
 

 مقدمه

شناس ی به ویژه در مقطع از یک دانشجوی روان ، چراکهاستشناس ی برای دانشجویان رواندروس مهمترین از  ابی روانی یکیارزیدرس 

د از باشد و در مواقع لزوم بتوانآشنا  و کاربردهای آنها روانی آزمون هایرود با انواع کارشناس ی ارشد و گرایش روانشناس ی بالینی انتظار می

ری های کارشناس ی ارشد و دکتآزمون حاضر در های یکی از درساین درس . به همین جهت استفاده کند و به تفسیر این ها بپردازداین ابزارها 

ا ت تبدیل کرده است.دشوار این درس را به یکی از دروس  ،دارا بودن نکات ریزاین درس و  و باال بودن حجم . گستردگیاست وزارت بهداشت

صورت گرفت اهمیت  ۹۶داشت اما با تغییراتی که در سال  ۱سوال را به خود اختصاص می داد و ضریب  ۱۰جداگانه  این درس بطور  ۹۵سال 

درس روانشناس ی بالینی از ارزیابی روانی مارنات مطرح  مجموعه این درس به مراتب بیشتر شد چرا که دیدیم حدود نیمی از سواالت مربوط به

در حالی که  .و بنابراین نقش تعیین کننده و پررنگی در کسب رتبه خوب داشت وعه لحاظ شده بودبرای این مجم 3شده بودند و ضریب 

 به مطالعه کتب مرجع برای شرکت در این آزمون 
ً
می کنند، برخی از اعتماد بسیاری از داوطلبان کنکور وزارت بهداشت همچنان صرفا

 باکنکورهای اخیر توانستند داوطلبان این کنکور در 
ً
ر مدت دکه حجمی به مراتب کمتر از کتب مرجع دارد، تکیه بر مجموعه حاضر  صرفا

 مجموعهدرصد از مطالب اصلی مسلط شوند و به غالب سواالت کنکور پاسخ دهند )به گزارش های سایت مراجعه نمایید(.  ۸۰کوتاهی به 

با تغییرات چشمگیری روبرو شده تا کار مطالعه این مجموعه برای داوطلبان  ۹۹روانی ویژه وزارت بهداشت کیهان، حاال برای کنکور سنجش 

 ساده تر شود. 
 

 ویرایش آخرین تغییرات 

و تیترها مشنننتر تر ویژه وزارت بهداشنننت" به طور کامل مت ول شنننده اسنننتا سنننرفصنننل ها  –سننننجش روانی" مجموعه ویرایش ،  جدیدترین در

تا  ۹۱ ل تسنننت های مربوطه از کنکور هایصنننو قابل فهم تر شننندند و پایان هر فتر و جمالت روان، نکات تکمیلی به جزوه اضنننافه شنننده شننندند

 است. این مجموعه اضافه شده  آخر با پاسخ تشریحی به ۹۸سواالت کنکور شده اند. همچنین  با پاسخ تشریحی آورده ۹۷
 

 با اطمینان مطالعه کنید

 برای آنکه این مجموعه را با اطمینان مطالعه کنید، به موارد زیر توجه نماییدا 

  درصددددد اا تدددد ا ت   ۸۰ به تنهایی بهکیهان  مارنات ارزیابی روانی جزوهگزارشننننن ی که بالفاصنننننله ر  از کنکور شهیه شننننند، نشنننننان داد که

میانگین پاسنننخ داده اسنننت. در حالی که درصننند رتبه های تک رقمی در این درس در کنکور به طور  ۹۸واارت بهداشددد  کنک ر  ارشدددد 

 است. گزارش عینی و شفاف این بررس ی را در وبسایت کیهان مطالعه نمایید. بوده درصد  ۵۰چیزی حدود 

  شده استشهیه و ویرایش  و بی طرفان  خانم ها کمار از جمله رتبه های برتر روانشناس ی توسط این مجموعه. 

 ایی هاین مجموعه، در سننالهای گتشننته منبع اصننلی مطالعاتی رتبه های برتر کنکورهای ارشنند و دکتری روانشننناسنن ی بوده اسننت. رتبه

سننننننننننایت وب. می توانید مصنننننننننناحبه این دوسننننننننننتان را در کنکور  ۸و خانم گودرزی رتبه ، ۱۴رتبه مریم بی طرفان از جمله از جمله خانم 

 بخوانید.وزش ی گروه آم

  مورد بازبینی  ۹۶متناسنننننننننب با سنننننننننواالت کنکور زیادی شهیه شنننننننننده و  دقت بسنننننننننیاراین مجموعه در کنار دیگر مجموعه های کیهان، با

 به روز رسانی شده است. ۹۹ ارشد و دکتری  قرار گرفته است و برای کنکور 
ً
 کامال

 

ابل ریزی صحیح و قمطالعه علمی و دقیق و همچنین به کارگیری یک برنامهدر پایان ضمن دعوت از همه شما دوستان به استفاده از روش 

اطمینان برای رسیدن به هدقی شایسته، آمادگی خود را برای شنیدن نظرات و پیشنهادات ارزشمند شما عزیزان برای هرچه بهتر کردن 

  کنیم.هایی که متعلق به همه شماست، اعالم میمجموعه
 

 همه شما عزیزانبا آراوی ت فیق برای 

 دپارتمان واارت بهداش  – گروه مشاوران کیهان

 مرکز خدمات روانشناس ی و مشاوره کیهان





 

 درباره خ د کیهان

  هشتی، های تهران، شهیدبروانشناس ی و مشاوره ارشد و دکتری دانشگاهگروه آموزش ی کیهان متشکل از تعدادی از رتبه های برتر

 در زمینه کنکور ارشد و دکتری مجموعه روانشناس ی و مشاوره فعالیت دارد. 
ً
 عالمه و ... است که صرفا

 د اسنننننناتی ریزی، مجموعه جزوات قابل اطمینان، فیلم های آموزشنننننن ی بافعالیت های کیهان شننننننامل ارااه خدمات مشنننننناوره و برنامه

 های آموزش ی با کیفیت است. برتر روانشناس ی، ارااه خدمات روانشناختی به دانشجویان و برگزاری کالس

 کند.گروه آموزش ی کیهان ت ت نظارت مستقیم مرکز خدمات روانشناس ی و مشاوره کیهان فعالیت می 

 خود مرکز کیهان به شنننیوه اینترنتی، تلفنی  کیهان در هیچ کجای کشنننور شنننعبه ای ندارد و تمام خدمات و م صنننوالت آن فقط از

 و حضوری قابل دریافت است.

 های علمی مشنننننناوره و برنامه ریزی و همچنین جزوات قابل اطمینان، هر سنننننناله تعداد قابل توج ی از به لطف به کارگیری از روش

بالینی دانشنننننننگاه  ۹۴های نفر از ورودی 3ها بوده اند. به طور مثال شنننننننناسننننننن ی از میان کیهانیکنکور ارشننننننند روان ۱۰۰های زیر رتبه

و در سنننال  ۲، آقای امیر همایون حالجیان رتبه ۷خانم سنننمانه ابراهیم نژاد رتبه  ۹۷تهران به طور کامل کیهانی بوده اند، درسنننال 

 به طور کامل کیهانی بوده اند.   ۶و خانم الهه موالیی رتبه  ۱خانم فاازه قدمی رتبه  ۹۸

 کیهان درباره جلسات مشاوره

 شود. جلسات به دو شکل رایگان )فقط یک بار در سال( و تخصص ی )با یک مشاور به انتخاب فرد( برگزار می 

 اختصاص ی )یک مشاور و یک دانشجو در هر جلسه( برگزار می 
ً
 شود. جلسات به دو شکل تلفنی و حضوری و صرفا

  )شود. برگزار میجلسات به شکل نیم ساعته و یک ساعته )به انتخاب دانشجو 

  .هر دانشجوی کیهانی یک پرونده مربوط به اطالعات خود نزد مشاور اختصاص ی اش دارد 

  جلسه مشاوره تخصص ی کنکور ارشد و دکتری در گروه آموزش ی کیهان برگزار شد. 3۰۰۰بیش از  ۹۷در سال 

  ار شده است. جلسه مشاوره تخصص ی در گروه آموزش ی کیهان برگز  ۲۰۰۰۰تا کنون حدود  ۹۲از سال 

 مسلط است. -در کیهان، مشاور هر رشته )روانشناس ی 
ً
 رتبه برتر همان رشته است و بر آن آزمون کامال

ً
 مشاوره(، الزاما

 شننننود و سننننا  در دپارتمان مشنننناوران تصننننویب های علمی و تجربی اسننننتخرا  میهای برنامه ریزی و مشنننناوره کیهان، از یافتهروش

 شود. اینجا از آزمون و خطا خبری نیست. می

 برد. برد که این قدرت انتخاب دانشجو را باال میکیهان از حضور چندین مشاور تخصص ی )رتبه های برتر( بهره می 

  طرح ویژه متفاوت با شرایط متفاوت ارااه کرده است.  دو، ۹۹کیهان برای داوطلبان کنکور 

 شود. مشاوران ارشد )آقایان فالح و نیک منش( کیهان برگزار می تمام جلسات مشاوره کیهان ت ت نظارت 

  و یا بیشننننننتر، در طرح( امکاِن داشننننننتن ماهانه یک جلسننننننه مشنننننناورهVIP در زمینه مدیریت فردی، انگیزه، اسننننننترس و ... با مشنننننناوران )

 ارشد کیهان فراهم است. 

  .هزینه جلسات مشاوره در کیهان مطابق نرخ مصوب عمومی است 

 

 یهان متعلق به شمات ، پس برای ارتقاء روا به روا خدمات آن به ما بااخ رد دهید :..: ک

 

 

 



 

 

 

 

 

 در دنبال کردن اهداف خود دچار مشننننننننننننکل  .۱
ً
ا تجربه ما نشننننننننننننان داده داوطلبانی که هدف مشننننننننننننتر و م کمی ندارند، معموال

 خواهید ارشنننننننندتان را روشننننننننن کنید. چرا میکنیم اول از همه هدفرسننننننننند. ر  پیشنننننننننهاد میشننننننننده و گاهی حتی به خط پایان نیز نمی

 میروان
ً
باشنننند. ر   SMARTدانید که هدف باید شننننناسنننن ی شننننرکت کنید  چه رتبه ای را در این کنکور دنبال می کنید و چرا   حتما

(، Specificای که مشتر )گتاری یعنی هدف SMARTگتاری کنید. هدف SMARTگتاری دفسال و یک سال آینده تان ه ۵برای 

-Time( و دارای م دوده زمانی مشننننننننتر )Realistic(، واقع بینانه )Attainable(، قابل دسننننننننتیابی )Measurableگیری )قابل اندازه

boundedگتاری توانند به شنننننننما کمک زیادی در هدفصنننننننر میریزی + یک مشننننننناور آگاه و متخ( باشننننننند. در این راه یک دفتر برنامه

 صحیح ارااه دهند. 

ه ریزی کنید. یک برنامه ریزی صننحیح نه خیلی سنننگین اسننت که زود خسننته تان کند، نه تان برناما برای رسننیدن به هدف .۲

 چه مناب ی را می
ً
مطالعه  خواهیدخیلی سننبک که شننما را به هدفتان نرسنناند. بدانید از کجا باید شننروع کنید. با کدام کتاب ها. کال

استفاده کنید  کدام خالصه بیشتر جواب داده و به نسبت دیگران  خواهید از خالصهکنید. آماده خالصه برداری هستید  یا می

آورد  اینجا از یک کاربلد، کسننن ی که تازه در کنکور رشنننته شنننما شنننرکت کرده کنید، منفعت بیشنننتری را برای شنننما میهزینه ای که می

زم را بگیرید. ببینید (، اطالعات ال ۵۰شنننننننننننناسننننننننننن ی بالینی یا عمومی( و رتبه عالی هم کسنننننننننننب کرده )زیر )کنکور سنننننننننننراسنننننننننننری ارشننننننننننند روان

خواهید تسننننننننننننننت بزنید. از چه ابزارهای ها را. کی میها را در چه بازه زمانی جمع کنید و بعد کدام درسخواهید اول کدام درسمی

خواهید اسننننننننتفاده کنید و ... . ابتدا مسننننننننیر رسننننننننیدن به هدف را به اندازه کاری برای خود روشننننننننن کنید. طرح های مشنننننننناوره دیگری می

 ف کیهان را نیز مد نظرتان داشته باشید. مختل

ر ها را دو های گتشننننننننته رها کنید. نگرانیها و تلخیا حاال که وقت عمل کردن فرا رسننننننننیده، اهنتان را از همه شننننننننکسننننننننت  .3

که موفقیت تان به ن و احسننن، الزم دارید فکر کنید. به اینی کردن برنامهتان و میزان تالشنن ی که برای عملبریزید و فقط به هدف

 تان دارد و سایر نکات مثبت فکر کنید. در این پروژه )کنکور کارشناس ی ارشد یا دکتری( چه تاثیرات مثبتی در زندگی

شنننننتن یک سنننننری ابزار برای مقابله با خسنننننتگی، ناامیدی، و سنننننایر موانع بیرونی و درونی برای رسنننننیدن به ا منظور، دا  .۴

دهند(. تان اسننت. روش مطالعه صننحیح را بدانید )در انتهای جزوات هسننت و در صننورت نیاز مشنناوران نیز به شننما آموزش میهدف

 ید مرور کنید تا مطالب از اهنتان نرود. های مدیریت استرس و تمرکز آشنا باشید. بدانید کی بابا روش

کنید، هیچ جای نگرانی ا رشننننته ما منابع زیادی دارد. در صننننورتی که از همین مجموعه جزوات کیهان اسننننتفاده می  .۵

هتر از بع خیلی بکنیم که از مطالعه منابع پراکنده پرهیز کنید. مطالعه منسنننننننننننننجم یکی دو مننیسننننننننننننننت. اما باز جهت تاکید عر  می

 منبع است. به مسیرتان اعتماد کنید.  ۶-۷مطالعه پراکنده 

اید، بررسننننننننننننن ی و ارزیابی کنید. ببینید در جهت درسنننننننننننننتی حرکت تان و دانشننننننننننننن ی را که اندوختهنابعا مدام خودتان، م .۶

 بلد کمک بگیرید. کنید  یا نیاز به تغییر روش کار در برخی موارد دارید  در صورت نیاز، برای این کار از یک راهمی

ا سنننننننننننننتت تالش کنید و نتیجه را به گرداننده روزگار واگتار کنید. یادتان باشننننننننننننند که این عالم  .۷

 نتیجه نخواهد ماند.طلب کوشایی بیطراحی عادالنه دارد، ر  مطمئن باشید زحمت هیچ داو 
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یــکـــــــــ-انــیـک   2     ی١رتبھ ارشددک ی            شناروانو روا  مارنات-سنجش

 فصل اول: مقدمه
 

ها هاي آزمونشود و در تفسیر نمرهیسه راهبرد اصلی براي سنجش عبارتند از مصاحبه، مشاهده رفتار و آزمون هاي روانی. مصاحبه در نخستین مراحل سنجش انجام م
 و درك مشاهدات رفتاري امري اساسی است. 

مون به کار رود. سنجش رفتاري ممکن است شامل راهبردهاي گوناگون مانند نوان مکمل اجراي آزتواند هم به خودي خود هدف باشد و هم به عسنجش رفتاري می
ش اصلی متخصصان بالینی که به اندازه گیري رفتارهاي آشکار، شناخت ها، تغییرات فیزیولوژیکی یا خصایص مربوط به وسیله پرسشنامه هاي خودسنجی باشد. نق

ر آن است که فرد مورد نظر صاصی و کمک به تصمیم گیري هاي مناسب باشد. در سنجش روانی سعی بسنجش روانی می پردازند باید پاسخگویی به پرسش هاي اخت
وانی بیشترین سودمندي در یک موقعیت مشکل آفرین ارزشیابی شود، طوري که اطالعات به دست آمده از سنجش به نحوي به حل مشکل وي کمک کند. سنجش ر

 ندگی دارد.را براي درك و ارزشیابی شخصیت و مشکالت ز
اي ناشی از گسترش نقش روانشناسان(اجرایی، مشاوره، تحول سازمانی، درمان) و ها) تا اندازهشده براي اجراي آزمون (یا همان کاهش اجراي آزمونکاهش زمان صرف

نه فقط  ،گیردهاي بیشتري را هم دربرمیروانی فعالیتسرخوردگی از فرآیند اجراي آزمون ها به سبب انتقادات به روایی و اعتبار ابزارهاي سنجش است. امروزه سنجش 
 فردي.فردي، سنجش عصبی روانی و سنجش میانشاهده تعامالت میانمساخت، بلکه مشاهدات رفتاري، دار و بیهاي ساختاجرا و تفسیر مانند مصاحبه

هاي روانپزشکی به هاي عالیق شغلی و موقعیتپرسشنامه ، مراکز مشاوره بهWiscIIIو  Wiscهاي توانایی هوش مانند مدارس و مراکز معلوالن ذهنی به آزمون
 تر هنجاریابی شده است. هاي جوانبراي جمعیت MMPI2. MMPIو MMPIسنجد تأکید دارند؛ مانند هایی که سطوح اختالل را میآزمون

ساخت براي اطالع از تاریخچه زندگی، تشخیص بالینی، یونگ و آدلر، از روش تعامل بی، بالینی بود و متخصصان بالینی مانند فروید در آغاز، سنجش از طریق مصاحبه
 کردند.ساخت زیربنایی شخصیت، استفاده می

گیرد (ریتان وولف سان استفاده از این شاخص را پیشنهاد هاي حساس مغزي است که در دامنه حساس مغزي قرار میشامل نسبتی از نمره آزمون »:شاخص اختالل«
 کنند). می
 کند. دیده مغزي را متمایز میهاي برش شاخص (توسط ریتان و همکارانش مطرح شده): اشخاص بهنجار و آسیبنمره

 است. ٪70هاي پژوهشی تقریبا و براي هدف ٪90گیري بالینی حدود ضریب اعتبار براي تصمیم
گیري تصادفی ها از روش مطلوب و جاري استفاده از نمونهها و آزمونتوان در هنجاریابی تستمیبراي معرف بودن گروه هنجاریابی با جوامع دیگر (افراد آن جوامع)، 

 ).Stratifiedاي استفاده کرد(اي یا الیهطبقه
 

  اعتبار
ایی که یک شخص در آزمون به دست هاعتبار یک آزمون به درجه ثبات و پایایی، همسانی، پیش بینی پذیري و دقت آن گفته می شود. اعتبار نشان می دهد که نمره 
ي مفهوم اعتبار، دامنه خطاي احتمالی یا بنامی آورد، اگر بار دیگر به وسیله همان آزمون در موقعیتی دیگر مورد آزمایش قرار گیرد تا چه اندازه یکسان می ماند. زیر

ناپذیر در عملکرد انسان است اجتناب خطاي اندازه گیري یک نمره است. دو مسئله مهم با اندازه خطاي یک آزمون رابطه دارند. نخستین مسئله تغییرپذیري طبیعی و
رات تدریجی در حالی که متغیرهاي توانایی مانند هوش و استعداد مکانیکی حاکی از تغییهاي توانایی کمتر از شخصیت است. گیريکه این تغییر پذیري معموال در اندازه

که به اعتبار مربوط می شود آن  ناشی از رشد و نمو هستند، بسیاري از صفات شخصیت به عواملی مانند خلق بستگی دارند (مخصوصاًاضطراب). دومین مسئله مهمی
 شود. گیري ناشی میهق نیستند. هدف اعتبار، برآورد آن مقدار از واریانس آزمون است که از خطاي اندازاست که روش هاي روان آزمایی لزوما دقی

 
  چهار روش اصلی به دست آوردن اعتبار آزمون:

 )Test-retest(بازآزمایی/الف) اندازه همسانی نتایج یک آزمون در اجراي دوباره آن، از زمانی به زمان دیگر 
  )Calternate formsهاي جانشین/(فرممون در یک زمان معین، از فرمی به فرم دیگر ب) دقت نسبی یک آز
 )،Splithalfه کردن/(دو نیم اي به ماده دیگرهاي آزمون، از مادهج) همسانی درونی ماده

 ، )Inter- scorerبان/(توافق ارزیاگذار دیگر گذاري به نمرهد) اندازه توافق بین دو آزماینده، از نمره
دهد، البته این روش ردن است و همسانی درونی مواد آزمون را نشان میککه مانند روش دونیمه  ریچاردسون -روش کودرو) نوع پنجمی هم وجود دارد به نام 

 سنجد.هاي نسبتاً خالص از یک متغیر واحد را میهایی مناسب است که اندازهفقط در مورد آزمون
در روش اعتبار بازآزمایی فاصله میان دو  فرم). پذیري از یک موقعیت به موقعیت دیگر در یک آزمون یکسان موردنظر است (یکتعمیم هدر روش اعتبار بازآزمایی، انداز

هاي هوش در آزمونهاي هوشبهر پایین است اما گر زندگی، همبستگیشمار تجارب مداخلهاجرا مهم است و در کودکان بزرگتر و افراد بزرگسال معموالً به دلیل تعداد بی
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ممکن است تمرین و حافظه بر  اینست که مشکل دیگر در زمینه روش اعتبار بازآزمایی دبستانی اگر فاصله بیش از چند ماه نباشد، ضرایب همبستگی باال است.در پیش
هوش بزرگساالن  هاي نماد ارقام و محاسبه در آزمونره، آزمونهاي سرعت و حافظه مانند نمها تأثیر داشته باشد، این موضوع به ویژه در مورد آزمونعملکرد آزمودنی

برخوردار باشد و در مورد  ثبات نسبیگیري از ) مطرح است. به طور کلی اعتبار بازآزمایی فقط در مواردي مناسب است که متغیر مورد اندازهWAIP-Rوکسلر (
 ثبات مانند اضطراب مناسب نیست.متغیرهاي بی

تر اندازه همبستگی میان دو فرم آزمون را نشان اگر آزمون دوم بالفاصله پس از آزمون اول اجرا شود، در این صورت اعتبار به دست آمده، بیش هاي جانشین:فرم
مهمترین مشکل  است.ار آزمون ها نشانگر ضریب اعتبجانشینی)، اندازه همانندي میان نمرهدر این روش ( دهد تا همبستگی نتایج آزمون در فواصل زمانی مختلف.می

 ها، نوع محتوا، چهارچوب، شیوه اجرا).هاي جانشین، مشخص کردن این مسئله است که آیا دو فرم آزمون واقعا با یکدیگر معادلند یا نه (از نظر تعداد مادهروش فرم
مدت براي مثال خلق، هاي کوتاهآزمودنی به دلیل نوسان مشکل دیگر این روش، افتادن فاصله زمانی بین دو اجراست، این وقفه ممکن است موجب شود که عملکرد

اري از اثرات انتقالی روش بازآزمایی مشکل دیگر اینکه هرچند بسی سطح فشار روانی یا کیفیت نسبی خواب آزمودنی در شب قبل از آزمایش در دو آزمون، تفاوت کند.
هاي گیرد مخصوصاً در مورد راهبردهاي حل مسئله. براي مثال استفاده آزمودنی از روشباد شود، ولی باز هم آزمودنی ممکن است سبک کلی آزمون را یحذف می

 ، به منظور افزایش عملکرد خود.WAIS=Rکمکی یادسپاري در خرده آزمون نماد ارقام در 
 .هاي زیادي دارداین روش بهترین شیوه تعیین اعتبار ویژگی یا صفتی است که نوسان اعتبار دو نیمه آزمون:

شود. روش دونیمه کردن به ها برحسب زوج و فرد به دو نیمه تقسیم میعمدتاً پرسش دخالت ندارد.  هاي بازآزمایی، اثر زمان در روش دو نیمه کردنبرخالف روش
 تفاوت دارد نامناسب است. )، خستگی و مالل، که تأثیرشان برعملکرد آزمودنی در نیمه اول و نیمه دوم آزمونwarming upدلیل اثرات تراکمی گرم شدن (

هاي توانایی، این اعتبار کمتر ثابت است و بین داوران تفاوت وجود دارد. بهترین نوع اعتبار به هاي فرافکنی و برخی آزموندر روش گذاري (داورها):اعتبار نمره
بسیار ، و براي متغیرهاي اییبازآزم؛ روش باثبات زیادبراي متغیرهاي  رود، بستگی دارد.هایی که آزمون براي آن به کار میگیري و هدفمتغیر مورد اندازهماهیت 
ت زیرا برآوردي از قابل اعتماد بودن رود روش بازآزمایی بهتر اسبینی به کار میتر است. در مواردي هم که آزمون براي پیشمناسب دو نیمه کردن؛ روش پذیرنوسان

د، روش دو بار آزمایش مهم باشدهد. اگر براي آزماینده همسانی درونی و دقت یک آزمون براي یکهاي مختلف اجراي آن را به دست میها و زمانآزمون در موقعیت
 هاي همانند مناسب است. نیمه کردن یا روش فرم

 
  هاي روش دو نیم کردن:محدودیت

شود، به عنوان یک اصل کلی هرچه طول آزمون بیشتر باشد اعتبار آن نیز بیشتر خواهد بود هر پاسخ به آسانی پیرامون یک میانگین تثبیت میها: تغییرپذیري نمره
مانند  آید جبران کنند. د پرسش معدود به وجود میکه در پاسخ دادن به چن توانند تغییرات اندکی راها بیشتر باشد، اکثریت آنها به سادگی میزیرا هر اندازه تعداد پرسش

برآورد  بیشترین آورد اما روش دو نیم کردنبر کمترینهاي جانشین دو نیمه آزمون تفاوت وجود داشته باشد. روش فرم محتوايهاي جانشین ممکن است میان فرم
هاي گیري بستگی دارد، جنبهاي به متغیر مورد اندازهقبول دشوار است و تا اندازهامنه اعتبار قابلتعیین د دهد.ها به دست میرا از اعتبار واقعی صفات پایدار یا توانایی

 حاکی از این است که در تفسیرها تر اعتبار معموالًسطوح پایین ردار است.هاي پایدار یا صفات از اعتبار کمتري برخوسه با جنبههاي شخص در مقایناپایدار یا همان حالت
 ند. را در دست داشته باشند، کمتر نگران اعتبار آماري آن هست توان انتظار داشت. اما اگر روایی آزمونهاي آزمون اطمینان کمتري میهاي مبتنی بر دادهبینیو پیش

 
 روایی

داشتن روایی معتبر باشد اما عکس این حالت گیرد که براي آن ساخته شده است.آزمون ممکن است بدون روایی داشتن آزمون یعنی آزمون همان چیزي را اندازه می
صورتی روایی دارد که متغیري را که  صادق نیست (یعنی وجود اعتبار حتمی است)، داشتن سطح مناسبی از اعتبار شرط الزم براي روایی است. بنابراین یک آزمون در

آزمونی که  ه و مستقل خارجی است. بطه بین آزمون و برخی رویدادهاي مشاهده شدهر نوع برآورد روایی مستلزم وجود را مورد نظر است به دقت اندازه گیري کند.
 هاي درست تحت پوشش قرار دهد.هاي اصلی زمینه محتوایی را به نسبتداراي روایی محتوایی باالیی است، باید همه جنبه

 
 روایی محتوا

عرف بودن و مناسبت ابزار سنجش با سازه در جریان نخستین مرحله ساختن هر نوع آزمونی سازندگان باید ابتدا روایی محتوا را در نظر داشته باشند. این موضوع به م
ه نسبت هاي درست تحت پوشش قرار برا  مورد اندازه گیري اطالق می شود. آزمونی که داراي روایی محتوایی باالست، باید همه جنبه هاي اصلی در زمینه محتوایی

 دهد.  
وایی صوري به داوري اي با روایی محتوایی ارتباط دارد اما مترادف نیستند زیرا روایی محتوایی به داوري متخصصان مربوط است، در حالی که رتا اندازه روایی صوري

 با آزمودنی در جریان اجراي آزمون است.  رقراري رابطهشوندگان بستگی دارد. موضوع اصلی در روایی صوري بآزمایش
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هاي آزمون با نوعی از عملکرد در یک مقیاس خارجی تعیین مقایسه نمره شود، این نوع از روایی به وسیلهبینی نیز نامیده میروایی تجربی یا پیش روایی مالکی:
 شود. می
 

 انواع روایی مالکی:
قریبا همزمان با آن انجام می گیرد. مانند آزمون هوش و پیشرفت تحصیلی در یک ه همزمان با اجراي آزمون یا تهایی گفته می شود کگیريبه اندازههمزمان:  .1

 گروه.
هاي پیشرفت تحصیلی گیرد. مثالً در مثال باال نمرههاي آن انجام میمدتی بعد از اجراي آزمون و مشخص شدن نمره به اندازه گیري هاي خارجی کهبین: پیش .2
 آید. هاي هوش به دست میاز نمره سال بعد 1

تغیر مورد اندازه گیري بستگی دارد. سطح نسبی روایی هم به کیفیت ساخت آزمون و هم به متغیر مورد بررسی بستگی دارد. نیرومندي روایی مالکی تا حدي به نوع م
 به دلیل متغیرهاي کمتر موثر بر هوش و استعداد.صیت، ضریب روایی باالتري دارند هاي هوش یا استعداد در مقایسه با شخمعموال آزمون

رو خواهند شد ترکیب اند با متغیریابی که در موقعیت بالینی یا سازمانی، با آنها روبههایی را که در راهنماي آزمون گزارش شدهآزمایندگان باید مالك روایی ترکیبی:
 دهد.ک موقعیت الزمند نیز مورد توجه قرار مید ویژگی، متغیرهایی را که براي عملکرد مناسب در یگیري چنیا تلفیق کند. نوعی روایی مالکی که عالوه بر اندازه

هاي درسی آن را مجذور است که براي ارزیابی اثر هوش در نمره 50/0هاي هوش و عملکرد تحصیلی بین)، به طور کلی همبستگی میان آزموندر روایی مالکی (پیش
هاي شخصیت ابل قبول و عملی است (براي آزمونقمشکل عمده روایی مالکی، یافتن یک مالك خارجی مورد توافق، قابل تعریف،  شود.درصد می 25کنیم که می

 ناخالصی«مشکل دیگر، سوگیري غیرعمدي مقیاس مالك یا اصطالحاً  قبولی است.هاي درسی مالك قابلهاي هوش، میانگین نمرهبسیار دشوارتر است) و براي آزمون
 شود.گذارد. براي جلوگیري از این مشکل از روایی سازه استفاده میدهد که آگاهی از نتایج آزمون بر عملکرد بعدي فرد تأثیر میاست، و در مواردي رخ می» مالك

ضوع است که آزمون مورد نظر ن موبراي اصالح نارسایی ها و مشکالت رویکردهاي محتوایی و مالکی ابداع شده است. رویکرد اصلی سازه، سنجش ای روایی سازه
ید صفت یا ویژگی مورد نظر را به دقت تا چه اندازه یک سازه یا ویژگی نظري را اندازه گیري می کند. این سنجش شامل سه مرحله کلی است: نخست، سازنده آزمون با

اید بوسیله آزمایش معلوم کند که آیا این قرار دهد. سرانجام، طراح آزمون بتجزیه و تحلیل کند. سپس، چگونگی ارتباط صفت یا ویژگی با سایر متغیرها را مورد توجه 
 روابط فرضی واقعا وجود دارد یا نه. 

هاي هوش و هماهنگی هاي آزمون یک جمعیت و سن (یا هر ویژگی دیگر)، استفاده کرد. در مورد آزمونهاي میان نمرهتوان از همبستگیبراي ارزیابی روایی سازه می
هاي آزمایشی یا درمانی، مثالً پس از یک دوره ریاضیات، گیري اثر مداخلههاي شخصیت کاربرد ندارد یا براي اندازهتا پیش از بلوغ صادق است، اما در مورد آزمون حرکتی

ت روایی عاملی نامیده رد که در آن صورهم براي روایی سازه استفاده ک تحلیل عاملیتوان از روش آزمون استفاده کرد. میآزمون و یک پسمی توان از یک پیش
هاي اختصاصی با نمره کل آزمون است، رود برآورد میزان همسانی درونی از راه محاسبه همبستگی خرده آزمونشود، روش دیگري که در روایی سازه به کار میمی

ه و با آنهایی که با آنها نامشابه است، ي با آنها مشابه است همگرا و همبستآخرین روش به دست آوردن روایی سازه این است که آزمون با متغیرهایی که از لحاظ نظر
آموزان در کالس ادبیات، همبستگی باال و با عملکرد در کالس ریاضی و هاي درك و فهم خواندن باید با عملکرد دانشهمبستگی پایین داشته باشد. مثال: نمره

 اقی و همگرا).محاسبات، همبستگی پایین نشان دهد (روایی افتر
 به توانایی آزمون در فراهم کردن اطالعاتی فراتر از آنچه که قبال شناخته شده است گفته می شود.  روایی افزایشی

می نیز سعی ها را بیازماید، روایی مفهوهاي خاص روابط بین سازهکوشد تا فرضیههاي زیادي وجود دارد، زیرا روایی سازه نیز میو سازه شباهت روایی مفهومیبین 
ها به منطق و همسانی درونی داده روایی مفهومی سازهدهد. بط میها به خود آزمون آنها را به آزمودنی ره جاي مربوط ساختن سازهها دارد اما ببر آزمودن سازه

آورد و هدف آن این است ایج نهایی به وجود میبه عنوان نتها را شود، روایی مفهومی سازهوین شده آغاز میهاي از پیش تدمبتنی است. برخالف روایی سازه که با سازه
ترین اي که فرد با آنها مواجه است به کار بست. یکی از اساسیتوان آنها را براي کمک به حل مشکالت یگانهها منابع اطالعاتی روا فراهم کند که میکه براي این سازه

هاي درمانجو و واکنش روانشناس بالینی ارتباط و تفاهم با درمانجو است. عنصر دیگر پاسخ ، برقراري سطح بهینهها از هرگونه منبعی که باشدعناصر در گردآوري داده
خوابی شب قبل و...) یا وانمودهاي هشیار و ناهشیار، هاست.  پاسخ آزمودنی ممکن است به سبب عواملی مانند وضعیت هاي گذرا (روز، فشار انگیزه، کمبه این پاسخ

مفهومی مستلزم توصیف یکپارچه و مفهومی  اسخ واقعی او نباشد. روایی مفهومی به افراد با توجه به تاریخچه زندگی و رفتارهاي یگانه آنان معطوف است. رواییمعرف پ
 از شخص است. 

انی که رفتار، صفت یا تشخیص خاصی، در جامعه میزان پایه یا میز یکی از منابع احتمالی عدم دقت این است که متخصصان بالینی اغلب هاي بالینی:قضاوت دقت
دارند و به این هاي خود فیدبک (پسخوراند) دریافت نمیشان درباره توصیههاي نسبیها و یا موفقیتآورند، همچنین در مورد قضاوتدهد را به حساب نمیکلی رخ می

ها، اغلب نسبت به آوري دادهه دست آمده در فرآیند جمعن است که اطالعات از قبل بشود، منبع دیگر خطا ایترتیب فرصت اصالح راهبردهاي نادقیق فراهم نمی
کوشند تا کنند، آنگاه میسازترین آن زمانی است که متخصصان بالینی رفتار مراجع را تفسیر میشوند که مشکلآیند مهمتر تلقی میاطالعاتی که بعدها به دست می

 اند.)وجو نکردهآزمایی که اطالعات کافی را براي تأیید یا رد فرضیه جستن درست است (همچنین در موقعیت فرضیهمراجع را متقاعد سازند که تفسیرشا
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دانند، بیش برآورد کنند میهایشان اطمینان بیش از اندازه دارند و قبل از به دست آمدن نتایج، آنچه را که فکر می: اشخاص نسبت به قضاوتمنظرسوگیري پس
 دانستم)( می گویند باید از قبل میکنند. می

ساخت یافته کم نیمههاي بالینی فوري باشند، همانند خطر براي خود و دیگران، بهتر است که رویکردهاي ساخت یافته و یا دستگیريدر مواردي که نیازمند تصمیم
 جامع، استفاده شوند. (براي آنکه اطالعات ضروري از قلم نیفتد).

 ي عملی ارزشیابی هاي روانی به توضیح ناکافی مسئله مربوط است.بیشتر محدودیت ها
 بینی.هاي روانی باید براي تحقق چهار مالك زیر تالش کنند: اعتبار یا پایایی، گستردگی توصیف دقیق، روایی توصیفی و روایی پیشتوصیف

 Interdiagnosticianآید یا نه (توافق بین تشخیصی بندي به دست میا طبقهاین است که آیا با تکرار متخصصان دیگر همان توصیف ی اعتبار توصیفیمنظور از 
agreementون تشخیصی انجامد یا نه (توافق درهاي مختلف به نتیجه یکسان می) و همچنین تکرار آزمایش توسط یک متخصص در زمانIntradiagnastian 
agreement.( 

بندي است، به یکدیگر شباهت دارند. مانند: آیا کسانی که در آزمون بندي تا چه اندازه از نظر متغیرهایی که خارج از نظام طبقهافراد مورد طبقه روایی توصیفی:
MMPI اند؟سانمصرف الکل نیز یکنیمرخ روانی یکسان دارند در سایر خصایص مانند تاریخچه خانوادگی، متغیرهاي جمعیتی، مشکالت قانونی یا سوء 

اشد که ببندي، گستره وسیعی از خصایص را دربرگیرد (طبقه وسیعی از افراد) و در عین حال به اندازه گروهی اخص منظور از گستردگی توصیف هم این است که طبقه
 اطالعات سودمندي را درباره فرد مورد مطالعه در اختیار بگذارد.

 بینی کرد. نده را پیشها به عمل آمده است نتایج آیهایی که از آزمونتوان براساس استنباطسطح اطمینانی میهم به معناي آن است که با چه  بینیروایی پیش
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 1 شده فصلسواالت طبقه بندي
 
گیرند. کدام میاندازه  تغیر راهاي مختلف یک مدر ساختن یک آزمون روانی به دنبال این است که مواد آزمون تا چه حد جنبه یمحقق .1

 )93( باشد؟سنجی مورد نظر محقق میبعد روان
 ) اعتبار محتوا 2   ) اعتبار سازه 1
 ) ثبات درونی آزمون4  ها ) پایایی ارزیاب3
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 1شده فصل پاسخنامه سواالت طبقه بندي
 
 صحیح است. 2گزینه  .1

هاي گیري به سؤالشود. اعتبار محتواي یک ابزار اندازهگیري به کار برده میتشکیل دهنده یک ابزار اندازهاعتبار محتوا نوعی اعتبار است که معموالً براي بررسی اجزاي 
 اوران بستگی دارد.دهنده آن بستگی دارد. اعتبار محتوا به قضاوت دتشکیل

 
 

  



 

 

 

 

 

 هستید.نمونه از این محصول به عنوان بخشی شما در حال مطالعه 

 کنید:کلیک روی عکس زیر  های ویژهتخفیفو با اینترنتی برای دریافت این مجموعه به صورت 
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 فصل نهم: پرسشنامه روانی کالیفرنیا
 

غلط، براي اجراي گروهی  -گذاره صحیح 462اجراست.  -تدوین شد. یک آزمون مدادکاغذي خود هریسون گافدر اصل توسط  CPI 1پرسشنامه روانی کالیفرنیا
ارند. ها به کار رفته ولی عمدتاً براي بزرگساالنی ساخته شده که از توانایی خواندن حداقل در سطح پایه چهارم برخوردساله 70-12طراحی شده است، براي ارزشیابی 

داري (خودگردانی) که گاف از گري، شکیبایی و خویشتنهاي مختلف مرتبط است و داراي اصطالحات متعارف مانند سلطهعامل است. با فرهنگ 3مقیاس و  20اي دار
هاي زیادي از افراد آنها را به آسانی وهها از روایی کارکردي برخوردارند و داراي تناسب بین فرهنگی هستند و گرکند است، این سازهآنها به عنوان مفاهیم قومی یاد می

 ها به آنها عقیده دارند، مبتنی است.هاي اصلی آزمون بر مفاهیم رفتار آدمی که بیشتر مردم در اغلب فرهنگها و سازهفهمند. پایهمی
به فایده  CPIست، بلکه توجه اصلی گرفته نشده اسنجی نیست و از یک نظریه شخصیتی خاص هاي روانکاري، پرداختن به نکات دقیق و ریزهCPIنخستین هدف 

هاي رفتاري معطوف است. این پرسشنامه برمبناي کلیدیابی مالك تجربی و نیز با بینیهاي مناسب، قابل فهم و دقیق براي پیشعملی و کوشش براي تدوین توصیف
 دید.اند)، تدوین گرراحی شدهتوجه به رکورد منطقی (خصایصی را اندازه بگیرند که مقیاس ما به منظور آن ط

هاي میانی به صفاتی که درونی اند، مقیاسآمیزي و حضور اجتماعی) مربوطپذیر (مانند مردمهاي تعاملی و از نظر اجتماعی مشاهدهبه عامل CPIهاي اول مقیاس
دها مقیاسی که بع پذیري) مربوطند. دوهاي انتهایی به متغیرهاي سبک شناختی (مانند کارآمدي ذهنی و انعطافمقیاس خودداري)، و -هستند (مانند احساس مسئولیت

 اند.نامطلوب نشانگر صفات CPIهاي پایین در افزوده شد، همدلی و عدم وابستگی بود (در فرم تجدیدنظر شده). نمره CPIبه 
هاي عماري و ریاضیات، روشهایی مانند مکنندگان ترافیک هوایی، دالالن بورس سهام ارز، میزان خالقیت در حوزههایی مانند کارایی مدیریت، کنترلاین آزمون در حوزه

فردي اشخاص نسبتا بهنجار براي سنجش خصایص درون CPIگیرد. روانپزشکی مورد استفاده قرار می هاي دوره رزیدنتیطبی پیشگیري از آبستنی و عملکرد در برنامه
 گیرد.اده قرار میاي مورد استفدر گزینش کارکنان و راهنمایی شغلی به گونه گسترده CPIآزمون بسیار مفیدي است. 

نیز از بین  1973تا  1969رود در رتبه دوم قرار دارد. از شناسی بالینی به کار میهاي تربیتی روانهاي تشخیص عینی که در برنامهاز بین آزمون CPIپرسشنامه 
 رفت در مرتبه دوم قرار داشت.رد بزرگساالن به کار میترین ابزارهاي سنجش که در مومتداول
بیش  CPIل یاد شده است. در شخص عام MMPIبه عنوان  CPIشباهت وجود دارد. از  MMPIو  CPIها بین نظر چهارچوب و هم از نظر محتواي مادههم از 

 MMPIفردي دارد ولی ت میانبه جمعیت بهنجار معطوف است و به شدت ماهی CPIبه کار رفته است. توجه  MMPIهاي ماده) پرسش 662ماده از  194( ⅓از 
 شناسی و جداسازي بهنجار از نابهنجار مربوط است. به آسیب

 داري است. اعتبار بازآزمایی: کمترین اعتبار در همدلی و بیشترین اعتبار در مورد خویشتن
هاي آزمون دهد که بین مادهمی نهمسانی درونی: کمترین در مورد خودپذیري، بیشترین در مورد میزان تحقق خود یا خودشکوفایی است. ضرایب همسانی درونی نشا

 ها مناسبند. اي وجود دارد اما روي هم رفته ساختار مقیاسمالحظهتغییرپذیري قابل
CPI  ا با پذیري حداقل ارتباط رعامل شخصیت ارتباط دارد. عامل توافق 5مورد از  4در واقع فقط باCPI  دارد. درCPIبینی صفت خاص، درونی و ، ارزشیابی و پیش
 فردي است. هاي میانگیريبعدي کمتر مورد توجه است، بلکه کانون توجه آن سنجش رفتارها و جهتیک

CPI  براي مردم عادي بسیار قابل فهم است و مانندMMPI  یاMCMI وزمره گرفته شده است. یک نیست؛ چون بیشتر مفاهیم بنیادي آن، از تعامل اجتماعی ر
هاي مختلف آن است. مطالعات تحلیل عامل انجام شده، حاکی از آن است که بیشتر ست فقدان تحلیل عاملی در تدوین مقیاسوارد شده ا CPIانتقاد عمده که به 

ناکافی بودن تعداد مطالعاتی است که  CPIهاي نترل درونی. یکی دیگر از محدودیتشود: اثربخشی میان فردي و کدو عامل تبیین می واریانس آزمون فقط به وسیله
 تایی انجام گرفته است. هاي سهها یا مقیاساره معناي جفت مقیاسدرب

ساله  15رخ یک فرد مثال معناي نیم ، در نظر گرفتن عاملی مانند موقعیت کلی زندگی آزمودنی، امري اساسی است، برايCPIبراي تدوین تفسیرهاي بالینی دقیق از 
 ساله تفاوت دارد. 55در مورد یک شخص رخ مشابه )، با نیمPyشناختی (در مقیاس ذهنیت روان

 ها و تفسیرها مربوط است.و نسخه قبلی، در مورد تعمیم پژوهش 1987پذیري بین نسخه تجدیدنظر شده به درجه مقایسه CPIآخرین نکته احتیاطی در مورد 
 

 تفسیر آزمون
) یک اختالل روانی عمده مانند 1ساعت و نیم یا بیشتر طول بکشد:  1کند. اگر یطول مدت آزمون: شخصی که هوش بهنجار دارد آزمون را تقریبا در یک ساعت تمام م

 ) اختالل مغزي.3ر پایین همراه با ضعف در خواندن ) هوشبه2پریشی کارکردي افسردگی شدید یا روان
 .2و  1 ) هر دو مورد3خصیت تکانشی، ش) 2رخ فاقد روایی، ) نیم1دقیقه یا کمتر انجام شود:  20اگر آزمون در 
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پرسش و یا بیشتر از آن  30اند، اگر به هایی است که بدون پاسخ گذاشته شدهرخ، توجه به تعداد مادهرخ: یکی از مالحظات اولیه در ارزشیابی روایی نیمتعیین روایی نیم
 پاسخ داده نشود، نتایج آزمون ممکن است فاقد روایی باشد.

یا کمتر براي زنان در این مقیاس  24 یا کمتر براي مردان، و 29) است. نمره cmتصادفی، نمره پایین در مقیاس اشتراك (هاي یک شاخص مناسب براي دادن پاسخ
 نشان دهنده پاسخ هاي تصادفی است.

راي بیا کمتر  31کمتر براي مردان، یا  27) کشف کرد. (cm) و اشتراك (wbهاي خیلی پایین در مقیاس تندرستی (توان از روي مشاهده نمرهوانمود بد را معموالً می
 یا کمتر براي زنان). 40یا کمتر براي مردان،  39رخ مردان اغلب با وانمود بد رابطه دارد () نیز به ویژه در نیمGIزنان). نمره پایین در مقیاس برداشت خوب (

خص براي بهره ثانوي بیماري ر آن خودکشی یک احتمال جدي است، یا شتفسیر وانمود بد: نیاز شخصی براي جدي جلوه دادن مشکل خود، فریادي براي کمک که د
 است.   Gi"مقیاس برداشت خوب"انمود خوب ارزیابی شود کند. مهمترین مقیاسی که باید براي تشخیص وتمارض می

 سوابق گذشتهکند، باید سی که خود را خوب وانمود میبین شخصی که از سطح برتر سازگاري برخوردار است و ک اند: براي تمییزنمره باال گرفته Giدو نفر که در 
 شخص بررسی شود. 

در مقیاس  60ها باید در زمینه کلی سنجش و سایر اطالعات تفسیر شود، براي مثال نمره دهنده حوزه مثبت سازگاري است. نمرهیا بیشتر معموالً نشان 50Tهاي نمره
دهنده ن نمره در مورد یک دانش پزشکی نشانرستانی نشانگر سطح نسبتاً باالي این خصیصه است، در صورتی که هماآموز دبی) در مورد یک دانشIeکارآمدي ذهنی (

)، احتماالً افرادي سنتی یا قراردادي بوده و بر 50Tها (باالتر از هاي باال، همه نمرهشود. دارندگان نمرهسطح پایین این خصیصه در مقایسه با همساالنش محسوب می
) اغلب افرادي غیرسنتی و فردگرا بوده و 50Tها زیر هاي پایین (همه نمرهکنند، در صورتی که دارندگان نمرهجام دادن صحیح کارها و ادراك درست امور تأکید میان

 احتماالً ادراکی غیرمعمول از جهان دارند. 
، از ترکیب 3) تحقق خود یا خودشکوفایی. محور یا سنخ 3ه هنجار، و تردید دربار -جار) هواداري از هن2گرایی، رونب -گرایی) درون1عبارتند از:  CPIسه محور 
 یافته است. دهند که فرد چقدر تحققآید، چون این دو نشان میبه وجود می 2و  1محورهاي 

به برقراري ارتباط با دیگران  وق بودن، رهبران خوبی هستند گرا بودن و خالاز هنجارهاي اجتماعی گرایش زیاد دارند، به سبب تکلیف گرایی و جانبداريبه برون آلفا:
 مندند.عالقه

 اگر محور خودشکوفایی باال باشد: رهبرانی با نفوذ و پرجذبه، در ایجاد تغییرات اجتماعی موثر.
هاي خود هستند محور بوده و فقط در فکر رسیدن به هدف)) و خودmanipulaterگردان (تأثیرگذار بر دیگران (اگر خودشکوفایی پایین باشد و رشد نکند: افرادي تعزیه

 آنکه به پیامدهاي آن براي دیگران بیندیشند.بی
 دهند.)کنند و ساختار خارجی را ترجیح میپذیر و احساس راحتی میمندي به هنجار (در نقشگرایی، عالقهدرون بتا:

 دهنده منابع سنتی عقل و خرد.انسان خوب، انتقالاي از الگوهاي آرمانی خودشکوفایی باال: مهرورز، نمونه
 ناپذیر، خشک و خوددار.ازه مقلد، انعطافهاي محیطی، بیش از اندخودشکوفایی پایین: توجه به محرك

از جهان به شدت فردگرایانه است اما در عین دارند. ادراك آنان ها را به طور آشکار ابراز میها (هنجارها). اعتراضگرا، تردید درباره اعتقادها، عقاید و ارزشبرون گاما:
رشته  واندیش، اهل نظر و تخیلی هستند. احتمال دارد که مخترع شوند، عقاید تازه را به وجود آورند حال فعاالنه با دیگران درگیرند. در بهترین شرایط، افرادي نوآور مال

 خود را به سوي مرزهاي جدید سوق دهند.
 کار خواهند بود.کار، متمرد و خرابباشد، افرادي ناشکیبا، متخاصم، افراطاگر خودشکوفایی پایین 

 هاي خود هستند.پردازيها و اعتقادهاي سنتی (هنجارها). بیش از اندازه غرق در رویاها و خیالگرا، تردید در مورد ارزشدرون دلتا:
 کنند.هاي خود چیزي تولید میهاي آنان ناشناخته بماند، زیرا به ندرت از فعالیتت که نوآورياندیش، نوآور، ممکن اسخودشکوفایی باال: بسیار تخیلی، هنرمند، مال

 هاي جبرانی وجود دارد.گیر، تنها، متعارض با خود بوده و خطر فروپاشی مکانیسمنظم و ترتیب، گوشهخودشکوفایی پایین (رشد ضعیف و نابسنده): بی
 

 هاي آزمونمقیاس
ناپذیرند و از آن باال باشد: آشتی Doیی برخوردار است. اگر هایی است که از بیشترین رواگیرد و یکی از مقیاستوانایی رهبري را اندازه می ):Doگري (سلطه -1

 پرخاشگري برخوردارند. هاي خود اعتراف کنند، از خصوصیات یک رهبر مانند اعتماد به نفس ودسته اشخاصی نیستند که دیگران به راحتی بتوانند در حضورشان به ضعف
 آیند.میوجوي فرصت برنمتوسط: استعداد رهبري دارند اما تحت شرایط معمولی. براي استفاده از این توانایی در جست نمره

کنند. و مشارکتی استفاده میگیري از سبک دموکراتیک شوند و در تصمیمپروا و تکانشی میکنند، بنابراین گاهی بیریزي احساس ناراحتی مینمره پایین: در برنامه
 پذیر هستند. کمرو، ترسو، سلطه

 جتماعی شخص است.ا -تسبه در محیط فرهنگیبه معنی سطح نسبی درآمد، تحصیالت، اعتبار و قدرت مک ):CSاستعداد پایگاه ( -2
 . س، باهوش، خطرجو، عالیق گسترده، باذوق، مبتکر و ... طلب، داراي اعتماد به نفنمره باال: جاه
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 سروصدا و ... . ناپذیر، بینمره پایین: کمرو، ترسو، انرژي سطح پایین، خشک و انعطاف
 همپوشی زیاد دارد. Saو  Ie ،Spبا  ):Syآمیزي (مردم -3

 آمیز، پرخاشگر، پرانرژي، پرحرف، باجرأت و خطرجو.طلب، مردمنمره باال: جاه
 کمرو، فروتن، ترسو و...نمره پایین: داراي زمینه براي اضطراب، منزوي، 

ماعی : حضور اجتSyشباهت دارد، تنها تفاوت با  Syگیرد. به ا اندازه میراین مقیاس به ویژه، اعتماد به نفس و جرأت ابراز وجود شخص ): SPحضور اجتماعی ( -4
)Spپذیري و گرایش به ذ بگیرد و احتماالً داراي پرخاشگري، تحریکصی نیاز بیشتري دارد تا دیگران را زیر نفوآمیزي است، بلکه چنین شخ) نه تنها مستلزم مردم

این  برد، مربوط است.هاي اجتماعی لذت میها در درجه نخست به برازندگی و ثبات فرد و اینکه تا چه اندازه از تعاملمحتواي سؤال زنی بیشتري است.سرزنش و طعنه
 ارد. همپوشی د Ieو  Csو به میزان کمتري  Sy ،Saمقیاس با 

 دل، پرحرف، ماجراجو، غیرسنتی، خودانگیخته.تماد به نفس، زندهباال: اجتماعی، داراي اع نمره
 اط و عالقه به سنت و مقررات.سروصدا، ترسو، خوددار، محتنمره پایین: کمرو، منزوي، آرام، بی

ها استعداد براي اندیشیدن و عمل کردن مستقل، تدوین شد. پاسخ هایی مانند احساس ارزش شخصی، پذیرش خود،به منظور سنجش عامل ):Saخودپذیري ( -5
دارد.  استعداد براي پایگاه، همپوشی CSو به مقدار کمتر  Sy ،Spهاي شوند (همپوشی منفی). با مقیاسگذاري می) نمرهCSدر جهت عکس استعداد براي پایگاه (

 اي همبستگی دارد. با هیپومانی (شیدایی خفیف) (مکانیسمی علیه افسردگی)، تا اندازه Saمقیاس 
 نمره باال: اجتماعی، با اعتماد به نفس و... . 

ساز بدبینی و ناامیدي زمینههاي انتقاد از خود، نمره خیلی باال: چون این مقیاس با هیپومانی رابطه دارد، بنابراین شاید نشانگر حس خودپذیري افراطی همراه با احساس
 و ناشناخته باشد.

، آرام، ترسو و بعدي دارند، متداولترین صفات: کمرو، منزوي) و یکFlatشوند و شخصیتی افت کرده (پاافتاده توصیف مینمره پایین: به عنوان افرادي معمولی و پیش
 خوددار.

ماده تشکیل یافته است و میزان تالش فرد را در جهت خودپیروي شغلی  30است که از  CPIهاي جدید یکی از مقیاس): Inوابستگی (استقالل یا عدم -6
)autonomyو میان (هایی با گیرد. این مقیاس شباهتفردي اندازه میSa  دارد (اعتماد به نفس و متکی به خود). از نظر مفهومی باAi کار کردن به شباه) ت دارد

 . In ،Sa ،Spطبعی: دیگران). صفات سرزندگی و شوخدور از نفوذ و محدودیت و انتظار 
 اطمینان به خود و برخورداري از حضور اجتماعی و... است.  ودهنده اعتماد به نفس نمره باال: نشان

 تکلف، عصبی و ناآرام. پذیر، فروتن، بینمره پایین: ترسو، کمرو، محتاط، سلطه
شود، میزان توانایی شخص در درك و احساس گیري میاست. سازمان اصلی که به وسیله این مقیاس اندازهماده و مقیاس جدیدي  38داراي  ):EMهمدلی ( -7

 تجارب درونی دیگران است.
 مشرب و...آمیز، خوشها باال: شهودي، حساس، باهوش، مردمنمره
پرست، پدرانشان احتماالً اشخاصی غیرصمیمی، طلب و قومشوند، افرادي قدرتمیین، درباره علل رفتار دیگران اغلب گیج و سردرگم پایین: دارندگان نمره خیلی پای نمره

 کار.ترین صفات این افراد: کمرو، سروصدا، داراي عالیق محدود و محافظهاند. متداولحرف بودهسرد، خاموش، کم
سنجد. در ا مید بر اینکه عقل و دلیل باید بر زندگی حاکم باشد رشناسی، قابلیت اعتماد، عمل کردن براساس نظم و مقررات و اعتقاوظیفه): Reمسئولیت ( -8

 شود.هاي مثبت داده میکنند نمرههاي اجتماعی، مدنی و اخالقی را منعکس میهایی که میزان باالیی از تعهد نسبت به ارزشبه ماده Reمقیاس 
 گیرند.توسط میمهاي متوسط و یا باالتر از شناسی است، در این مقیاس نمرهأم با وظیفهنه و توهاي شغلی که مشاغلشان مستلزم رفتار مسئوالنمره باال: دارندگان گروه

دهد که اولین تجربه جنسی آنان در سن پایین رخ داده گیرند. سوابق زندگی نشان میهاي پایین میستیز در این مقیاس، نمرهنمره پایین: افراد داراي رفتارهاي جامعه
اند و پدرانشان اغلب به مصرف اي مرزي دست زدهاند، به رفتارهاي بزهکارانهتوافق داشتهاند، با والدین خود به طور چشمگیري عدمآموز بودهن کماست، در دبیرستا
 طلب.پروا، لذتترین صفات: متمرد، بیاند. متداولالکل معتاد بوده

مقیاس  است. این CPIترین مقیاس شد، این مقیاس، مقیاسِ دلخواه گاف و نیز رواترین و قويدر ابتدا مقیاس بزهکاري نامیده می): Soشدن ( اجتماعی -9
نسبی تفکیک کنند، با دقت یکنندگان را از افرادي که تقلب نمکند، و توانسته است تقلبشود برآورد میاحتمال بروز رفتارهایی را که در فرهنگ فرد نادرست تلقی می

هاي موجود در این مقیاس براي اند. بسیاري از مادههاي پایین گرفتهنمره Soاند، به ویژه در مقیاس بار کردهکند. بیماران اسکیزوفرنیک که اقدام به خودکشی خشونت
 اند.بخش روابط خانوادگی طراحی شدهتعیین میزان تجارب گرم و رضایت

 کننده.فته، قابل اعتماد، همکاريیانمره باال: باثبات، سازمان
 زننده.قرار، بدگمان، طعنهپروا، تکانشی، متمرد، غیرسنتی، بینمره پایین: بی
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گیري میزان کنترل و نظارتی است که شخص بر رفتار خود دارد. به نظر گاف، مقیاس مسئولیت هدف اصلی از تدوین این مقیاس، اندازه ):SCداري (خویشتن -10
 Giدر وهله نخست با مقیاس  SCسنجد. مقیاس ها در رفتار شخص دارد، را میه این بازداريداري و میزان نفوذي کها، خویشتنشخص از بازداريمیزان درك 

 .روندکننده رفتار به شمار می، بر این نکته تأکید دارند که تفکر و منطق، نخستین عوامل تعیینSCهاي همپوشی دارد. بعضی از مهمترین ماده
 شناس.کار، سنتی و وظیفهرو، آرام، محافظههاي باال: میانهنمره
 طلب، ماجراجو و شوخ.گر، موذي، لذتترین صفات این افراد: تکانشبینند. متداولیمنظر مسائل جنسی ها را از نقطههاي پایین: در اغلب موارد موقعیتنمره
رد. دارندگان نمره باال گرایش دارند که درباره نقاط مثبت خود مبالغه ه میزان نسبتاً باالیی همپوشی داب SCیک مقیاس روایی است. با  ):Giبرداشت خوب ( -11

براي  Giتوان از یابد. میها نیز، نمره افزایش می، بلکه در سایر مقیاسGiزایش وانمود خوب نه تنها نمره شان را به حداقل جلوه دهند. با افکنند و خصایص منفی
 نند، استفاده کرد.کنند در سایر ابعاد خاص خوب وانمود کسانی که سعی میشناسایی ک
ه از مکانیسم انکار است که اغلب با این در مورد یک شخص الکلی احتماالً یا نشانگر کوشش آگاهانه وي براي ایجاد برداشت مطلوب از خود و یا استفاد Giنمره باال 

هاي کند آگاه نیست، بلکه براساس ادراكن ایجاد میآن است که شخص از برداشتی که در دیگرا Giخیلی زیاد در  نمرهاختالل رابطه دارد. یک برداشت دیگر براي 
ان کند دیدگاه دیگران را با دیدگاه خود همسو و هماهنگ کند، تا ادراك خود را از خود، به آنآمیزي است، یعنی سعی میناپذیرش داراي خودانگاره نخوتانتخابی انعطاف

 منتقل کند.
ترین صفات براي افرادي با نمرات است. متداول 71Tو براي زنان  69Tهاي وانمود خوب براي مردان رخنیم کند که نمره برش آرمانی براي کشفتوصیه می گاف

 رو.کار و میانهباال: آرام، سنتی، محافظه
اند و مادرانشان افرادي عصبی و هاي آکنده از تعارض پرورش یافتهانوادهبد است. این افراد معموالً در خرخ وانمود ، نیمGiو یا کمتر در  Gi :35Tهاي پایین در نمره

 قرار، متمرد.ترین صفات افرادي با نمرات پایین: تند مزاج، بیاند. متداولناراضی بوده
اي است که جمعیت بهنجار به ها به گونهکلیدیابی پرسشحی شد، روش هاي تصادفی طرادر اصل براي کشف پاسخ ):Cm )Communalityاشتراك  -12
پذیر است، زیرا نشانگر آن است که آزمودنی تا چه هاي عام یا متداول در آزمون رورشاخ مقایسهدهند. این مقیاس با پاسخها در جهت کلید پاسخ میدرصد پرسش 95

 بیند.اندازه، محیط پیرامون خود را همانند دیگران می
 دي آداب، باتدبیر، اهل عمل.شناس، جدي، داراي تفکر روشن، مباي باال: وظیفههانمره
 گشته. پرت، غیرسنتی، دمدمی، گمپروا، حواسهاي پایین: بینمره

رخ میشه، فقدان روایی نیم، تقریبا هCmدر  20هاي کمتر از است. نمره 24Tو در مورد زنان  29Tدر مورد مردان  Cmرخ وانمود بد در نمره آرمانی براي کشف نیم
 دهد. را مورد تأکید قرار می

هایی که در آنها وانمود بد صورت گرفته است، تدوین شد. رخاین مقیاس در اصل براي کمک به تشخیص نیم ):Wb)(Well beingاحساس سالمتی ( -13
هاي وانمود بد در اصل توسط این مقیاس قابل تشخیص هستند، زیرا به رخد و نیمش) نامیده میdissimulation)(Dsبنابراین در ابتدا به عنوان مقیاس وانمود بد (

به عنوان شاخصی از برآورد تقریبی سطح سازگاري شخص در  Wbتر است. به طور کلی مقیاس هاي معتبر بیماران روانی هم پایینرخهاي آن از نیمطور کلی نمره
 هاي خلق آزمودنی بستگی دارد. اي تغییرپذیر بوده و به نوسانهاي دیگر، بیشتر یک مقیاس حالت است، بنابراین تا اندازهآزمون به کار رفته است. در مقایسه با مقیاس

 نمره باال: داشتن تفکر روشن و شایستگی.
گیرند. هایی در حد پایین میکنند، اغلب نمرهمبالغهکوشند در بیان مشکالت خود فرادي که موقعیت آزمون را میدانی براي شکوه تلقی کرده و میهاي پایین: انمره

 ) است. bitterزننده، و گوشت تلخ (گشته، نقترین صفات این افراد گممتداول
 کند.ه در آن آزمودنی به وانمود بد اقدام میرخی فاقد روایی است کنمره بسیار پایین: نشانگر نیم

گیرد. یک شان را اندازه میهاي اجتماعیداوري اشخاص درباره عقاید و نگرش گیري و عدمبرابر پذیرا بودن، سهل میزان ناشکیبایی اجتماعی در): Toمدارا ( -14
 مقیاس ضعیف است و روایی آن تردیدآمیز است و باید محتاط بود و نتایج را آزمایشی تلقی کرد. 

 وشن. غرض، داراي بینش، گستردگی عالیق و تفکر رهاي باال: منصف و بینمره
 کننده.وريهاي پایین: متعصب، بدگمان، داراي عقاید محدود و دانمره
اي براي راه یافتن به پیشرفت را نیز گیري به سوي پیشرفت، بلکه نیاز به ساختار و سازمان به عنوان وسیلهنه تنها هدف ):Acپیشرفت از طریق همنوایی ( -15

هاي هاي تحصیلی و پیشرفت کلی در موقعیتوم شده است که با معدل نمرهحصیلی کاربرد عملی مناسب دارد و معلگیرد. این مقیاس براي کارکنان امور تدربرمی
 دار است. دبیرستانی داراي همبستگی معنی
 شناس.طلب، با پشتکار، کارآمد و وظیفهیافته، جاهنمره باال: مسئول، منظم و سازمان

ترین: تنبل، تکانشگر، داولباال باشد. مت Aiهاي آنان در کنند، متمردان باهوش جزو این دسته هستند، به ویژه اگر نمرهمی نمره پایین: مراجع قدرت و مقررات را طرد
 پرت، شرور.پروا، متمرد، حواسبی
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هایی هاي باال در زمینهیط دانشگاهی طراحی گردید. نمرهبینی پیشرفت تحصیلی در محراي پیشاین مقیاس ب ):Aiپیشرفت از طریق عدم وابستگی ( -16
آورند. گاف پیشرفت از طریق همنوایی را به عنوان تقویت شکل و پیشرفت از طریق عدم که مستلزم خالقیت، خودشکوفایی و تفکر مستقل است موفقیت به دست می

 کند.وابستگی را به عنوان آفرینندگی شکل توصیف می
شان نیز باالست، موفقیتشان بیشتر به دلیل نیاز شدیدي است که به پیشرفت دارند نه هاي پیشرفت تحصیلیل نمرهبرافراشته دارند و معد Aiدانشجویانی که مقیاس 

 به خاطر هوش. 
 نگر یا دوراندیش، مبتکر و داراي کارکرد عالی در شرایط بدون ساخت.نمره باال: باهوش، تفکر روشن، منطقی، پیش

کنند که تفکر انتزاعی جایی در جهان ندارد، به ساخت خارجی و مشخص کردن مراحل انجام ارجی وابسته است، احساس مینمره پایین: خودپنداره آنان به تعریف خ
 گشته اند و عالیق محدودي دارند.صحیح کار توسط دیگران نیاز دارند، گم

هاي ذهنی طراحی گیري صفات شخصیتی همایند با سطح تواناییشود و براي اندازهاین مقیاس در اصل آزمون هوشی غیرذهنی نامیده می :Ieکارآمدي ذهنی  -17
 MENSAهاي هوش همبستگی مثبت دارد و اعضاي کند. نمره بدست آمده با اندازهدهد که فرد تا چه اندازه از هوشی که دارد استفاده میگردید. این مقیاس نشان می

 هاي باالتر از هنجارهاي ملی گرفتند.داري نمرهدهند) در این مقیاس به گونه معنیشکیل میدرصد باالي جامعه را ت 2(انجمن دارندگان هوش باال که جزو 
 یق گسترده، مبتکر.هاي باال: باهوش، تفکر روشن، هوشیار، داراي عالنمره
 گشته، عصبی، محدودیت عالیق.هاي هوشی خود، گم: تردید در مورد تواناییIeهاي پایین در نمره
هاي درونی دیگران را به نسبت به رفتار دیگران بینش دارند و انگیزه ، شناسایی اشخاصی بود کهPyهدف اصلی از تدوین ): Pyشناختی (ناستعداد روا -18

کننده اشخاصی است کنند. در سنجش و کشف خصایص دیگران توانایی دارند ولی لزوماً داراي همدلی و مهرورزي نیستند. این مقیاس بیشتر مشخصدقت درك می
از کار و حرفه خود  انداز تحصیلی عالقه دارند. محتواي ماده به توانایی تمرکز، کارآیی در برخورد با ابهام و میزان لذت بردنی از چشمشناسکه به مطالعه و پیگیري روان

 مربوط است. 
 نگر، کامل، داراي عالیق گسترده. هاي باال: منطقی، تفکر روشن، پیشنمره
 کنند، ساده، محدودیت عالیق.راحتی بیشتري میحساس هاي ملموس و عینی اهاي پایین: در موقعیتنمره
ناپذیري پذیري و تغییرپذیري فرد از نظر تفکر، رفتار و خلق طراحی شد. در ابتدا به مسائل انعطافپذیري، انطباقبراي سنجش انعطاف :Fxپذیري انعطاف -19

ریشه کردن و نااستواري هیجانی، هاي باال نه، به دلیل احساس بیهخوب است اما نمرهاي پایین این مقیاس روایی معطوف بود و بعد تغییر نام یافت.در مورد نمره
 هاي باال.بینی بودن شخص در نمرهثباتی و غیرقابل پیشبی

 نگر.شهاي باال: منطقی، کامل، تفکر روشن، عالیق گسترده، پینمره
 اند.وجوي امینتوست ندارند و در جستدر، عالیق محدود، سنتی، متعصب، افکار و تجارب جدید را کاناپذیر، محافظهیافته، کارآمد، انعطافهاي پایین: سازماننمره
هاي عمده در مفرد هویت جنسی بود، اما این جنبه از مقیاس اهمیت خود را از دست داده است. این اصلی آن کشف تعارض هدف: F/Mزنانگی/ مردانگی  -20

 شخصیت سازگار و همبستگی قوي دارد.تنها مقیاسی است که با عامل اصلی 
 لسوز به حال خود، انعکاسی، حساس.دهاي باال: در مورد مردان عصبی، نگران، نمره
گرا بوده و عالیق فلسفی و هنري داشته باشند. روندیا بیشتر در مورد مردان احتماالً نشانگر داشتن مشکل در هویت جنسی است، ممکن است  70Tهایی در حد نمره

 کننده، احساساتی و وابسته.در مورد زنان: گرم و صمیمی، همدرديو 
 کنند. و استقالل دچار مشکل شده و احساس ناراحتی می گیر دارند و از خودمختاريجویی و وابستگی نیاز چشم: به پیوند60-70هاي متوسط باال نمره
ه به صورت نوابستگی و پیوندجویی نیازي در حد متوسط دارند، اهل عمل و بسنده هستند اما انایی خود پیروي نسبی هستند و به : داراي تو40-50هاي متوسط نمره
 آمیز.مبالغه
 طلب.اد به نفس، مستقل، پرخاشگر و جاههاي پایین در مورد مردان: داراي اعتمنمره
 هاي پایین در مورد زنان: قوي، خشن و مستقل.نمره

 و یا کمتر در مورد زنان: احتماالً مشکالت مربوط به هویت جنسی دارند.  30نمره 
 

 تفسیر افراشتگی مقیاس ها
کند. خرده مقیاس درك و فهم تأیید می CPIهایی از هوش اجتماعی را به وسیله گیري جنبه، روایی اندازهWAIS-Rهاي تنظیم تصاویر و درك و فهم آزمونخرده

 همبستگی دارند. Cs ،Fx ،Fmآزمون کالیفرنیا رابطه دارد. تنظیم تصاویر با  CS ،Fx ،Cmهاي آزمون وکسلر با خرده مقیاس
 بینی عملکرد شغلی به کار بست.توان براي افزایش دقت پیشهاي حل مسئله را میبا میزان توانایی CPIهاي ترکیب نمره
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CPI هاي آموزان باهوش و پیشرفته دبیرستانی کارایی دارد. باهوش ها در مقیاسبینی و سنجش پیشرفت تحصیلی در دبیرستان و کشف دانشدر پیشIe ،Ai  نمره
التحصیل شدن یا ترك کردن بینی فارغهایی که در درجه نخست براي پیشگیرند. مقیاسهاي کم میها، نمرهآموز عموماًدر این مقیاسآموزان کمگیرند و دانشباال می

 گیرند. هاي باال مینمره Re ،Ac ،Ieهاي شوند در مقیاسا وارد دانشگاه میآموزانی که بعدههستند. دانش Re ،Acروند تحصیل به کار می
دار به دست آمده است. با استفاده از هاي معنیهاي دانشگاهی همبستگیعدل کل نمرهو م Re ،So ،Aiهاي بینی و سنجش پیشرفت در دانشگاه: بین مقیاسپیش
CPI ي توان در تعداد زیاد و پیچیدگی متغیرهاآموزان دبیرستان است، علت این امر را میبینی عملکرد دانشبینی عملکرد دانشجویان دانشگاه دشوارتر از پیشپیش

 وجو کرد.جست هاي دانشگاهیموجود در موقعیت
 از همه مهمتر است. Acآموزان، هاي تدریس به دانشهاي کارآموزي شغلی براي سنجش اثربخشی معلمان در برنامهبراي بررسی پیشرفت در برنامه

 .Ieو از همه بیشتر  Sy ،Toارند: هاي دانشجویان دانشکده پزشکی، همبستگی مثبت دهاي معدل کل نمرههایی که با نمرهمقیاس
 گیرند. نمره باالتري می Saو  Syهاي علوم دینی، در مقیاس دانشجویان ناموفق در مدرسه

 هر دو با کارآیی در کار پلیسی رابطه دارند.  Doو  Ieآموزش پلیس و نظامی: مقیاس 
 بود. Ieقیاسی که همبستگی معنادار با موفقیت آنان نشان داد، مهاي مأمور مشتق نظامی تنها گروهبان

 که به Aiتواند درباره سبک یا رجحان فرد در انجام کار، اطالعات مفیدي فراهم کند. نمره می Aiو  Acاي بین رفت از طریق همنوایی در برابر استقالل: مقایسهپیش
 قرار دارند. رخ عالی براي نویسندگان، پژوهشگران و اشخاصی است که در مقام رهبري مستقل باشد، یک نیم Acدار باالتر از گونه معنی

یافته و شرایط مستقل محیط سازمان زیاد و بین آنها توازن نسبی برقرار باشد، این وضع نشانگر آن است که این افراد براي کار کردن در Acو  Aiهر دو مقیاس 
 پذیري الزم را دارند.انعطاف

 ت.ها مورد استفاده قرار گرفته اساي در سازمانهبراي فهم رهبري و سبک مدیریت به گونه گسترد CPIرهبري و سبک مدیریت: آزمون 
، به دقت افراد رهبر را از غیررهبر تفکیک Doگري اوست، پس مقیاس هسته مرکزي براي آگاهی از راحتی فرد در کنار مدیریت و یا تمایل وي به این امر میزان سلطه

 کند.می
 کننده، مرکز توجه و پرانرژي است.دي داراي اجتماعی، مجاباالً فررخ باشند، رهبر احتمهاي بلند نیم، نقطهSpو  Do ،Csاگر 
ها را دوست ندارد و به ساختار روشن و ترسد، نیازمند توجه است، شگفتیهر سه بلند باشند، شخص نیاز شدیدي به کنترل دارد، از طرد شدن می Asو  Do ،Saاگر 

 کند.مشخص تأکید می
Do  وAi ر متکبر و خودآغازگر هستند.کنندگان مستقل که در عین حال بسیاباال: پیشرفت 

پایین: رهبر  Reباال،  Doطلب است. شناس و جاههر دو برافراشته باشند: رهبر پیشرو، وظیفه Doو  Reکند. اگر تغییر می Reبا برافراشتگی نسبی  Doمعناي 
 دهد.ناپذیر و تخریبی نشان میافهاي پرخاشگري، انعطگري خود را به روشسلطه

 باال.  Do ،Cs ،Spموفقیت و اثربخشی در مدیریت: 
 ی بازرگانی و مدیران است.هاي رهبري و مدیریت مالکننده خوبی از موفقیت آینده در موقعیتبینیپیش Do ،Cs،Sa  ،Re ،So ،Scرخ بازرگانان و مدیران: نیم

 باال. Giو  Doرهبري و همدلی: 
 گیري.هاي خود متکی هستند براي تصمیمدر حد متوسط تا باال باشد: به قضاوت Saپایین و  Wb: اگر Saو  Wbگیري: تصمیم

 ند و یا به دیگران وابسته هستند.گیري چقدر به خود متکی هستدهد که براي تصمیم(تعاملشان) نشان می Saو  Wbدر واقع 
 

 سنجش بالینی
 CPIاي موثر به کار بسته شده است. گیرد، به گونهفردي یا تعارض فرد علیه اجتماع را دربرمیهاي میانآزمون کالیفرنیا براي سنجش افراد مجرم و بزهکار که تعارض

هایی درباره نوع رد سنجش قرار داده و به پرسشصایص بیماران روانی را موختواند نیرومندي نسبی برخی از هاي بالینی است زیرا میآزمون تکمیلی خوبی براي آزمون
 هاي تحصیلی و شغلی مناسب براي آنان پاسخ بدهد.برنامه

 .Feها و برافراشتگی مقیاس رخناسازگاري کلی: پایین افتادگی کلی نیم
هاي مرتبط با رفتارهاي نمایشی، هیجانی و تاللیژه اخوممکن است تشخیص اختالل شخصیت، به  Soدر مقیاس  25هاي کمتر از اختالل شخصیت: دارندگان نمره

 نظم دریافت کنند.بی
یا بیشتر)، احتماالً داراي  40دار باالست (به گونه معنی Reو  Scیا کمتر) و  35پایین ( Soکه در آن  Vرخ شکل پذیري در برابر فشار روانی: افراد داراي نیمآسیب

 پذیرند.تی آسیبحالت دفاعی بوده و در برابر فشارهاي موقعی
و مخصوصاً  Sy ،So ،Ieهاي سیا کمتر در مقیا 40برابر  Tکند و نمره ) معموالً بر اثر افسردگی کاهش پیدا می1جویی اجتماعی (طبقه هاي برتريافسردگی: مقیاس

Wbهاي افسرده است. ، کامالً از خصایص نوعی جمعیت 
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 .Ai، Ie ،Acهاي احساسی روانی یا رفتاري: کاهش مقیاسبی
برافراشتگی نشان  Cmهاي پایین و در مقیاس نمره Wb ،Scهاي  در مقیاستنی معموالًنتنی: مردان و زنان مبتال به اختالل رواوانهاي جسمانی شکل و راختالل

 هاي پایین دارند. نمره Ieدهند، عالوه بر این مردان اغلب در مقیاس می
 کننده رابطه دارند.هاي سرکوبتنی) با به کار بستن مکانیسم(روان Gi(جسمانی) و  Scهاي هاي دفاعی: مقیاسمکانیسم

 یده است. به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته و به نتایج سودمندي رس CPIبزهکاري نوجوانی و رفتار جنایی: سنجش رفتار ضداجتماعی با 
 گیرند.هاي پایین مینمره Soو  Reبه ویژه  هامقیاسهر دو گروه بزهکاران و جنایتکاران معموالً در خرده

 گیرند. کم می Feهاي باال و در نمره Sp ،Saهاي تجاوزگران خشن در مقیاس
 گیرند.نمره باال می Scاند، در مقیاس بار شدهالعاده خشونتبزهکاران که مرتکب اعمال فوق

بینی کرد زیرا افراد موفق در این پیش Saو  Spهاي هاي آنان در مقیاستوان از روي نمرهشوند میاد میاحتمال موفقیت اصالح رفتار بزهکارانی را که به قید التزام آز
 گیرند.تر میهاي باالتر و افراد کمتر موفق، نمره پایینها نمرهمقیاس

 بودند.  Re ،So ،Giهاي پایین هبینی کردند شامل نمرموثري پیش ونهگهایی که خشونت را به خشونت مردان در روابط زناشویی: مقیاس
هاي همراه با نمره Saو  Spهاي هاي باال در مقیاسرهتوان از روي نممصرف ماده را شاید تا حد اعتیاد واقعی میوابستگی به مواد شیمیایی: احتمال بالقوه یا واقعی سوء

 تعیین کرد. Re ،So ،Sc ،Wbهاي پایین در مقیاس
 است. Soکننده، باالترین قدرت تمیز را دارد، کننده و غیرمصرفمصرف مقیاسی که در مورد افراد

توان بلوغ اجتماعی می Soکند، بلکه معیارهاي سطح باالي اخالقی هم دارد که با مردم متفاوت است: با بلوغ اجتماعی: فردي که بلوغ اجتماعی دارد فقط همنوایی نمی
 را سنجید. 

 
 
 
 

  



ی    روا یــکـــــــــ-انــیـک   مارنات-سنجش ی١رتبھ ارشددک  85            شناروانو

  9 شده فصلسواالت طبقه بندي
 
 )91(باشد؟ ) میCPIا (کدامیک از موارد زیر از محاسن پرسشنامه روانی کالیفرنی -1
 شناسی محدودهاي داراي خصایص آسیبشناسی و جمعیت) تمرکز بر آسیب1
 عديبینی صفت خاص، درونی و یک ب) پیش2
 فردي اشخاص نسبتا بهنجار ) سنجش خصایص درون3
 هاي مختلف آزمونمقیاس) تحلیل عاملی در تدوین 4
 )94(مرکز دارد؟تشناسی و تشخیص بر شناخت رفتار میان فردي در جامعه بهنجار هاي زیر به جاي آسیبکدام یک از آزمون -2
1 ( ΤAT 2 (MMPI-II 3 ( CPI 4ررشاخ ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



یــکـــــــــ-انــیـک   86     ی١رتبھ ارشددک ی            شناروانو روا  مارنات-سنجش

 9شده فصل پاسخنامه سواالت طبقه بندي
 
 صحیح است.  3. گزینه 1

CPI انند خویشتن داري، سلطه گري و هایی مشناسی، حوزهبه تشخیص و شناخت رفتار میان فردي در بین جامعه هاي بهنجار متمرکز است. به جاي تمرکز بر آسیب
ود جلب می کند. بنابراین ا به خرهایی است که عالقه بسیاري از مردم براي اشخاص بهنجار مناسب است و شامل موضوع CPIپیشرفت را مورد سنجش قرار می دهد. 

 سنجش خصایص درون فردي اشخاص نسبتا بهنجار یکی از محاسن این آزمون می باشد.
 صحیح است. 3. گزینه  2

 مربوط است.  شناسی و جداسازي بهنجار از نابهنجاربه آسیب  MMPIبه جمعیت بهنجار است و به شدت ماهیت میان فردي دارد ولی  CPI توجه
 
 
 

  



 

  

گروه آموزشی کیهان برای کنکور 

ارشد و دکتری روانشناسی چه 

 خدماتی را ارائه می دهد؟

      

  

        



 

 

 دوستان  سالم

 شرکت در کنکور کارشناسی ارشدها برای شروع مطالعات برای ترین قدمکنندهترین و البته گاهاً سردرگممیدونیم یکی از مهم

نکور های مختلف و بعضاً متناقض از منابع ک! که ممکنه با دیدن فهرستیعنی انتخاب درست منابع مطالعاتیشناسی، قدم اوله، روان

 .های مختلف دچار سردرگمی بشید. که این هم طبیعیهارشد روانشناسی در سایت
 

 :و آرامش منابع پیشنهاد شده ی کیهان رو مطالعه کنید ما به چند دلیل از شما میخوایم با آسودگی

  دانشجویان خوب زیادی مثل شما همین منابع مطالعاتی معرفی شده از طرف کیهان رو مطالعه کرده ند و به رتبه های تک

 .رقمی رسیده ند )مصاحبه هاشون رو در سایت بخونید و فیلم هاشون رو ببینید(

  اند.هتی و تهران و عالمه تحصیل کردارشد و دکتری روانشناسی دانشگاه شهیدبهشهمه مشاوران کیهان در مقطع  

  منابع معرفی شده ی کیهان رو یک نفر به شکل انفرادی معرفی نمی کنه )بر خالف سایت های دیگه( بلکه اینجا یک تیم

  اند.هستند که منابع رو بررسی کرده  از  رتبه های برتر کنکور امسال

  یفتهب! نه کتاب اضافی توی لیست باشه و نه کتاب مهمی از قلم رست و حسابی باشند و جامع و مانعمنابع باید دبه نظر ما .

 .از این جهته که چند بار بررسی کردیم

  حتماً حتماً توصیه می کنیم از مشاوره رایگان تلفنی یا حضوری کیهان )هیچ هزینه اضافی برای خط شما نداره( استفاده

کنید تا در اسرع وقت باهاتون تماس بگیریم و  اس ام اس 46122070264رو به شماره  1ن االن عدد کافیه همیکنید. 

 .براتون بذاریم 67یا  62دقیقه ای کامالً رایگان مشاوره با یکی از رتبه های تک رقمی کنکور  10تا  14یک وقت 

 دوستتون داریم. با آرامش بخونید :)  

 

 

  

http://kayhanravan.ir/fa/freecon.aspx


 دهد؟ها و جزوات و خدماتی ارائه میاز دروس کنکور چه کتاب کیهان برای هر یک

 خدمات کیهان منابع نام درس

زبان 

 تخصصی

 6ضریب 

-کتاب متون تخصصی روان

شناسی به زبان انگلیسی )تألیف 

 یحیی سیدمحمدی(

 

 جلد( 6شناسی یحیی سیدمحمدی )کتاب متون تخصصی روان

که باید از پایه فیلم آموزشی زبان مقدماتی )ویژه افرادی 

دکتر  با تدریس – (تأکید بر فهم متون تخصصی – شروع کنند

 صادق فالح

 فیلم اموزشی زبان پیشرفته )ویژه افراد با سطح زبان متوسط

با تدریس دکتر صادق  – (زنیتأکید بر موفقیت در تست –

 فالح

 کپسول زبان )ویژه کنکور وزارت علوم(

 داشت(کپسول زبان )ویژه کنکور وزارت به

 کپسول زبان )ویژه رشته مشاوره(

شناسی روان

 رشد

 6ضریب 

 های رشد ولیام کریننظریه

 شناسی رشد لورا برکروان

شناسی ژنتیک دکتر منصور روان

 و دکتر دادستان

 

ترین نکات منابع شناسی رشد کیهان )خالصه مهمجزوه روان

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –

 شهیدبهشتی(

با تدریس اساتید  – شناسی رشدفیلم آموزشی درس روان

 گروه

 شناسی رشدروان بندی شده ویژه درسطبقه کتاب تست

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه( شناسی رشدکپسول درس روان

 

شناسی روان

 بالینی

 3ضریب 

شناسی بالینی فیرس و روان

 ترال

شناسی بالینی دکتر سعید روان

 شاملو

درمانی های رواننظریه

 پروچاسکا و نورکراس

نظریه و کاربست مشاوره و 

 درمانی جرالد کریروان

راهنمای سنجش روانی گراث و 

 مارنات

 اصول مصاحبه بالینی اتمر و اتمر

 شناسی بالینی کرامرروان

 

 کتاب روانشناسی بالینی فیرس و ترال

ترین نکات شناسی بالینی کیهان )خالصه مهمانجزوه رو

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –منابع 

 شهیدبهشتی(

 با تدریس دکتر –شناسی بالینی فیلم آموزشی درس روان

 منشنیک

 یشناسی بالینبندی شده ویژه درس روانکتاب تست طبقه

 کوتاه( وشناسی بالینی )شامل نکات کلیدی کپسول درس روان

 



 خدمات کیهان منابع نام درس

شناسی روان

مرضی و 

کودکان 

 استثنایی

 6ضریب 

 شناسی روانی(:مرضی )آسیب

 شناسی روانی آسیب

 هالجین )یا سلیگمن(

 پزشکی خالصه روان

 کاپالن و سادوک

 شناسی مرضی روان

 پریرخ دادستان

 شناسی روانی آسیب

 ساراسون

 استثنایی:

  ز بهروکودکان استثنایی

 فرمیالنی

  آموزش کودکان استثنایی

 سیف نراقی و نادری

 شناسی و آموزش و روان

پرورش کودکان 

 استثنایی دکتر افروز

 

 شناسی روانی هالجینکتاب آسیب

ترین )خالصه مهم -جلد(  6شناسی روانی کیهان )جزوه آسیب

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –نکات منابع 

 (شهیدبهشتی

 جزوه کودکان استثنایی )و اختالالت کودکی( کیهان

 –شناسی روانی و کودکان استثنایی فیلم آموزشی درس آسیب

 منشبا تدریس دکتر نیک

ی و شناسی روانبندی شده ویژه درس آسیبکتاب تست طبقه

 کودکان استثنایی

شناسی روانی و کودکان استثنایی )شامل کپسول درس آسیب

 کوتاه(نکات کلیدی و 

 

آمار و روش 

 تحقیق

 1ضریب 

 روش تحقیق:

 روش تحقیق در روان-

شناسی و علوم تربیتی 

 علی دالور

  روش تحقیق در علوم

 رفتاری حسن زاده

 آمار:

  آمار و احتماالت کاربردی

-در علوم تربیتی و روان

 شناسی علی دالور

 های آماری در علوم روش

رفتاری رمضان حسن 

 زاده

 

 دالورکتاب آمار دکتر 

 کتاب روش تحقیق دکتر دالور

ترین نکات )خالصه مهم -جزوه آمار و روش تحقیق کیهان 

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –منابع 

 شهیدبهشتی(

 با تدریس دکتر بسطامی –فیلم آموزشی درس آمار 

 با تدریس دکتر بسطامی –فیلم آموزشی درس روش تحقیق 

 ه ویژه درس آمار و روش تحقیقبندی شدکتاب تست طبقه

 کپسول درس آمار و روش تحقیق )شامل نکات کلیدی و کوتاه(

 

 

  



 خدمات کیهان منابع نام درس

 النفسعلم

 1ضریب 

النفس از دیدگاه علم

دانشمندان اسالمی احدی و 

 بنی جمالی

شناسی شخصیت از روان

اصغر دیدگاه اسالم علی

 احمدی

 

تهیه  –ترین نکات منابع )خالصه مهم - النفس کیهانعلمجزوه 

 شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و شهیدبهشتی(

به خانم احسانی )رتبا تدریس  – النفسعلم فیلم آموزشی درس

 کنکور ارشد( 7

 النفسعلم بندی شده ویژه درسکتاب تست طبقه

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه( النفسعلمکپسول درس 

 

شناسی روان

فیزیولوژیک و 

انگیزش و 

 هیجان

 1ضریب 

 

 فیزیولوژیک:

 شناسی روان

فیزیولوژیک کریم 

 خداپناهی

 شناسی اعصاب و روان

 غدد حائری روحانی

 انگیزش و هیجان:

 شناسی انگیزش و روان

 هیجان کریم خداپناهی

 شناسی انگیزش و روان

 هیجان جان مارشال ریو

 

 -هیجان کیهاان شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و جزوه روان

تهیه شده توسط دانشجویان  –ترین نکات منابع )خالصه مهم

 دانشگاه تهران و شهیدبهشتی(

شناسی فیزیولوژیک فیلم آموزشی درس روان

کنکور  1الهی )رتبه با تدریس آقای فتح –)نوروسایکولوژی( 

 ارشد(

-با تدریس آقای فتح –فیلم آموزشی درس انگیزش و هیجان 

 کنکور ارشد( 1الهی )رتبه 

شناسی بندی شده ویژه درس روانکتاب تست طبقه

 فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان کپسول درس روان

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه(
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 های ارتباطی با گروه آموزشی کیهانراه

 

 

 س مرکزآدر

  3واحد  - 0پالک  -کوچه نوروز  -پایین تر از نظری  -فروردین  16خیابان  -خیابان انقالب  -تهران 

 مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کیهان -

 :1310263600 کد پستی 

 

 تلفن☎️ 

 02166475618 

 02166475619 

 02166475620 

o همیشه سعی کنید با هر سه خط تماس بگیرید.  

o  تلفن تان داده نشد این به معنای این است که ما همیشه در ساعات کاری در کیهان هستیم، اگر پاسخ

  .پشت خط هستید

o  در صورت شلوغ بودن خطوط، کافی است یک پیامک )حتی خالی( به سامانه پیامک ما بدهید تا در اولی

  .فرصت با شما تماس بگیریم



 پیامک�� 

 02166475620 

o  کنداین یک سامانه متعلق به کیهان است که پیامک های شما را دریافت می.  

 ایمیل ��

 info@kayhanravan.ir 

 kayhanravan@gmail.com 

 🆔تلگرام 

  :46164460174شماره 

 آیدی : https://t.me/kayhanravan 

 کانال های تلگرام��

 کنکور کارشناسی ارشد : https://t.me/kayhanravan_ir 

 کنکور دکتری : https://t.me/kayhanravanPhD 

 

 

  

https://t.me/kayhanravan
https://t.me/kayhanravan_ir
https://t.me/kayhanravanPhD
https://t.me/kayhanravan_ir

	Marnat Preface 99 final 1.1
	فهرست مارنات
	مارنات1
	شما در حال مطالعه بخشی
	مارنات
	آشنایی با کیهان

