااناا   Attainable ، یااا اال دسااااااااااااا  ااابی  Measurableگیری  اناا از 

bounded گذاری  صوان     شاااااااتا کتک ز ادی در ه فر زی +  ک مشااااااااور آگا  و م خصاااااااک می   در ا   را   ک دفتر  رنام    اشااااااا

 صح ح ارات  ده    

کن ،   شاتا را خسا  ی صاح ح ن  خ لی سانگین اسا  ک  زود   رای رسا  ن    ه ف ان  رنام  ر زی کن     ک  رنام  ر ز ر زی:  رنام   2

 چ  منااعی را می  ، هان  خ لی ساااااااااا ک ک  شااااااااااتا را    ه ف ان نرسااااااااااان     ان   از کجا  ا   شاااااااااارو  کن     ا ک ام ک ا 
ً
خواه    کال

د گران اسا فاد  کن  چ ک ام خالدا   یشاتر جوا  داد  و   خواه   از خالدا آماد  خالدا   رداری هسا   چ  ا می  ، مطالع  کن  

آوردچ ا نجا از  ک کارب  ، کسااااااا   ک  صاز  در کنکور رشااااااا   شاااااااتا  کن  ، منفع   یشاااااااتری را  رای شاااااااتا میای ک  می   نساااااااه  هز ن 

 ، اطالعات  زم را  گیر     50 ن   ا عتومی  و رص   عالی هم کسا  کرد   ز ر  شاناسا    ال شارک  کرد   کنکور ساراساری ارشا  روان

چ    یزن شاارو  تساا   یزمان مناساا   راها را  ها را در چ   از  زمانی جتع کن   و اع  ک ام درسخواه   اوی ک ام درس  ین   می

مسااااااااااایر رسااااااااااا  ن    ه ف را    ان از  کافی  رای خود  خواه   اسااااااااااا فاد  کن   و       ا   ا  از چ  ا زارهای د گری می مویع اسااااااااااا چ

 مخ  ب ک هان را نیز م  نظرصان داش    اش      ایهای مشاور طرحروش  کن     

ها را دور های گذشاااااا   رها کن    نگرانیها و ص خیرا رساااااا   ، ذهن ان را از هت  شااااااکساااااا تا  ک  وی  عتل کردن فآمادگی ذهن :   3

ک  موفد     زم دار   فکر کن       ا   صان    ن و اتسا ،  ان و میزان صالنا   ک   رای عتلی کردن  رنام ف ر ز   و فدط    ه 

 صان دارد و سا ر نکات مثه  فکر کن     در ا    روژ   کنکور کارشناس   ارش   ا دکتری  چ  صاثیرات مث    در زن گی

و ساااا ر موانع  یرونی و درونی  رای رسااا  ن       منظور، داشاااتن  ک ساااری ا زار  رای مدا     ا خسااا ری، ناام  ی، : ا زارهای کارآم   4

و در دااااااااورت ن از مشاااااااااوران نیز    شااااااااتا آموزش   مطرح شاااااااا   ه ف ان اساااااااا   روش مطالع  صااااااااح ح را   ان    در ان های جزوات

  ا   مرور کن   صا مطال  از ذهن ان نرود    چ  زمانهای م  ر   استرس و صترکز آشنا  اش      ان    دهن     ا روشمی

کن  ، ه چ جای نگرانی  رشاا   ما منااع ز ادی دارد  در دااورتی ک  از هتین مجتوع  جزوات ک هان اساا فاد  میمط عات منسااام:   5

ز کن    مطالع  منساااااااااااام  کی دو من ع خ لی  هتر از کن م ک  از مطالع  منااع  راکن    رهینیسااااااااااا   اما  از جه  صاک   عر  می

 من ع اس      مسیرصان اع تاد کن      6-7مطالع   راکن    

ابی کن ا     ین ا  در جها  درسااااااااااااا   ترکا   ا ا ،  ررسااااااااااااا   و ارز ا  صاان و دانشااااااااااااا   را کا  انا وخ ا ما ام خودصاان، مناااعنظارت و ارز ابی:   6

     کتک  گیر     کن  چ  ا ن از    تغ یر روش کار در  رخی موارد دار  چ در دورت ن از،  رای ا   کار از  ک را می

ساااااااااح  صالش کن   و ن  ج  را    گردانن   روزگار واگذار کن     ادصان  اشااااااااا  ک  ا   عالم  اع تاد    خود و صوکل    نیروری  رصر:   7

 ن  ج  نخواه  مان   طراحی عاد ن  دارد، پس مطتئن  اش   زتت  ه چ داوط   کوشاری بی

 شناس یمروری کلی بر عـوامـل موفقیت در کنکور ارشد و دکتری روان

 اوران کـیـهـانهای بـرتـر کنکور، مشاز نگاه رتبه
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نآزموهای سؤالتجزیه و تحلیل  : پنجم فصل

 :برای ساختن یک آزمون اقدامات زیر باید انجام گیرد
ید.یمشخص کرده و آن را به صورت عملیاتی تعریف نما ، است آزمونی برای آن ساخته شودکه قرار ای رفتار یا ویژگی .۱
مشخص کنید. اید،را که در تعریف عملیاتی به آنها اشاره کردههایی جزئی هر یک از حوزههای اجزاء سازنده و حیطه  .2
 بنویسید. سؤال اید،که تعیین کردههایی برای هر یک از نشانگان یا حیطه  .3
نفر باشد.  ۵۰تعداد نمونه نباید کمتر از  کوچک اجرا شود. ای آزمون و تدوین پرسشنامه مقدماتی، آزمون باید بر روی نمونه های سؤال پس از تهیه   .4
یا در آنها تجدید نظر به عمل آورده و  نامناسب را حذف و  های  سؤال   آزمون را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید. های  سؤال به هر یک از  ها  آزمودنیهای  پاسخ   .۵

پرسشنامه نهایی را تنظیم کنید.
 تری که نماینده واقعی جامعه مورد مطالعه است اجرا کنید. پرسشنامه نهایی را روی نمونه بزرگ  ،مورد نیازهای برای هنجاریابی آزمون و تهیه نرم  .۶

کند:می ف عمده کمکآزمون، ما را در رسیدن به دو هدهای سؤال تجزیه و تحلیل 
ضعف آنان چیست؟و نقاط و نقایص اند در ویژگی مورد آزمون تا چه حد موفق بوده ها نتایج حاصل از اجرای آزمون نشانگر آن است که آزمودنی  .۱
 سازد.می ضعیف را برای ما فراهمهای سؤال خوب و های سؤالامکان تشخیص  .2

 :آزمون های سؤال مراحل تحلیل  
 .جامعه ی مورد مطالعه، نمونه ای به روش تصادفی انتخاب و آزمون را روی نمونه اجرا کنیداز  .۱
 را با کلیدی که قبال تهیه کرده اید تصحیح و نمره گذاری کنید. هاپاسخنامه .2
 از پایین به باال مرتب کنید  هانمرهرا به ترتییب   هاپاسخنامه. 3
 را از پایین به عنوان افراد گروه ضعیف انتخاب کنید. هاپاسخنامهدرصد  2۷از باال به عنوان افراد گروه قوی و  هانمرهرا به ترتیب   هاپاسخنامهدرصد  2۷. 4
 مشخص کنید.ی هریک از گروه های ضعیف و قوی را به هر یک از سواالت با خط و نشان هاآزمودنی. با استفاده از یک جدول فراوانی تعداد پاسخ های درست ۵

Nu: پاسخ درست داده اند.  هاسوال درصد گروه قوی به هریک از   2۷تعداد افرادی که از 

NI  :پاسخ درست داده اند  هاسوالگروه ضعیف به هریک از   درصد 2۷از  تعداد افرادی که 

Pu    وPL  :  افراد هریک از گروه های قوی و ضعیف است که به سوال پاسخ نسبتی از    منظور از درجه دشواری،  برای دو گروه قوی و ضعیف.  هاسوالدرجه دشواری

 درست داده اند. 

Pu = 
𝐍𝐮

افراد 𝟐𝟕%

PL = 
𝐍𝐈

افراد𝟐𝟕%

P )درجه دشواری(  :

P = 
𝐏𝐮+𝐏𝐋

𝟐
= P یا 

𝐍𝐮+𝐍𝐈

𝟐× تعداد افراد گروه باال یا پایین

 ضریب دشواری 
یعنی نسبتی از افراد هر یک از گروه های قوی و ضعیف که به سوال مورد نظر درست پاسخ داده اند. ضریب دشواری با استفاده از فرمول زیر    Pیا    ضریب دشواری

  :شودمی محاسبه 
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   Pu + PL

2
 P ضریب دشواری یا

=
نسبت افراد گروه باال که به  سوال جواب درست داده  اند  + نسبت افراد گروه پایین  که به  سوال جواب درست داده  اند 

2
             

 
 : Pفرمول دیگر ضریب دشواری یا 

Nu + Nl

۰/2۷ × 2
=

انتخاب های  درست گروه قوی + انتخاب های  درست گروه ضعیف 

تعداد افراد گروه پایین  یا باال × 2
 

 تفسیر ضریب دشواری
 و  نیست هم از  ضعیف و قوی گروه دو تفکیک به است و قادر آسان سوال که است معنی بدین نزدیک تر( باشد  ۱۰۰هر اندازه ضریب دشواری یک سوال بزرگتر )به 

حداکثر اطالع را    ۷/۰تا    3/۰ضرایب دشواری بین    هر اندازه این ضریب کوچکتر ) به صفر نزدیک تر( باشد سوال دشوارتر است.  باشد. نمی  مناسبی  سوال  این  بنابر
انتخاب ضریب دشواری    باالتر و ضریب تمیز آنها بسیار پایین است.  هاسوالضریب دشواری  ی وابسته به مالک  هاآزمون. در  دهدمی  هاآزمودنی درباره تفاوت بین  

ی مناسبی هاسوالیی که ضریب دشواری آنها صفر یا یک هستند توانایی تمیز گروه قوی و ضعیف را از یکدیگر ندارند و  هاسوال  مناسب به نوع سوال نیز بستگی دارد.
 نیستند.

 ضریب تمیز 
 دهد.می قوی و ضعیف نشانهای  را در تمایزگذاری یا تشخیص آزمودنی سؤالقدرت  (D)ضریب تمیز 

 = D  فرمول ضریب تمیز:
NU−NL

%2۷N
 

 

 ضریب تمیز تفسیر  
  سؤال ی مثبت باشد نشانگر آن است که آن سؤالاگر ضریب تمیز  .دهدمیی قوی و ضعیف نشان هاآزمودنیضریب تمیز، قدرت سوال را در تمایز گذاری یا تشخیص 

ی تمیز کوچکتر باشد قوه  بهر قدر این ضری  بیشتر است.  سؤالباشد قدرت تمیز آن  تر  قدرت تمیز بین گروه قوی و گروه ضعیف را دارد و هر قدر این ضریب بزرگ
بیانگر آن است که در    ضریب سوالی منفی شوداگر  ضعیف تمایزی قایل شود.د بین گروه قوی و توانمی آن سوال ن ضریب تمیز صفر نشانگر این است  آن کمتر است. 

بنابراین تنها  د اشکال فنی در سوال یا آموزش غلط و یا عدم آموزش قوی باشد.توانمیآن سوال عملکرد گروه ضعیف بهتر از عملکرد گروه قوی است، دلیل این امر 
 . گیرندمی و یا پس از اصالح در آزمون قرار  شوندمیو سواالت دارای ضریب تمیز صفر یا منفی از آزمون حذف  نندمامی سواالت با ضریب تمیز مثبت در آزمون باقی 

 تحلیل سوال از طریق همبستگی سوال با کل آزمون:
این ضریب    نمرات آنان در کل آزمون است.ی یک آزمون محاسبه ضریب همبستگی بین نمره آزمون شوندگان در آن سوال و  ها سوال تحلیل    هایراه یکی دیگر از  

ی دارای قدرت تمیز باال با  هاسوال   در واقع ضریب توافق سوال با کل آزمون است.   ،شودمیهمبستگی که معموال بصورت همبستگی دو رشته ای نقطه ای محاسبه  
 ل ضعیفی است و بهتر است از آزمون حذف شود. سوا آن سوال، اگر همبستگی بین یک سوال و کل آزمون ضعیف باشد، کل آزمون همبسته اند.
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   مپنجبندی شده فصل طبقه سواالت 

 

 (  ۷۹)سراسری  باشد؟ تواندمی  چقدر تحصیلی   پیشرفت سوال   یک واریانس  حداکثر -1
۱ )2۵/۰  2 )۵/۰ 3 )۷۵/۰ 4 )۰۰/۱ 

  آن   واقعی  واریانس  شود،  داده  افزایش   سوال  ۵۰به    آزمونی  هاسوال  تعداد  اگر  است.   3۶  سوالی،  2۵  آزمون  یک   واقعی  واریانس  -2

 (  ۷۹)سراسری  است؟ چقدر
۱ )3۶   2 )۷2  3 )۱44  4 )2۸۸ 

 (  8۰)سراسری  باشد. سوال در....... شده  انجام خطای ازای نشانه  است ممکن  ،سوال منفی تمییز شاخص -3
 گذاری ( نمره4 ایدو رشته ضریب ( کنترل3 همبستگی ( برآورد2  روایی  ( برآورد۱

=Dفرمول  ،روایی یهاآزمون کاربرد در -۴
𝐍𝐔−𝐍𝐋

%𝟐𝟕𝐍
 (  8۵)سراسری  شود؟می برده کار  به مورد چه در 

   آزمون سوال  دشواری ضریب ( محاسبه2    آزمون سوال تمییز  سطح ( محاسبه۱
 اجرا  دوبار نمرات  بین همبستگی ( محاسبه4   پاسخگویی در آزمودنی نمره ( تصحیح3

 (  8۶آید؟ )سراسری می دست  بهها پاسخ  کل به ضعیف و قویهای گروه  درست هایپاسخ تقسیم از ضریب  کدام -۵
 ( دشواری4 ( تعیین3 ( تمییز2  ( پایایی ۱

 (  8۷)سراسری  شود؟می استفاده  ضریب کدام از متغیر دو اشتراک وجه تعیین برای -۶
 ( همبستگی4 دشواری( 3 ( تمییز2  ( تعیین۱

  و دشواری ضریب اند،  داده درست  پاسخ  سوال یک  به  ضعیف  گروه  از نفر  2گروه قوی و از نفر  8 ،نفری 1۰ ضعیف  و  قوی گروه  دو در -۷

 (۹1)سراسری  بود؟ خواهد ها کدام ترتیب  به سوال تمییز  ضریب
 3/۰و ۶۰( 4 ۵/۰و  ۷۰( 3 ۶/۰و  ۵۰ (2  2/۰و  ۸۰( ۱
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 پنجم  فصل  شدهبندی طبقه  سواالت  پاسخنامه

 

s2   زیرا:  ،است  2۵/۰سوال   واریانس حداکثر صحیح است. 1 گزینه -1 = p. q → s2 =
۰

۵
×

۰

۵
= ۰/2۵ 

𝑠۱  :داشت خواهیم ،است  شده  دو برابر هاسوال  تعداد  چون صحیح است. 3گزینه  -2
2 = s2. c2 → 3۶ × 22 = ۱44 

  از   بهتر  ضعیف  افراد   که   است  این  دهنده  نشان  زیرا  ،است   گذاری  نمره  در   شده  انجام  خطای  دهندهنشان   سوال؛  منفی   تمییز  شاخص  صحیح است.  ۴  گزینه  -3

 اند. داده جواب قوی افراد

 = Dفرمول  صحیح است. 1 گزینه -۴
NU−NL

%2۷N
 شود.می  داده نشان Pحرف  با آزمون دشواری رود. سطحمی  کار به سوال سطح تمییز  سنجش  برای 

  فرمول  با  نباید  فرمول  این  البته  ها.پاسخ   کل  به  ضعیف  و  قویهای  گروه   درست  هایپاسخ  تقسیم  از  است   سوال؛ عبارت  سطح دشواری  صحیح است.  ۴  گزینه  -۵

𝑃یعنی    سوال  دشواری =
Na+NL

2۷×2
  شد،  خواهند  کم  هم  از   ضعیف  گروههای  انتخاب  تعداد  و  قوی   گروه  درست  هایانتخاب   تعداد   تمییز  فرمول  در  که  چرا   شود،  اشتباه  

  محاسبه  در  که  حالی  در  .کنیممی   افراد  کل   2۷/۰بر    تقسیم  را   صورت؛  تمییز  ضریب  محاسبه  در  همچنین  شد.   خواهند   جمع  باهم  دو  این  دشواری  محاسبه   در  آن که  حال
  سوال  باشد،  بزرگتر  هر اندازه  تمییز  ضریب  که  نمود  دقت  باید  نیز  دو  این  تفسیر  در  کنیم.می  ضرب  2  عدد در  آن  تعداد  محاسبه  از پس  را  افراد  2۷/۰دشواری؛    ضریب
  و قادر  است  آسان  سوال  که  است  معنی  بدین  باشد  بزرگتر  آمده  دست  به  مقدار  چه  هر  دشواری  ضریب  است، اما در  سوال  آن  پایایی  و  دال بر روایی  و  است  ترمناسب

 باشد. نمی  مناسبی سوال این  بنابر و نیست هم  از ضعیف و  قوی گروه دو تفکیک به

 تعیین  برای  دشواری  ضریب  باشد.  منفی  یا  مثبت  تواندمی  اشتراک  این  باشد؛می  متغیر  دو  بین  اشتراک  وجه  تعیین  معنای  به  همبستگی  صحیح است.  ۴  گزینه  -۶

 رود.می کار به  سوال دشواری سطح

  افراد   برابر   2بر    آن  تقسیم  و  اندداده  درست  پاسخ  سوال  به  که  ضعیف  و  قوی  گروه  دو  افراد  تعداد  : دشواری  ضریب  فرمول  به  توجه  با  صحیح است.  2  گزینه  -۷

  است  مساوی  نهایی  حاصل  ( که2×۱۰از )  است  عبارت  که  کسر  بر مخرج ۱۰  تقسیم  و  ۱۰با  است  مساوی  که  2+۸  :داشت  ضعیف؛ خواهیم  یا  قوی  هایگروه   از  یکی
  از   یکی  افراد  تعداد  بر  تقسیم  را  حاصل  و  کرد  خواهیم  کم  قوی  گروه  درست  هایانتخاب   از  را  ضعیف  گروه  درست  هایانتخاب   نیز  تمییز  ضریب  محاسبه  برای .%۵  :با

 آمد. خواهد دست به  %۶عدد . ۱۰ بر ۶ عدد تقسیم است. از  ۱۰که  گروه افراد یک تعداد آن بر  تقسیم  و ۸-2=۶ :داشت خواهیم بنابراین نمود، خواهیم گروه دو

 
  



 39 شناس یروانو ارشد دکتری  1رتبه یــکـــــــــ - انـهـیـک های روانی در مشاورهکاربرد آزمون 

 

kjkhjjh  

 باالیی  روایی از  آزمون که  است این دهنده نشان  و دهدمی  پاسخ بیشتری سواالت   تعداد به رود،می  باالتر کودک هر چقدر که سن  یابد؛ یعنیمی  افزایش کودکان سن
 است.  برخوردار

 ی مورد که مطمئن شویم آیا خصیصه  هدف  این  با  را  هاآزمون « این است که  هاآزمون   اصطالحاً »آزمودن  و  آزمون   روایی  از  منظور  صحیح است.  ۴  گزینه  -1۶

 دهیم.  قرار بررسی  مورد گیرد یا نه،می  اندازه را ما نظر

موضوع مد نظر است که آیا  آزمون این روایی  در واقع در دارد.  اشاره  نظر  مورد مطالب و  آزمون سواالت  بین  منطقی  ارتباط  به روایی صحیح است. ۴ گزینه -1۷

 آیا   که  دارد  اشاره  موضوع  همین  به  نیز  4  گزینه  موجود  هایگزینه   بین  نه؟ در  یا  اند  شده  ساخته   آن  سنجش  برای  که  سنجندمی  را  چیزیسوأالت تعیین شده همان  
 نه.  یا دارد انطباق  و ارتباط نظری سازه مذکور و مطلب مورد نظر توصیف با  آزمون سواالت

  هارخهنجارها و نیم : مفصل نه
 

این نمره به تنهایی قابل تفسیر و استفاده    .گویندمی  آید که نمره خامای به دست می ها، برای هر آزمودنی نمرهگذاری برگه تصحیح و نمرهپس از اجرای آزمون و  
 .  نیست

 .  ها ضروری استرخها و نیمتهیه نرم ی هنجار مرجع( است و برای این کار هاآزموندیگر )در ها با یکهای آزمودنیقایسه نمرهموضوع دیگری که به آن نیاز داریم م

 تعریف نرم 
 . گویندمی   تر میانگین نمرات گروه مرجع را نرمبه عبارت ساده  .اندی افرادی که در یک آزمون شرکت داشته نرم عبارت است از حد متوسط حاالت، معلومات یا خصیصه

 ها انواع نرم
 .  های نعیار یا تراز شدههای نمرهها عبارتند از: نرم سنی، نرم کالسی، نرم درصدی و نرم ترین آن معروفها دارای انواع متعددی هستند که نرم

 های سنی نرم
نرم سنی   توانمی  کند،بنابراین برای هر ویژگی جسمانی و روانی که با سن فرد تغییر می   .سن هستندی افرادی که همهاویژگینرم سنی عبارت است از حد متوسط  

 البته استفاده از نرم های سنی تنها در سنین رشد مناسب است و بعد از آن چندان مناسب نیست. . یه کردته 

 های کالسی نرم
 . شودمی  های کالسی استفادههای سنی از گروههای کالسی به جای گروهبا این تفاوت که در نرم  ،های سنی هستندهای کالسی همانند نرم نرم

 های سنی هنجاری نرم
شان  ها با سطح پایه تحصیلیکه سن آن کنندمی آموزانی را انتخابهای دانشآموزان یک پایه تحصیلی، نمرهمورد متوسط نمره دانش  تر دربرای تهیه شاخصی دقیق 

 .  شودمی آید، نرم سنی هنجاری نامیدهکالسی که بدین ترتیب به دست می  نرم  . متناسب است

 سن عقلی 
 . ی هوشی مورد استفاده قرار گرفتهاآزموناصطالح سن عقلی برای اولین بار توسط آلفرد بینه فرانسوی مطرح شد و در بیشتر 

 بهره هوشی 
برای محاسبه بهره  .  شناس آلمانی مطرح شدتوسط اشترن، روان   ۱۹۱2های قدیمی تهیه نرم استفاده از بهره هوشی است که برای اولین بار در سال  روش   یکی از

 :شودمی هوشی از فرمول زیر استفاده 

IQ = 
MA

CA
  × 100 

IQ  ضریب هوشی یا بهره هوشی : 
MA  سن عقلی : 
CA  سن تقویمی : 

 درصدی های نرم
ی یامهای درصدی در راهننرم .  گویندمی   های درصدی نمره خام هر فرد را نمره درصدی و درصد افرادی را که زیر آن نمره قرار دارند، رتبه درصدی آن فرددر نرم 

 . گیردمی  ویژگی مورد نظر ضروری است، مورد استفاده قرار رکنندگان، دها گاهی از موقعیت فرد نسبت به کلیه شرکتشغلی و کنکور سراسری، که در آن 

 های معیار یا تراز شدهنرم نمره 
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 ها های درصدی نامساوی است و این عدم تساوی فواصل، تفسیر دادهای هستند و فواصل رتبههای درصدی از نوع مقیاس رتبههای درصدی گفته شد که نمرهدر نرم
از نوع  ههای معیار یا تراز شدنمره  .شودمی های معیار )استاندارد( استفادهبرای رفع این مشکل از روش نمره. کنددیگر دچار مشکل مییکو مقایسه عملکرد افراد را با 

 .  ها در سرتاسر مقیاس برابرندای هستند و اندازه واحدهای آنمقیاس فاصله

 Zنمره 
 . شوندمحاسبه می  Zها بر مبنای ی آنهای معیار یا تراز شده است، زیرا همه سایر نرم   هاساس محاسب Z هاینمره

Z     :شودمی  از فرمول زیر استفاده Zهای های آزمون به نمره برای تبدیل نمره  =
X−X̅

S
 

 ها: انحراف معیار نمرهS        های آزمون: میانگین نمره �̅�    : نمره خامX   در این فرمول:
 .  تر از میانگین قرار داردهای انحراف معیار، چه قدر باالتر یا پایینگر آن است که یک نمره خام بر اساس واحد نشان  Zنمره 

 

 Tنمره 
 .  کنندمی  ها را در عدد ثابتی ضرب و با عدد ثابت دیگری جمعیعنی حذف عالمت منفی و حذف ارقام اعشاری(، آن) Zهای نمره برای رفع نقص 

T = ۱۰ Z + ۵۰ 

 .  قرار دارد ۸۰الی  2۰معیار در هر طرف میانگین بین  ها به علت داشتن سه انحرافهمیشه مثبت هستند و دامنه آن T بنابراین نمرات

 AGCTنمره 

 .  شودمی جمع ۱۰۰ضرب و با  2۰در  Z نمرهها در این نمره . ها برای نخستین بار در ارتش آمریکا مورد استفاده قرار گرفتاین نمره

AGCT = 2۰ Z + ۱۰۰ 

 CEEBنمره 

 هستند و فرمول محاسبه آن به شرح زیر است: ۱۰۰ و انحراف معیار ۵۰۰هایی با میانگین نمره CEEBهای نمره

CEEB = ۱۰۰ Z + ۵۰۰ 

 بخشی ۹نمره 
 .  گذاری شده استشماره ۹الی  ۱و از  شودمی  بخش محدود  ۹ها به بخشی آن است که توزیع نمره ۹های گذاری این مقیاس به نمرهعلت نام

= 2 Z +  بخشی   ۹نمرات  ۵

 نمره هوشبهر انحرافی آزمون وکسلر 
 .  است ۱۵و انحراف معیار  ۱۰۰در هوشبهر انحرافی آزمون وکسلر میانگین 

IQ = ۱۵ Z +  وکسلر  ۱۰۰

 بینه  -نمره هوشبهر انحرافی آزمون استنفرد
 . فرض شده است  ۱۶و انحراف معیار برابر  ۱۰۰برابر در این آزمون میانگین 

IQ = ۱۶ Z +  بینه  -استنفرد ۱۰۰

 رخ روانی نیم 
از نمرات خام به طور مستقیم    تواننمی   رخدر ترسیم نیم.  نامندرخ میه عبارت دیگر، نمودار نتایج یک آزمون را نیمب  . است  هاآزمونرخ روانی بیان تصویری نتایج  نیم

و روی محور  کنندمی دو محور عمود بر هم رسم ،رخ روانیبرای رسم نیم. رخ رسم شودای تبدیل و سپس نیمهای خام باید به مقادیر قابل مقایسهنمره .استفاده کرد
 . نویسندگیری شده را می اندازههای های تراز شده یا نمره نرم گیری و روی محور عمودی نمرهافقی خصایص مورد اندازه 
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   مشده فصل نهبندی طبقه  سواالت

 

 گرفته، کدام است؟  ۵2دانش آموزی که در این آزمون نمره    CEEBباشد. نمره    8و انحراف معیار آن    ۶۰فرض کنید میانگین آزمونی    -1

 (  ۷۹)سراسری 
۱ )3۰۰  2 )4۰۰ 3 )۵۰۰ 4 )۶۰۰ 

 (  81)سراسری  همسان ساختن......... است.»هنجاریابی آزمون« به معنی  -2
 ( روش اجرا و نمره گذاری آزمون 4ها بر روی آزمون ( کارکرد آزمودنی3 ی آزمون هاسوال ( مواد و2 ( زمان اجرای آزمون ۱

 ( 82)سراسری  شود؟ای گفته مینمره تراز شده به چه نمره  -3
 یا نمره ورقه آزمایش شونده ( نمره خام2  ( نمره آزمایش شونده در آزمون اجرا شده۱
 ( نمره آزمودنی در ارتباط با نمرات دیگران 4  ( درصد قبول شدگان در کنکور سراسری3

 (  82)سراسری  نرم یا هنجار عبارت است از: -۴
 های ذهنیگیری توانایی ( وسیله اندازه 2  ( درصد قبول شدگان در امتحان۱
 هاآزمونهای حاصل از اجرای ( میانگین4  هاآزمون ( بیان تصویری نتایج 3

 ( 83)سراسری  معنای نیمرخ روانی کدام است و اولین نیمرخ روانی را کدام دانشمند رسم کرد؟ -۵
 بینه و سیمون -( سازگاری با موقعیت تازه2  گالتون -( تشخیص عوامل هوش۱
 روسولیمو - هاآزمون ( نمایش تصویری نمرات 4  اسیپرمن -sو  g( تشخیص عوامل 3

 (  83شود. )سراسری شود که نمره هر فرد با نمرات ............ مقایسه میهوشبهر انحرافی به این صورت محاسبه می -۶
 های سنین مختلف ( گروه4 ( دانش آموزان یک کالس 3 های مختلف ( سنین عقلی سال2 ( گروه هنجار همان سن۱

 (  82)سراسری  های هوشی و کسلر کدام است؟ی مقیاسهاآزمونمیانگین و انحراف استاندارد خرده  -۷
 ۱۵و۱۰۰( 4  ۵و۱۵( 3  3و۱۵( 2   3و۱۰( ۱

 ( 8۴)سراسری  های زیر قابل انجام است؟تحلیل نیمرخ نمرات در مورد کدام یک از مقیاس  -8
 بینه  -( استنفورد4 کان( هوشی و کسلر کود3 ( ریون کودکان2  ( دمینوها ۱

𝟏𝟎𝒛کدام مقیاس بر اساس رابطه  -۹ +  ( 8۵)سراسری  تهیه شده است؟ 𝟓𝟎
۱ )T  2 )۹  3 بخشی )CEEB   4 )AGCT 

 ( 8۵)سراسری   در مورد ضریب هوشی یا هوشبهر باید گفت: -1۰
 عوامل فرهنگی است. ( در سنین باال، مستقل از  2 ی مختلف و غیر کالمی یکسان است. هاآزمون( در ۱
 یابد. ( با افزایش سن، ثبات و پایایی آن افزایش می4 بینی موفقیت در سنین پایین را ندارد.( قدرت پیش3

 ( 8۶)سراسری  شود؟هوشبهر انحرافی به چه منظور محاسبه می  -11
 ها( تقسیم سن عقلی به سن تقویمی آزمودنی2  ( برآورد عملکرد هوش عمومی گروه نمونه ۱
 ( مقایسه عملکرد هر فرد با عملکرد متوسط گروه 4  ( ثابت نگه داشتن میانگین و انحراف معیار3

آورده است.   ۷۴باشد، هوشبهر کسی که نمره    12و    ۵۰اگر میانگین و انحراف استاندارد نمرات یک آزمون هوش هیجانی به ترتیب    -12

 (  8۶)سراسری  برحسب هوشبهر و کسلر، چقدر خواهد بود؟
۱ )۱۱2  2 )۱۱۵ 3 )۱24 4 )۱3۰ 

 ( 8۶)سراسری  به ترتیب عبارتند از: هاآزمون در تست وکسلر، میانگین و انحراف معیار خرده  -13
 ۱۵و۱۰۰( 4 ۱۶و۵۰( 3 ۱۰و۵۰( 2  3و۱۰( ۱

 ( 8۶)سراسری   ، توسط چه کسی پیشنهاد شد؟1۰۰تعیین هوشبهر از روی خارج قسمت سن عقلی بر سن زمانی ضربدر  -1۴
 ( مریل4 ( سیمون 3 ( بینه 2  ( اشترن ۱
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  ی هوشی: هاآزمون است« منظور ما این است که او در پاسخگویی به سواالت    1۰۰گوییم: »ضریب هوشی یک کودک  وقتی می  -1۵

 (  8۹)سراسری 
 ها در حد متوسط است. وانایی( نشان داده است که در اکثر ت2 ی خود را به آزمایش بگذارد. های بالقوهتواند توانایی( می۱
 ( توانایی متوسط کودکانی را دارد که خودش نیز جزء آنهاست. 4 درصد کودکان موفق شود.  ۱۰۰( توانسته است بهتر از 3
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 م نهبندی شده فصل طبقه  سواالت پاسخنامه 

 

و سپس به    Zاست. ما باید نمره خام را به نمره    ۱۰۰و انحراف استاندارد    ۵۰۰یک نمره معیار است که دارای میانگین    CEEB  صحیح است.  2  گزینه  -1

CEEB .تبدیل کنیم 

                     Z =
X−X̅

s
=

۵2−۶۰

۸
= −۱ → X = X̅ + S. Z   CEEB = ۵۰۰ + ۱۰۰(−۱) = 4۰۰ 

است.  ۴  گزینه  -2 اجرا  صحیح  روش  ساختن  همسان  معنای  به  آزمون  نمونه   هنجاریابی  عملکرد  متوسط  هنجاریابی،  است.  آزمون  گذاری  نمره  از  و  ای 

 هاست.آزمودنی

بیانگر نمره    2و ۱های  کند. گزینهای است که عملکرد )نمره( آزمودنی را در ارتباط با نمرات دیگر افراد، مقایسه مینمره تراز شده، نمره  صحیح است.  ۴گزینه    -3

 ی درصدی است.هم بیانگر نمره 3خام است و گزینه 

سازد. نرم  ، نرم یا هنجار امکان بررسی عملکرد افراد را فراهم می هاآزمون های حاصل از اجرای  نرم یا هنجار عبارت است از میانگین  صحیح است.   ۴گزینه    -۴

 شود.یا هنجار از اجرای آزمون بر روی گروه نمونه تهیه می 

 آن را مطرح کرد.  ۱۹۱۱که برای اولین بار روسولیمو در سال  هاآزموننیمرخ روانی؛ یعنی بیان تصویری نتایج   صحیح است. ۴گزینه  -۵

شود، که در آزمون  شود که نمره هر فرد با نمرات گروه هنجار همان سن مقایسه می هوشبهر انحرافی؛ به این صورت محاسبه می  صحیح است.  1گزینه    -۶

 شود. ضرب می ۱۶و ۱۵جمع و به ترتیب در نمره ثابت  ۱۰۰بت وکسلر و بینه با نمره ثا

 باشد.می  3و۱۰ی وکسلر هاآزمون و برای خرده  ۱۵و۱۰۰میانگین و انحراف معیار آزمون و کسلر  صحیح است. 1گزینه  -۷

گردد. در حالی که  نیمرخ هوش تفسیر می   شود، آن گاههای کالمی و عملی وکسلر بر روی یک نیمرخ ترسیم می تمام خرده مقیاس  صحیح است.  3گزینه    -8

ها برای ی نیمرخ وجود  های متنوعی است و امکان ترسیم آن باشند و آزمون بینه دارای خرده مقیاس ی دمینوها و ریون کودکان دارای خرده مقیاس نمی هاآزمون
 شود. ندارد. در آزمون وکسلر نتیجه هر فرد براساس ده ضلعی منتظم، نمایش داده می

T  صحیح است.   1گزینه    -۹ = ۱۰z + ۵۰    ،۹ = 2𝑧 + CEEBبخشی،    ۵ = ۱۰۰z + نمره  ۵۰۰  .T   نمره  برای اصالح نقص ؛ یعنی حذف  Zهای 

 گیرند.عالمت منفی و حذف ارقام اعشاری مورد استفاده قرار می 

یابد. در واقع  ضریب هوشی یا هوشبهر، در سنین اولیه زندگی بیشترین تغییر را دارد و با افزایش سن، ثبات و پایایی آن افزایش می  صحیح است.  ۴گزینه    -1۰

 های مختلف وجود دارد.برای سنین مختلف، نرم  هاآزمونبه همین دلیل است که در برخی از 

ت نگه داشتن میانگین و انحراف معیار. هوشبهر انحرافی برای تبدیل نمرات خام برخی از  هوشبهر انحرافی؛ عبارت است از ثاب  صحیح است.  3گزینه    -11

 رود.بینه به کار می –ی هوش مانند وکسلر و استنفورد هاآزمون

آورده است،    ۷4نمره باشد، هوشبهر کسی که  ۱2و  ۵۰اگر میانگین و انحراف استاندارد نمرات یک آزمون هوش هیجانی به ترتیب    صحیح است.  ۴گزینه    -12

 شود.می ۱3۰بر حسب هوشبهر وکسلر 

 باشد. می  3و۱۰به ترتیب  هاآزموندر آزمون وکسلر، میانگین و انحراف معیار خرده  صحیح است. 1گزینه  -13

 پیشنهاد شد.؛ توسط اشترن ۱۰۰در  تعیین هوشبهر از طریق خارج قسمت سن عقلی بر سن زمانی ضرب صحیح است. 1گزینه  -1۴

یک کودک؛ یعنی توانایی متوسط کودکانی را دارد که خودش نیز جزء آنهاست. این بدان معنا نیست   ۱۰۰منظور از ضریب هوشی    صحیح است.  ۴گزینه    -1۵

و  ۱۰۰ی باالی ت، هوش دیگر نمره باشد و در نهای ۱۰۰ها در حد متوسط است، چرا که ممکن است حد متوسط در یک فعالیت هوشی پایین تر از که در اکثر توانایی 
 شود.متوسط محسوب می  ۱۱۵مثالً 
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 منابع 

 

 های برتر رشته مشاورهجزوات رتبه. 1

 یناصر دکتر و یآباد عیشف عبداله دکتر ، ی درمان روان و مشاوره یها هیر. نظ2

 . نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی، جرالد کری 3

 شارف  ، ی درمان روان و مشاوره یها هینظر. 4

 نیآر جه یخد ی ترجمه نگیلیش ی درمان روان و مشاوره یها هینظر. ۵

 ی محمد دیس ترجمه پروچاسکا  یدرمان روان  یها هینظر. ۶
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 منابع بیشتر برای حداکثر تسلط
 

ماه مانده  ۱-3های برتر. مناسب روزهای پایانی )حدود : شامل صدها نکته خیلی مهم از هر درس به انتخاب رتبهکپسول مهمترین نکات دروس تخصصی. 1

 به کنکور(.  

 

پاسخ  ۱4۰۰تا    ۹2شامل سواالت کنکورهای    سال اخیر مشاوره:  ۹بانک سواالت کنکورهای  .  2 تمام دوره های  با  استفاده در  قابل  تشریحی.  های کامالً 

 ای کند. تواند به افزایش تسلط شما کمک ویژهمطالعاتی. این مجموعه کل سواالت دروس این کنکورها را به شکل سال به سال در بر دارد که می 
 

شود.  کنکور اخیر توسط اساتید این دروس به طور کامل بررسی می   ۶کم  که در آن سواالت این درس در دست  مشاوره:. کالس نکته و تست آنالین دروس  3

 شوند.  ماه مانده به کنکور برگزار می ۱تا  2ی های نکته و تست کیهان معموالً در فاصلهکالس

 

 

 

 :.  ۰21۶۶۴۷۵۶2۰به سامانه  1.: درخواست سریع و آسان هر یک از موارد باال: ارسال 

 

 در کنکور خوش بدرخشید ؛( 
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