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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 

  



    ما عاطاا ک 

وانـی  ؛ تـ

 صوان م تغ یر ده مآنچ  ک  میدادن  رای تاغا ا ار 

 ؛ظـرفـیـتـی

 آنچ  ک  از کنتری ما خارج اس   ذ رفتن  رای 

 و 

 ؛بینش ی

 ا   دوم ان ا از اصات اااااااااا رای درکاا



 

 

 

 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





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

 

 

اهآزمون بندیو طبقه روانیی هاآزمون کاربرد  فصل سوم:  
 

ی روانی برای اندازه گیری  هاآزمون   رهایی یافته است.   ،شدمی   بودن آن واردو انتقادهایی که به ذهنی  ها  از بسیاری سرزنش   شناسیروان   روانی،ی  هاآزمون در سایه  
افراد دارای اختالالت  برای شناسایی عقب مانده های ذهنی، ،شودمیتفاوت های فردی بین افراد یا تفاوت هایی که در مواقع مختلف در فردی به خصوص مشاهده 

برای گزینش و طبقه بندی   های بالینی و کلینیک ها،در موقعیت در راهنمایی تحصیلی و شغلی، های آموزشی،ر موقعیتد افراد بزهکار و سایر افراد نابهنجار،  عاطفی،
شریفی به نقل از کرونباخ در کتاب  ی روانشناختی و بسیاری از موارد دیگر کاربرد دارد.هاپژوهش آموزش و پرورش و در  در ارتش، در مراکز مشاوره، کارکنان صنایع،

 :را به شرح زیر مطرح کرده است هاآزمون موارد استفاده از  "روانیی هاآزموناصول کاربرد "

 روند. می به کار ،هستندگیری فردی که پایه تصمیمی هاویژگی و سایرها توانایی گیری برای اندازه  هاآزمون: بینیپیش  .۱

 . شودمی برای گزینش کردن یا رد کردن متقاضیان استخدام استفاده هاآزمون از ها موسسات و سازماندر برخی از گزینش:  .۲

 برای تعیین این که فردی خاص را باید در چه گروهی جای داد و یا بر اساس چه روشی باید او را مورد آموزش و یا درمان قرار داد.بندی طبقه : بندیطبقه .۳

 برند. می درمانی و مانند اینها به کار تدابیر  ها،روش ها،را به منظور قضاوت و ارزشیابی در مورد برنامه  هاآزمون: ارزشیابی .۴

 کرده است:بندی در هفت مقوله دسته  ار هاآزمونکاربردی در های زمینه "روانیی هاآزمون"گنجی در کتاب 

 هاآزموندو هدف غایی  .۱

 (شناسیروان  )جهت تکمیل علمالف. حل مسائل نظری 

 . پیدا کردن یک راه حل منطقی برای یک مساله ملموس ب

 زمینه تحصیلی   .۲

 و کاربرد مفید آنها در زمینه تحصیلی بوده است.  هاآزمون اجرای اولیه 

 زمینه شغلی .۳
امروزه استعمال عبارت پسیکوتکنیک تقریباً به زمینه شغلی اختصاص یافته روانی در زمینه سازماندهی مشاغل به قدری متعدد و متنوع شده که  ی  هاآزمونکاربرد  

 است. 

 زمینه نظامی  .۴
 فعالیت اجتماعی عوامل انسانی مطرح هستند. های در زمینه نظامی نیز مثل سایر زمینه 

 کودکان نابهنجار و بزهکار   .۵
به همراه تحلیل بالینی در مقایسه با سایر فنون تشخیص،    هاآزمون در این موسسات اجرای    . استاختصاصی به منظور کمک به این کودکان تاسیس شده  های  کلینیک

 .از مقام و موقعیت بسیار باالیی برخوردار است 

 پزشکی  روانهای نیکیو کل هاآزمون .۶
 . روز رو به افزایش است پزشکی روز به روانهای شخصیت در کلینیکی هاآزمون روانی به خصوص ی هاآزمون استفاده از 

 کاربردی های سایر زمینه .۷

 

در   هاآزمونکمپ برای کاربرد 

مدارس شش هدف را مشخص کرده  

 است

تر از  آموزان دارای استعداد عالی و نیز پائین . شناخت دانش ۱
 حد متوسط 

 آموزانانش دهای بندی توانایی. طبقه ۲
 آموزان . گزینش دانش ۳

 های آموزشیبرنامه. ارزشیابی ۴
 ریزی برای آینده. برنامه۵
 آموزان. کمک به دانش 6

 

 ها آزمونحدود کاربرد 
از   استفاده  از  نه زیاده  هاآزموندر  استفاده  نه عدم  از آن  هاآزمونروی خوب است و  نتایج حاصل  اجرای آزمون و  بدانیم  در    دتوانمی  به خصوص در شرایطی که 

 ها آزمون برای اکثر  اند  و نتایج حاصل از تمرین سعی کرده  هاآزمونمتخصصان برای جلوگیری از افشای    کند یا درصد خطا را کم کند.به ما کمک  گیری  تصمیم
د و  نته باشکیفیت مشابهی داش بندی،گویند که از نظر درجه دشواری، قدرت تشخیص، استاندارد بودن و درجهمی  موازی تهیه کنند. دو آزمون را وقتی موازیهای فرم

 تنها محتوای ظاهری آنها تفاوت داشته باشد. 



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

 

kjkhjjh  

 

 هاآزمونبخش استفاده از نتایج احتمالی زیان
   : تحصیلی را از نظر ایبل به شرح زیر مطرح کرده استی هاآزمونبخش احتمالی کاربرد انشریفی، نتایج زی

به عزت نفس یا احترام به خود و    ناپذیریممکن است آسیب جبران   هاآزمونهمیشگی شود و همچنین نتایج  های  ممکن است منجر به برچسب  هاآزمون نتایج    .۱
 تحصیلی فرد وارد سازد.های انگیزه 

 منجر شود. ها ممکن است به مفهوم بسیار محدودی از توانایی  هاآزمون نتایج  .۲
آنها را در موقعیتی قرار دهد که نظام آموزش و پرورش جامعه را زیر   ،هاآزمونممکن است ضمن غنی ساختن تجارب تهیه کنندگان و اجراکنندگان  هاآزمون نتایج  .۳

 کنترل خود درآورند. 

 تشویق کند. گیری تصمیمماشینی را در ارزشیابی و  ی وپذیرانعطاف   غیرانسانی،های ممکن است استفاده از روش هاآزمون استفاده از  .۴
 

 ی روانیهاآزمونبندی طبقه
 بندی کرد:توان به انواع مختلف طبقه های متفاوت میرا بر حسب مالک  هاآزمون

 . از نظر مشخصات خارجی یا فرم و شکل  ۱
 . دهدمی جواب  شودمی: آزمودنی به طور کتبی به سواالتی که از او پرسیده کاغذی-ی مدادهاآزمونالف. 
 انجام دهد. شودمییک سلسله کارهای دستی بر روی ابزار هایی که به او ارائه  شودمی : از آزمودنی خواسته ی عملکردیهاآزمون ب. 

 . از نظر ماهیت و محتوای ظاهری )استفاده از کالم(۲
 وابسته به فرهنگ هستند. ی کالمی معموالهاآزمون . شودمیبه صورت گفتاری یا نوشتاری مطرح  هاسوال : ی کالمیهاآزمونالف. 
 ی غیرکالمی ممکن است از نوع آزمون عملکردی باشد.هاآزمون . یابدمی، نقش زبان به حداقل ممکن کاهش هاآزموندر این  ی غیر کالمی:هاآزمون ب. 

 . از نظر اجرا ۳

 TATمانند آزمون هوشی استنفورد بینه، وکسلر، رورشاخ و  .شودمی : توسط یک آزمونگر بر روی یک آزمودنی اجرا . فردیالف

 : آزمون فردی محاسن

 شود.با مشاهده رفتار آزمودنی امکان دستیابی به اطالعات کیفی فراهم می  •

 دستورالعمل را فهمیده است.شود که آزمودنی  آزمونگر مطمئن می •

 در مورد کودکان خردسال قابل اجرا است.  •

 در مورد افراد کم توان ذهنی و بیمار روانی قابل اجرا است.  •

 شود. ها از او پرسیده نمی در صورت ناتوانی آزمودنی همه سؤال  •

 :آزمون فردی معایب

 نیازمند آزمونگر متخصص است.  •

 نباشد. ممکن است شرایط برای همه یکسان  •

 زمان زیاد؛ هزینه زیاد  •

، آزمون استعداد تحصیلی  MMPI. مانند آزمون هوشی ریون، پرسشنامه شخصیتی آیزنک،  شودمی توسط یک آزمونگر روی تعداد زیادی آزمودنی اجرا  :  ب. گروهی

SAT .و آزمون کنکور ورودی دانشگاه ها 

 محاسن:

 زمان است. ی گروهی صرفه جویی در ها آزمونترین امتیاز مهم •

 شرایط برای همه یکسان است.  •

 شود می در هزینه اجرا صرفه جویی  •

 . شوندمیعده زیادی در یک جلسه آزمون  •

 اجرای آن به تخصص باالیی نیاز ندارد. •
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 .شودمی نمره گذاری آن ساده، عینی و معموال به کمک رایانه و سریع انجام  •

 

 معایب:

 امکان دسترسی به اطالعات کیفی و مشاهدات بالینی وجود ندارد. •

 در مورد خردساالن قابل اجرا نیستند. •

 ها و بیماران روانی اجرا کرد.ماندهتوان آنها را روی عقب نمی •

 آزمودنی پس از اجرای آزمون وجود ندارد. امکان دسترسی به  •

 . از نظر زمان اجرا ۴

دقت و سرعت آزمودنی در نتیجه    هاآزموندر این    های بیشتری پاسخ دهند.ها باید سعی کنند در زمان تعیین شده تا حد امکان به سؤال آزمودنی  الف. زمان محدود:

 آزمون تاثیر دارد. مانند آزمون هوشی کتل، ریون و مکعب های کهس.

 مانند آزمون هوش بندرگشتالت و مازهای پرتئوس. معموالً آزاد است. هاآزمون زمان پاسخگویی به این نوع  ب. زمان نامحدود:

 . از نظر موضوع  ۵

 .مانند آزمون هوش عمومی ریون، آزمون استعداد مکانیکی و فنی، استعداد ریاضی  سنجد.فطری و ذاتی فرد را می های استعداد  ی توانائی:هاآزمونالف. 

 ی معلومات شیمی و آزمون مهارت ماشین نویسی. هاآزمونمانند کند. گیری میها را اندازه معلومات کسب شده یا مهارت ی مهارت و پیشرفت:هاآزمون. ب

 مانند آزمون شخصیت ایزنک و آزمون عزت نفس کوپر اسمیت.  سنجد. خصوصیات روانی و رفتاری فرد را می  ی شخصیت:هاآزمونج. 

 کند. گیری میاندازه  به انواع سرگرمی ها یا دلبستگی او را  را به مشاغل  عالیق فرد ی رغبت:هاآزموند. 

 . از نظر مراحل زندگی ۶
 الف. نوزادی: دو هفته اول زندگی 

 سالگی  ۲خردسالی: از پایان نوزادی تا ب. 
 سالگی    ۱۲سالگی تا  ۲ج. کودکی: از 
 سالگی  ۲۰سالگی تا  ۱۳د. نوجوانی: از 

 سالگی   ۲۵سالگی تا   ۲۱ه. جوانی: از 
 سالگی  6۵سالگی تا   ۲۵. بزرگسالی: از و

 سالگی به بعد   6۵ز. پیری: از 

 . از نظر چگونگی تهیه آنها )دقت ساخت( ۷

 ی معلم ساخته: هاآزمونالف. 
و معموالً برای بررسی میزان تحقق    کنندمیاند، تهیه  آموزان خود در کالس تدریس کردهیی که معلمان برای سنجش معلومات و پیشرفت تحصیلی دانشهاآزمون
شرایط آزمون برای همه دانش آموزان یکسان است و ثانیا در  ی شفاهی این است که اوال  هاآزمون نسبت به    هاآزمون برتری این نوع  شوند. های آموزشی اجرا می هدف

 ابزار سنجش کاملی نیستند و نواقصی دارند که مهمترین آنها به شرح زیر است:  هاآزمون این  تصحیح اوراق نظر تصحیح کننده دخالت ندارد.
ند یادآوری ساده را اندازه بگیرد و سطوح دیگر توانمیتنها    هاآزموناین    د.گیرنهمه اهدافی را که بوسیله معلمان مشخص شده اند در بر نمی  هاآزموناین نوع  -۱

 .کندنمییادگیری مثل فهمیدن،کاربستن،ترکیب و ارزشیابی را اندازه گیری  
 .کندمی نی مهم مطالب را بررسی هاجنبه گرایش به مطالب جزئی و کم اهمیت دارد و قدرت خالقه و توانایی ترکیب  هاآزمونمحتوای این -۲
محتوای آزمون به   ندارد. مواد آزمونی که معلم در کالس به کار می برد مطابقت چندانی با ارزشیابی فرایندهای ذهنی یا موضوع هایی که آزمون باید اندازه بگیرد، -۳

 ندرت معرف همه مطالبی است که در یک دوره معین بوسیله معلم تدریس شده است. 
 سخت و مشکل هستند.  مبهم، شوندمیمتن سواالتی که بوسیله معلمان تهیه -۴

 ی میزان شده:هاآزمونب. 

ی میزان شده تحت  هاآزمونگیری از  های سنجش و اندازه در بعضی از کتاب  شوند.گذاری و تفسیر میهای خاص و به شیوه یکسان اجرا، نمره براساس دستورالعمل 
 شده است.  بحث مرجع  -مالکی یا مالکی هاآزمونهای ی معلم ساخته با نام هاآزمونی هنجار مرجع و هاآزمونی هنجاری یا هاآزمون عنوان 
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 از نظر شناختی:   .۸

 یی از این آزمون هستند.هانمونه ی هوش و استعداد هاآزمون .کنندمیگیری های فکری و ذهنی آزمودنی را اندازه فعالیتی شناختی: هاآزمونالف. 

یی هانمونه ی شخصیت، نگرش سنج ها و رغبت سنج ها هاآزمون. کنندمی گیری ی شخصیتی و عاطفی آزمودنی را اندازه هاویژگی ی غیر شناختی:هاآزمون ب.

 هستند.  هاآزمون از این 
 

 از نظر هدف:. 9

 گیرند.مورد استفاده قرار می  یا پیش بینی موفقیت های آتی فرد ریزی برای آینده فرداند و در برنامه ناظر به آینده بینی:ی پیش هاآزمونالف. 

 ی هوشی، تحصیلی و روانشناختی فرد هستند.هاویژگی ناظر به حال و ی تشخیصی: هاآزمون. ب

 . از نظر محتوا ۱۰

ی  هاآزمون   . ۴  ی پیشرفت تحصیلی و شغلی و.... هاآزمون :مانند  ی معلومات و اطالعات تحصیلی و شغلیهاآزمون   . ۳؛  ی استعدادهاآزمون   .۲؛  ی هوشهاآزمون   .۱
؛  های شخصیتپرسشنامه . ۵ روان پزشکی و ....  – ی عصبی هاآزمون حافظه ای و کلیه  مغزی، حرکتی، اختالالت گفتاری، اختالالت خواندن،ی هاآزمون مثل  :بالینی

؛  فرافکنی شخصیتی هاآزمون  .۷ هوش اجتماعی و خالقیت ،گراییبرون درون گرایی و   ی سنجش فشارهای روانی،هاآزمون از جمله  :ی عینی شخصیتهاآزمون  .6
 سنجی ابزار روان  .۹  برای تشخیص های روان پزشکی و استخدام :های مصاحبهچک لیست .۸

 فرهنگی: از نظر .۱۱

شوند و پاسخگویی به آن مستلزم آشنایی آزمودنی با آن  های آن فرهنگ ساخته می با توجه به یک فرهنگ خاص و مولفه  ی وابسته به فرهنگ:هاآزمونالف.  

 هستند. هاآزمون ی وکسلر و استنفورد بینه از جمله این هاآزمون  فرهنگ است. 

ها  تا حدودی در کلیه فرهنگ  هاآزموناین    .آنها نداشته باشدمتغیرهای فرهنگی به خصوص زبان نقشی در پاسخگوئی به    ی نابسته به فرهنگ:هاآزمون  .ب

 آزمون مکعب های کهس، دومینو ها و ریون. . مانند دهندمی ی عملی و ابزاری تشکیل هاسوالرا معموال تصاویر، اعداد ،  هاآزمونمحتوای این  .قابل استفاده هستند

 ها:. از نظر درجه دشواری سؤال۱۲

 ها آزمون در این    شود.ها یکسان است و در مقابل، زمان محدود نگاه داشته می درجه دشواری سؤال  هاآزمون در این    یی با درجه دشواری یکسان:هاآزمونالف.  

سرعت سنج ها هستند مانند  هاآزمون این  ترینمهم پاسخ دهد. هاسوال تا آزمودنی در زمان تعیین شده نتواند به همه  شودمی یا تصاویر بیشتری ارائه  هاسوالمعموال 
 پیرون یا بوناردل.-تولوز

معموالً زمان نامحدود بوده یا زمان کافی به آزمودنی   شوند.دشوارتر می  ،رودها جلوتر میهرچه سؤال  هاآزموندر این    یی با درجه دشواری فزاینده:هاآزمون  ب.

 ی پیشرفت تحصیلی هستند. هاآزمون باشند که از جمله آنها آزمون هوش ماتریس های پیشرونده و ی قدرت میهاآزمون هاآزمونترین این مهم شود.داده می

 از نظر نوع پاسخ:  .۱۳

 کند.ها( را انتخاب می ها )گزینهها یکی از پاسخ شود و آزمودنی ها ارایه میها از طرف طراح سؤالپاسخی پاسخ محدود: هاآزمونالف. 

یی از این آزمون  هانمونه مون های شخصیتی فرافکن  زآ  دهد.ها را میهای خود پاسخ سؤال آزمودنی با توجه به اطالعات و آگاهی   ی پاسخ آزاد:هاآزمون  ب.

 هستند. 

 ها:از نظر مفروضه .۱۴

 )عینی(: ی تحلیلیهاآزمون الف.

 : شوندبر مبنای دو مفروضه زیر ساخته می  هاآزموناین 

 عناصر متعددی تشکیل شده است. از شخصیت  .۱

 این عناصر از یکدیگر نسبتاً مستقل هستند. .۲
یح است. مانند پرسشنامه نمره گذاری آنها کامال ساده و عینی است و اجرا و تفسیر آنها نیاز به تخصص باالیی ندارد و از طریق رایانه به آسانی قابل اجرا و تصح

 . MMPIعاملی کتل و   ۱6شخصیتی کالیفرنیا، 

 )ترکیبی(: ی فرافکنیهاآزمون ب.

 شوند. مفروضه زیر ساخته می ی فرافکنی بر مبنای دو هاآزمون

 ای پویا است و دائما در حال کنش متقابل با محیط است. شخصیت پدیده .۱
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 گیرند.شخصیت را به صورت یک کل در نظر می  وبر مفهوم وحدت روان تکیه دارند  هاآزمون . این ۲
 بیند می و از او می خواهند آنچه را که در تصویر اول    دهندمی تمام به آزمودنی  تصویری مبهم یا نیمه تمام و یا داستان و جمله ای نا  ی فرافکن معموالهاآزموندر  

بهتر است پس از پاسخگویی آزمودنی به جمالت، مصاحبه ای با توجه به پاسخ های  هاآزموندر این  بیان کند یا داستان را بسازد یا داستان نیمه تمام را تکمیل کند.
 ارائه شده با آزمودنی انجام گیرد تا نظر وی نسبت به پاسخ هایش روشن شود.

 
 
 

 بندی شده فصل سوم طبقه  سواالت

 

 (  ۷9)سراسری  اند؟ی عملی اصوالً برای چه منظوری تهیه شده هاآزمون -۱
 ( تعیین ضریب هوشی افراد نابینا ۲  ی کالمیهاآزمونهای ( کاهش نارسایی۱
 ( جدا کردن هوش کالمی از هوش عملی۴  ( تعیین ضریب هوشی افراد ناشنوا ۳

 (  ۷9)سراسری  ی »غیر وابسته به فرهنگ« کدام است؟هاآزموناز جمله  -۲
 پیشرونده ریون های( ماتریس۴ خردسال ( وکسلر ۳   بینه -( استنفورد۲ ( ترسیم خانواده ۱

 ( ۷9)سراسری    گیرند، عمدتاً از چه جهت با یکدیگر تفاوت دارند؟ پیشرفت« قرار می   -یی که در دو انتهای پیوستار »استعدادهاآزمون  -۳
  (Reliability)( پایایی ۴   (Validity)( روایی ۳ ( محتوا۲  ( هدف۱

 ( ۷9)سراسری  گیرند.ی استعداد......را اندازه میهاآزمونی هوشی در این است که هاآزمونی استعداد با هاآزمونتفاوت  -۴
 ( توانایی پیشرفت بالقوه در یک زمینه۲   های تازه( قدرت سازگاری با موقعیت۱
 های ذهنیبا عوامل مختلف توانایی g( معموالً عامل ۴   های مختلف افراد در همه زمینه ها( متوسط توانایی ۳

 ( ۷9)سراسری   ی هوشی، کدام است؟هاآزموناز جمله فواید  -۵
 سازند. بینی را برای کوتاه مدت فراهم می( امکان پیش ۲ .دهندمی ای افراد را نتیجه بندی قالبی یا کلیشه( طبقه ۱
 گذارند. ( درباره قوت و ضعف شناختی افراد، اطالعاتی در اختیار نمی ۴ ندارند. ساز موجود در مسأله گشایی توجه ( به فرایندهای زمینه۳

 (  ۸۰)سراسری  ؟نیست آزمون از های استفادهجزء هدف  هدف کدام -۶
 ( ارزشیابی ۴ ( پرورش۳ بندی( طبقه ۲  ( گزینش۱

 ( ۸۰)سراسری  کند؟ کسب سقف( را  )نمره کل نمره  نتواند  کسی  که  شوندمی ای طراحیگونه به هاآزمون انواع از یک کدام -۷
 ( سرعت ۴ ( هوش۳ ( شخصیت۲  ( رغبت۱

 ( ۸۳و  ۸۱)سراسری  شود؟ داشته  نگه یکسان  هاسوال  دشواری سطح  که  شودمی سعی االمکان حتی،  هاآزمون از دسته کدام در -۸
 ( غیر وابسته به فرهنگ ۴ ( پیشرفت ۳ ( سرعت ۲  ( استعداد۱

 (  ۸۲)سراسری  :که است فردی اینی هاآزمون عمده  معایب  از یکی -9
 ندارند.  کاربرد خردسال کودکان مورد ( در۲   .کنندمیگیری ناندازه را مهم های( توانایی ۱
 گیرد.می  انجام دشواری به  نتایج ( تفسیر۴    باشد.نمی یکسان همه برای آزماینده ( رفتار۳

 ( ۸۳)سراسری  که: است این فردیی ها آزمون محاسن از یکی -۱۰
 دارد.  زیادی تخصص به  نیاز ( اجرای آنها۲    است. آسان بسیار آنها موازی فرم ( تهیه۱
   است. پذیر امکان  آزمودنی مستقیم ( مشاهده۴   شوند. می تشکیل کالمی یهاآزمون از ( معموال۳ً

 (  ۸۵)سراسری  بود؟ خواهد مفیدتر انفرادی یهاآزمون از استفاده مورد کدام در -۱۱
 فرد  یهاویژگی  ( بررسی عمیق۴ عینی  و  سریع گذاری ( نمره۳ تحصیلی پیشرفت ( تشخیص۲ ها تفاوت   به  بردن ( پی۱

 (  ۸۵)سراسری  معناست؟ چه به « »سایکوتکنیک -۱۲
 گیرندمی  اندازه راها که با آن استعدادیی هاآزمون  ( مجموعه۲ آموزان  دانش تحصیلی هدایت برای هاآزمون  از ( استفاده۱
 تولید  بخش  در های کشف و پرورش کارگران( روش۴   تولید در انسانی عوامل مطالعه برای روانشناسی ( کاربرد۳
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 (  ۸۶)سراسری  از: است  عبارت داریم انتظار هاآزمون از حق آن چه به -۱۳
   خطاها  کاهش و مقایسه در بیشتر ( عینیت۲  تصمیم   اخذ منظور به اطالعات ( گردآوری۱
   نظر مورد صفت دقیق کامالً گیری( اندازه ۴  روانی  یهاویژگی  به اعداد دادن ( اختصاص۳

 ( ۸۶)سراسری  که.... است این گروهیی ها آزمون محاسن از یکی -۱۴
 است. ترراحت  آزمودنی  بر ( درک سوال۲    ندارد. باالیی نیاز  تخصص بهها آن  ( اجرای۱
 است.  راحت توان  کم افراد روی اجرا  ( امکان۴   است. زیاد  کیفی اطالعات به  دستیابی  ( امکان۳

 ( ۸۷که............. )سراسری کندمی پیدا  ضرورت زمانی روانی یهاآزمون کاربرد -۱۵
 آورند. وجود به را تریمطمئن هایبینی( پیش۲  دهند.نشان  همبستگی موجودی هاآزمون  سایر ( با۱
 شوند  ساخته جداگانه  مختلف مناطق ( برای۴   شوند. تهیه فن  استادان و متخصصان کمک ( به۳

 (  ۸9)سراسری  چیست؟ معیار سرایت  از منظور، هاآزمون نتایج ارزیابی در -۱۶
 قبلی های ارزیابی از بعدیهای ارزیابی ( تاثیرپذیری۲ نمرات قبلی او   بودن  باال به علت  داوطلب نمره ( افزایش۱
 ها تفاوت  تشخیص  قضاوت و در ارزیاب ( توانایی۴ از او  آزمایشگر منفی دید علت  به ی آزمودنینمره کاهش( ۳

 (  9۰)سراسری  ؟دارند تعلق  هاآزمون از گروه کدام به هیجانی هوش یهاآزمون -۱۷
 حرکتی -( روانی۴  ( شناختی۳   اجتماعی -( روانی۲   شناختی ( غیر۱
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 بندی شده فصل سومطبقه  سواالت پاسخنامه 

 

 اند.ی کالمی تهیه شدههاآزمونهای ها و نارساییی عملی )غیر کالمی(؛ برای از بین بردن یا کاهش کاستیهاآزمونصحیح است.  ۱گزینه  -۱

ی ترسیم خانواده هاآزمونمازهای پرتئوس، ریون و کتل اشاره کرد.    ،48Dتوان به آزمون  ی ناوابسته به فرهنگ؛ میهاآزموناز جمله  صحیح است.    ۴گزینه    -۲

 ی وابسته به فرهنگ هستند.هاآزمون وکسلر خردساالن و بینه، جزء 

شوند: پیشرفت تحصیلی،  ساس به چهار نوع تقسیم می که بر این ا   باشد بندی از لحاظ هدف می ؛ تقسیمهاآزمون یکی از تقسیمات مهم    صحیح است.  ۱گزینه    -۳

های ذاتی مانند هوش، استعداد فنی، استعداد ریاضی، سرعت عمل، دقت و حتی مهارت بین گیری استعدادی استعداد، اندازه هاآزموناستعداد، رغبت و شخصیت. هدف  
گیری معموالت اکتسابی و پیشرفت آزمودنی در یک یا چند زمینه یادگیری )پیشرفت( اندازهی  هاآزمونباشد. در صورتی که هدف از اجرای  انگشتان یک دست می

 باشد. می

ی هوشی توانایی کلی فعلی فرد را نشان هاآزمونولی   دهندمیی استعداد؛ توانایی پیشرفت بالقوه فرد را در یک زمینه نشان هاآزمونصحیح است.  ۲گزینه  -۴

 .دهندمی

 سازد.می فراهم مدت کوتاه برای  را بینیپیش این است که امکان  هوشی؛ی هاآزمون فواید مهمترین جمله از است.  صحیح ۲ گزینه -۵

 ارزشیابی  -۴و   بینیپیش -۳ بندیطبقه  -۲ گزینش -۱از:  عبارتند هاآزمونبندی طبقه  اهداف صحیح است.  ۳گزینه -۶

  ، قدرت  یهاآزمون  در  ولی   دهد  پاسخ  را   سواالت  کل  تواند نمی   کس   هیچ  ،دارد  وجود  خاصیبندی  زمان   سرعت، چون   یهاآزمون  در صحیح است.    ۴  گزینه  -۷

 ندارد.  وجود خاصیبندی زمان

  تنظیم مشکل به  آسان از هاسوال  قدرت یهاآزموندر  ولی شود،می  داشته نگه یکسان هاسوال   دشواری سطح  سرعت یهاآزمون درصحیح است.  ۲ گزینه -۸

 شوند. می

 باشد.نمی   صرفه به  مقرون و نیست یکسان همه برای آزماینده رفتار که است فردی؛ اینی هاآزمون عمده معایب جمله از صحیح است.  ۳ گزینه -9

  تواند می   آزمونگرکه    است  فردی این  اجرای  محاسن  یکی از  شوند.می  تقسیم  گروهی  و  فردی  دسته  دو  اجرا به  لحاظ  از  هاآزمونصحیح است.    ۴گزینه    -۱۰

 دهد.  قرار مورد مشاهده مستقیم طور را به  آزمودنی رفتار

  فردی   یهاویژگی  عمیق  بررسی  برای  اما  کرد  استفاده  گروهی  یهاآزمون   از  باید  ها،تفاوت  به  بردن  پی  و  سریع  گذاری  نمره  برایصحیح است.    ۴  گزینه  -۱۱

 کرد. استفاده ی انفرادیهاآزمون  از آزمودنی باید بر کامل تمرکز و توجه  چون

  شود کهسایکوتکنسین نیز به کسی گفته می   . است  تولید  در  انسانی   عوامل   مطالعه  برای   روانشناسی  کاربرد  معنای  به   سایکوتکنیک صحیح است.    ۳  گزینه  -۱۲

 دارد.  تخصص آزمون تفسیر و اجرا در

  هیچ گاه   آزمون  یک  دهند.   کاهش  را  خطا  و  کنند  بیشتر  را   عینیت   مقایسه  در   که  است   این؛  داریم  انتظار  هاآزمون   حق از  به  آنچهصحیح است.    ۲  گزینه  -۱۳

 بگیرد.  اندازه کامل و  دقیق را هوشی یا شخصیتی یهاویژگی  تواند نمی

 ندارد. باالیی  تخصص به  نیاز آنها این است که اجرای گروهی یهاآزمون  محاسن از یکی صحیح است.  ۱ گزینه -۱۴

این    که  صورتی  در  است   بدیهی  . بیاورند  وجود  به   راتری  مطمئن  هایبینیپیش   که  دارند   ضرورت  واقعاً  زمانی   روانی  یهاآزمون   کاربردصحیح است.    ۲  گزینه  -۱۵

 ندارند. ی دیگرینتیجه   جز اتالف وقت و هزینه هاآزمون  کاربرد ،نباشد  گونه

 است. قبلیهای ارزیابی  از بعدیهای ارزیابی تاثیرپذیری ،معیار سرایت از منظور هاآزمون  نتایج ارزیابی درصحیح است.  ۲ گزینه -۱۶

را   ذهنی  و  فکری  هایفعالیت  شناختی،  یهاآزمون  شوند. می  تنظیم  شناختی  غیر  و  شناختی  دسته  دو  به  شناختی  نظر  از  هاآزمون  صحیح است.  ۱  گزینه  -۱۷

 یهاآزمون  مانند  .کنندمیگیری  اندازه   را  عاطفی   و  شخصیتی  یهاویژگی   ،غیرشناختیی  هاآزمون   مقابل  در  استعداد.  و   هوش  یهاآزمون  مانند  ؛کنندمی گیری  اندازه
  غیرشناختیی  هاآزمونی  زمره   در  را   هیجانی   هوش   توان می   دارند،   ارتباط  هیجانی   هوش   با   شناختی  غیری  هاویژگی   چون   ها.و رغبت سنجها  سنجنگرش   شخصیت،

 گنجاند.
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 روایی آزمون: فصل هشتم
 

 تعریف و مفهوم روایی
ترین عاملی که در ارزشیابی تست باید بدان  مهم.  گیری آن ساخته شده استای که آزمون برای اندازه خصیصهروایی عبارت است از توافق بین نمره آزمون با صفت و  

 . می آیدی آزمون به عمل هانمره با معنا بودن و مفید بودن استنباط های خاصی است که از روی  مقصود از روایی آزمون،مناسب بودن،. توجه شود روایی آزمون است 

 رواییانواع 
 .  است  و روایی مالکی روایی سازه،ها روایی محتوایی، روایی منطقیاز جمله این روش. های مختلف برای محاسبه روایی آزمون وجود داردروش

 روایی محتوایی .۱
برای محاسبه روایی محتوایی روش .  گیردمی  ها کل محتوای مورد آزمون را در برخواهد بداند آیا سؤالو آزمونگر می  شودمی  روایی محتوایی به محتوای آزمون مربوط

 .  های پیشرفت تحصیلی از اهمیت خاصی برخوردار استگیریاین نوع روایی در اندازه  .گیردمیهای آماری خاصی وجود ندارد و بر اساس قضاوت ذهنی و فردی شکل  
 .  روایی محتوایی دو نوع است: روایی صوری و روایی منطقی

 روایی صوری .الف
ش و معقول  پذیری ظاهری آن مانند کلمات و جمالت آزمون، صورت ظاهری آزمون و قابلیت هاویژگی در روایی صوری به جای توجه به ماهیت محتوای آزمون به  

ها قابل درک و فهم است  که آیا کلمات و جمالت به کار رفته در آزمون برای آزمودنی   شودمی   نوع روایی بررسی در این   .شودمی  ها توجهبودن آزمون برای آزمودنی 
شکل ظاهری آزمون مانند انتخاب تیترهای مناسب و هماهنگ با اسم   .کندنمیانگیزه پاسخگویی را در آزمودنی ایجاد   چون اگر مطالب قابل درک نباشند، .یا خیر
اهمیت انجام روایی صوری در این   د انگیزه پاسخگویی را افزایش دهد.توانمی نوع تایپ و تصاویر به کار رفته در آزمون و حتی صفحه آرایی دفترچه سواالت  آزمون،

 . دهدمی است که آزمودنی با رغبت به آزمون پاسخ

 روایی منطقی .ب
 گیری به طور دقیق تعریف و اجزاء تشکیل دهنده آن مشخص در این روش صفت مورد اندازه صوری است.روایی منطقی یا نمونه گیری شکل پیچیده تری از روایی 

این کار براساس قضاوت ذهنی  . گیری را بپوشاندهای حیطه مورد اندازه، به طوری که کلیه بخشکنندمی   های منطقی طرحسپس برای هر یک از اجزاء سؤال  .شودمی
 بنابراین بیشتر از سایر انواع روایی در معرض خطر قرار دارد.  ،شودمی انجام 

 روایی مالکی  .۲
، چقدر همخوانی  شودمی گیری دیگر که مالک نامیدهکه نمرات حاصل از یک آزمون با نمرات حاصل از یک آزمون دیگر یا وسیله اندازه دهدمی  روایی مالکی نشان

نی عملکرد افراد  بیبنابراین در روایی مالکی از نمرات یک آزمون برای پیش  هر چقدر این ارتباط بیشتر باشد ضریب روایی آزمون نیز بیشتر خواهد بود..  و ارتباط دارد
بعد   ،رودمیاگر نمرات آزمون دوم که بصورت مالک به کار  .گویندمی مالک  ،شودمیآزمون دوم را که عملکرد فرد در آن پیش بینی . شودمی در آزمون دوم استفاده

آن را روایی    و اگر آزمون مالک همزمان با آزمون اول اجرا شود،  نامندمی از اجرای آزمون اول و پس از گذشت چند مدت گردآوری شود آن را روایی مالکی پیش بینی  
 .شودمی روایی مالکی بصورت ضریب همبستگی بین نمره آزمون پیش بینی کننده و نمره مالک بیان  .گویندمیمالکی همزمان 

 بینروایی پیش  .الف
بینی وضعیت آینده  به عنوان مالکی برای پیش  دتوانمی  یک آزموناجرای  های حاصل از  بین قصد آزمونگر پاسخ به این سؤال است که تا چه اندازه نمرهدر روایی پیش

بین بجای توجه به محتوای  در روایی پیش .  شودمی  افتد، استفاده بینی رفتاری که در آینده اتفاق مییعنی از آزمون ساخته شده برای پیش   .گان به کار روددهندپاسخ
از چندین آزمون   توانمی بین    در تعیین روایی پیش  با عنوان روایی تجربی نیز نام برده اند.   بین،از روایی پیش    .شودمیبه نمرات حاصل از امتحان توجه    آزمون،

 بین و چندین مالک استفاده کرد.پیش

 روایی همزمان .ب
 .  و همبستگی محاسبه شده بین دو آزمون روایی همزمان است شودمی  بین یا اندکی بعد از آن اجرادر روایی همزمان، متغیر مالک همزمان با متغیر پیش 

 روایی سازه .۳
 های زیر برای تعیین روایی سازه از روش .  کندگیری میروایی سازه با این مسئله سر و کار دارد که یک ازمون خاص تا چه اندازه سازه یا صفت بخصوصی را اندازه 

 استفاده کرد: توانمی

 تحولی یا تمایز سنیتغییرهای  .الف
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به طور مثال در آزمون هوش باید ثابت شود که به نسبت افزایش سن تقویمی، سن هوشی نیز افزایش    .است  ی های تعیین روایی سازه توجه به تمایز سنیکی از راه
 .  یابد و اگر این امر ثابت شد، آزمون دارای روایی سازه استمی

 های گروهیتفاوت  .ب
 .  شودمی گر تدوینباشد، که معموالً به صورت فرضیه از طرف پژوهش ی بین نمرات دو گروه در آزمون میدارمعنی وایی سازه محاسبه تفاوت ین ریروش دیگر تع

 ها آزمونهمبستگی با سایر  .ج
یک  .  روایی است و برای آن سازه ساخته شده است های آزمون مورد نظر با آزمون دیگری است که دارای  راه دیگر تعیین روایی سازه محاسبه همبستگی بین نمره 

گر آن است که یک روایی واگرا نشان   .نامنداین نوع روایی را روایی واگرا یا افتراقی می  .آزمون شخصیت باید همبستگی ناچیزی با آزمون هوش عمومی داشته باشد
از سازه انداز آزمون غیر  را نمی ی دیگیری آن ساخته شده است، سازه ای که برای  به جای یک صفت .  سنجدگری  با دو یا چند روش     گاهی  را  دو یا چند صفت 

 . نامندچند صفتی می  -که این روش را روایی چند روشی کنندمی  گیریاندازه

 همسانی درونی  .د
برای بررسی همسانی درونی  .  گیردمی   مورد قضاوت قرارها با یک مالک خارجی  در این بررسی نمره سؤال   . روش دیگر تعیین روایی سازه، بررسی همسانی درونی است

 عمل کرد:  توانمی به سه شیوه 
 . کنندمی ی آزمون را با نمره کل آزمون با استفاده از ضریب همبستگی دو رشته ای محاسبه هاسوالالف( همبستگی هریک از 

سپس    .کنندمیگروه قوی و ضعیف انتخاب    عنوان بهدرصد باال و پایین را    ۲۷ی  هانمرهو    کنندمی ی آزمودنی را از باالترین تا پایین ترین نمره ردیف  هانمرهب(  
ای درست گروه قوی بطور  سواالتی که در آنها نسبت پاسخ ه  .کنندمی عملکرد گروه قوی را با عملکرد گروه ضعیف در هریک از سواالت آزمون با یکدیگر مقایسه  

 .شودمی سوال نامطلوب است و حذف یا اصالح  معنی داری بیشتر از نسبت پاسخ های درست گروه ضعیف نباشد،
همسانی   را محاسبه کرده و با داشتن این میانگین و تعداد سواالت، هاسوالنگین ضرایب همبستگی بین امی ج( پس از محاسبه همبستگی سواالت آزمون با یکدیگر،

 درونی آزمون را محاسبه کرد. 

 روایی عاملی .۴
ایجاد کند و برای  های مورد تحلیل را تعیین میاین روش، روابط درونی میان داده  .شودمی  روایی عاملی شکلی از روایی سازه است که با استفاده از تحلیل عاملی انجام

 .  شوندگذاری میشوند، نامگیری می های آزمون اندازهسپس این عوامل با توجه به آنچه به وسیله سؤال .دهدمی سهولت، متغیرها را به چند عامل کاهش

 عوامل مؤثر بر روایی آزمون
 .  ها را به دو دسته درونی و برونی تقسیم کرده استسیف آن .یابدمی ها سطح روایی آزمون افزایش عوامل مختلفی بر روایی آزمون تأثیر گذار هستند که با کنترل آن

 عوامل درونی مؤثر بر روایی آزمون
 های آزمونکیفیت سؤال  .۱
 های آزمونترتیب قرار گرفتن سؤال .۲
 های آزمونتعداد سؤال .۳

 عوامل بیرونی مؤثر بر روایی آزمون
 اجرای نامناسب آزمون  .۱
 هاگذاری آنهای آزمون شوندگان و نمره تصحیح پاسخمشکالت موجود در   .۲
 گیری  ها از لحاظ توانایی مورد اندازهترکیب آزمودنی  .۳
 ی روانی آزمون شوندگان هاویژگی . ۴
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   مهشتبندی شده فصل  طبقه  سواالت

 

 ( ۷9)سراسری  به: دارد اشاره آزمون (Validity)روایی  -۱
 شده  ساخته آن برای آزمون که ( هدفی۴آزمون اجرای از حاصل نتایج ( ثبات۳ آزمون  استفاده قابلیت( ۲  آزمون  اجرای ( سهولت۱

 (  ۸۳)سراسری  است؟ خاص موقعیتهای در فرد یک رفتار بینیپیش  در کارآمدتری شاخص (Validity)روایی  کدام -۲
 ( محتوایی۴  ( صوری۳ ها( سازه۲  ( مالکی۱

  شده ساخته  آنگیری اندازه  برای آزمون که  شودگیری میای اندازههمان خصیصه  مستقیم  طور به زیر ی هاآزمون  انواع از یک  کدام با -۳

 (۸۵)سراسری  است؟
 خاص ( استعدادهای۴  تحصیلی ( پیشرفت۳   غیرکالمی ( هوش۲ کالمی ( خالقیت۱

 (۸۵)سراسری  دارد؟ نام چه  ،است شده شناخته  قبالًچه  آن از فراتر اطالعاتی کردن فراهم در آزمون توانایی -۴
 محتوایی  ( روایی۴   مفهومی ( روایی۳   افزایشی ( روایی۲   سازه ( روایی۱

 (۸۶)سراسری  شود؟می تعیین خارجی مقیاس یک در عملکرد، ازای به گونه  آزمون نمرات مقایسه راه از روایی کدام -۵
   محتوایی( ۴  ( مالکی۳ ( صوری۲   ( سازه۱

 (  ۸۶)سراسری  دارد؟ بیشتری رابطه سنجی آنروان مشخصات از یک کدام با ،تست معیارگیری اندازه خطای -۶
 ( نرم یا هنجار۴   بودن ( عملی۳ ( روایی۲    ( پایایی۱

 ( ۸۷)سراسری  ؟شودمی  توجه بعدیهای فعالیت  از حاصل آزمون، به نمرات محتوای به  توجه جای  به روایی، کدام محاسبه در -۷
 ( همزمان۴ ( مفهومی۳ ( سازه۲   بین ( پیش۱

  کرده  استفاده  روایی کدام از اصل در کند،می مشخص را آن جزئیهای حیطه مطالعه و مورد ویژگیهای مولفه وقتی ی آزمون،سازنده  -۸

 ( ۸۷)سراسری  ؟است
 عاملی تحلیل( ۴   بین پیش ( مالکی۳   منطقی ( محتوایی۲ صوری ( محتوایی۱

 ( ۸۷)سراسری  آنها: در که موفقیت داشت  خواهند (Validity)روایی  زمانی ذهنی رشدی هاآزمون -9
  دهد. نشان رابطه یادگیری مهارت ( با۲    باشد.  داشته همبستگی شغلی  موفقیت ( با۱
 یابد.  افزایش سن  افزایش ( با۴  دهد. نشان همبستگی بعدی نتایج ( با۳

 (  ۸۷)سراسری  شود؟می  معلومها داده  کدام بین همبستگی وجود از روایی ضریب -۱۰
 مالک  و آزمونی هاسوال( ۴  آزمون یک فرم موازی ( دو۳ آزمون  یک نیمه ( دو۲ آزمون یک اجرای ( دو۱

آزمونسازنده   -۱۱  تعیین   را  روایی  کدام  در اصل  کند،می  مشخص  را  آن  جزئیهای  حیطه  و  مطالعه  مورد  ویژگیهای  مولفه   وقتی  ،ی 

 (  ۸۷سراسری ) کند؟می
 عاملی ( تحلیلی۴ بینپیش ( مالکی۳   منطقی ( محتوایی۲ صوری ( محتوایی۱

 (  ۸۸)سراسری  شود؟می  سنجیده زیر موارد از یک کدام از استفاده  با ،آزمون یک نمرات اطمینان یدامنه -۱۲
 اجرا  دو در نمرات  ( تفاوت۴ اجرا دو درها میانگین  ( تفاوت۳ گیری اندازه معیار ( خطای۲   نمرات استاندارد ( انحراف ۱

 (۸9)سراسری   است؟ شده تعیین چگونه MMPIی پرسشنامه  (Validity)روایی  -۱۳
 صوری -( محتوایی۴ منطقی -( محتوایی۳ ( مالکی۲  ( تجربی ۱

 (۸9)سراسری  ؟گیردمی قرار توجه مورد روایی نوع کدام ،هاآزمون ساختن مرحله نخستین در -۱۴
 ( تجربی ۴  ( همزمان۳  ( مالکی۲   ( محتوایی۱

  ؟ است  برخوردار  باالیی   (Validity)  روایی  از  که   داد  نشان   ابتدایی( چگونه  مدارس  کودکان  سنی   رده   به  )متعلق  ژیل  موزائیک  آزمون  -۱۵

 (  9۰)سراسری 
 کودکان سن افزایش همراه به  واقعی نتایج ( افزایش۲ متوالی اجرای  دو نوبت نتایج در همبستگی ( وجود۱
 سواالت   در درونی انسجام ( وجود۴   زوج و فرد سواالت بین  رابطه ( وجود۳
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 (  9۰)سراسری  چیست؟«هاآزمون »آزمودن از منظور -۱۶
 آنها روایی تعیین( ۴  وسیع  گروه یک در ( اجرا۳ پایایی یا اعتبار ( محاسبه۲ آنها کردن ( استاندارد۱

 (  9۱)سراسری  کند؟  مطرح باید  را سواالت از یک  کدام سنجروان (Validity)روایی  ارزشیابی برای -۱۷
 کند؟ نمی   تغییر و ماندمی ثابت اندازه چه تا بازآزمایی در شخص  ( نمره۲ گیرد؟می  اندازه بگیرد اندازه دقت به باید که  را آنچه ( آیا آزمون۱
 دارد؟ انطباق مذکوری سازه نظری توصیف با آزمونهای ( پرسش ۴ است؟ خوب سواالت محتوای آیا و است مناسب اندازه چند تا آزمون ( طول۳
 

   م هشتبندی شده فصل طبقه  سواالت پاسخنامه 

 

 نتایج.  ثبات و دقت به (Reliability) پایایی و دارد اشاره شده  ساخته آن برای آزمون که  هدفی به (Validity)روایی  صحیح است. ۴ گزینه -۱

 . است فرد یک رفتار بینیپیش در کارآمدتری شاخص  ،مالکی روایی  صحیح است. ۱ گزینه -۲

 استعدادها  این  .است  شده  ساخته  آن   برای  دقیقاً  آزمون  که  روندمی  کار  به  هاییخصیصه  گیریاندازه  برای  ،خاص  استعدادی  هاآزمون  صحیح است.  ۴  گزینه  -۳

 باشند.   دیگر زمینه در یا و ریاضی ،ورزش  استعداد شامل  توانندمی

  یعنی ،  محتوایی  روایی  دارد.   نام  افزایشی   روایی  است،   شده  شناخته   تاکنون  که  آنچه   از   فراتر  اطالعاتی   کردن  فراهم  در   آزمون  توانایی  صحیح است.   ۲  گزینه  -۴

  به  ، شده شناخته واقعیات سایر یا  نظریه  یک با  که هایی بینیپیش  با  آزمون  نتایج یعنی؛ تطابق  نیز   سازه روایی  دارد.  مطابقت ها هدف و  حیطه  چه حد با تعریف تا  آزمون
 است.  آمده عمل

 . شودمی تعیین،دارد نام  مالک آزمون که خارجی مقیاس یک در که عملکرد، ازای به گونه   آزمون نمرات مقایسه راه از؛ مالکی روایی  صحیح است. ۳ گزینه -۵

SEشود.  می   محاسبه  پایایی  ضریب  از  استفاده  باگیری؛  اندازه   معیار  خطای  صحیح است.   ۱  گزینه  -۶ = S√1 − r11  .بین  که  دهدمی   نشان  فرمول  این  

 شود می ترنزدیک یک به بیشتر و پایایی ضریبباشد،  کمتر گیریاندازه معیار خطای هرچه یعنی دارد، وجود معکوس رابطه ،پایایی  ضریب وگیری اندازه معیار خطای
 .شد خواهد کمتر پایایی ضریب شود، بیشترگیری اندازه  معیار خطای هر چه و

  است،   شده  ساخته  آنگیری  اندازه   برای  که  را  صفتی  آن  آزمون  آیا  که  است  معنی  این  به  و  است  آزمون  ویژگی  مهمترین  روایی؛  صحیح است.  ۱  گزینه  -۷

ی دوره  نمرات   روی  از   مثالً   نه.   یا  دارد،   وجود  همبستگی  آید،می   دست   به   بعداً  که  نتایجی   و  آزمون   اجرای   از   حاصل  نتیجه   بین   یعنی  بین  پیش  روایی   نه؟   یا  سنجدمی
 کرد. بینیپیش  توانمی را ی دانشگاهدوره  دبیرستان، نمرات

  به   روایی   این گونه  ارزیابی  دارد.  مطابقتها  هدف   حیطه و  تعریف  با  حد  چه  تا  آزمون  اینکه  منطقی( یعنی  محتوایی )محتوایی  روایی  صحیح است.  ۲  گزینه  -۸

  عناصر   از  یک  هر کرد و اهمیت  تجزیه  ی آندهنده  تشکیل  خاص  عناصر  به  را  ی مزبورحیطه  بتوان  اگر  دارد.  نیاز  ارزیابی  مورد  حیطه  از  مشروح و سریع  ،روشن  تعریف
 کرد. بیان بیشتری  صراحت با را  آزمون و محتوا بین ی توافقدرجه  توان می صورت آن  در ،کرد مشخص درست طور  به را

 این   شروعی  نقطه  اند.شده  تهیه  حسب سطوح نسبی  کلی بر  هوشیگیری  اندازه   برای  که  هستند ی  هاآزمون  ،ذهنی  رشدی  هازمونآ  صحیح است.  ۴  گزینه  -9

 یابند.  افزایش سن افزایش  با که این است  آنها در روایی  شرط و  شوندمی  اجرا گروهی و فردی صورت به هاآزمون این بود. سیمون  -بینه آزمون ،هاآزمون

  سنجش   جهت  . است  آمده  ۳  تا  ۱های  گزینه   در  که  موازی   دو فرم  و  آزمون   یک  کردن  نیمه  آزمون، دو  یک  اجرای  دوهای  روش  صحیح است.  ۴  گزینه  -۱۰

 شود. می تقسیم همزمان و بینپیش  نوع  دو به و رودمی  کار به  آزمون مالکی روایی سنجش  مالک، جهت و آزمونی هاسوال  روش ولی روند،می کار به پایایی

  به  روایی گونه این ارزیابی دارد. ها مطابقتهدف و حیطه  تعریف با حد چه تا آزمون اینکه منطقی(؛ یعنی محتوایی )محتوایی روایی صحیح است. ۲گزینه  -۱۱

  عناصر   از  هر یک اهمیت  و  کرد  تجزیه  ی آندهنده  تشکیل  خاص  عناصر  به  را  ی مزبورحیطه  بتوان  اگر  دارد.  نیاز  ارزیابی  مورد  از حیطه  سریع  و  مشروح  ،روشن  تعریف
 کرد. بیان بیشتری  صراحت با را  آزمون و محتوا بین ی توافقدرجه  توان می صورت آن  در ،کرد مشخص درست طور  به را

 آید می   دست   به  هاآزمون   این  از   که  را   نمراتی   استاندارد  انحراف   ،دهیم  قرار   آزمایش  تحت  بار  چند  واحدی  آزمون   با  را  فردی  اگر  صحیح است.  ۲  گزینه  -۱۲

 کنیم. می استفاده روش این بسنجیم، از  را آزمون یک نمرات  ی اطمیناندامنه  بخواهیم وقت هر نامند.گیری میاندازه معیار خطای

 .است شده تعیین  منطقی، -محتوایی روش اساس بر MMPIپرسشنامه  روایی صحیح است. ۳گزینه  -۱۳

 .گیردمی  قرار توجه  مورد محتوایی روایی ،هاآزمون ساختن مرحله نخستین  در صحیح است. ۱ گزینه -۱۴

  دانش  به این آزمون .شودمی محسوب هوش گروهی یهاآزمون  جزء و به فرهنگ بابسته هوشی آزمون ژیل؛ یک موزاییک آزمون صحیح است. ۲ گزینه -۱۵

  با افزایش  آزمون  شد که نتایج  مشخص  آزمون   این  در هنجاریابی  . اجراست  قابل   گروهی  صورت   و به  دارد  اختصاصها  ساله   ۱۱ تا  6  سنی گروه  یعنی   دبستانی  آموزان



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

 

 

 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  -۱۶

 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 -۱۷

 آیا   که  دارد  اشاره  موضوع  همین  به  نیز  ۴  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
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 منابع 

 

 های برتر رشته مشاورهجزوات رتبه. ۱

 یناصر دکتر و یآباد عیشف عبداله دکتر ، ی درمان روان و مشاوره یها هیر. نظ۲

 . نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی، جرالد کری ۳

 شارف  ، ی درمان روان و مشاوره یها هینظر. ۴

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

 ی محمد دیس ترجمه پروچاسکا  یدرمان روان  یها هینظر. 6
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 منابع بیشتر برای حداکثر تسلط
 

ماه مانده  ۱-۳های برتر. مناسب روزهای پایانی )حدود : شامل صدها نکته خیلی مهم از هر درس به انتخاب رتبهکپسول مهمترین نکات دروس تخصصی. ۱

 به کنکور(.  

 

پاسخ  ۱۴۰۰تا    ۹۲شامل سواالت کنکورهای    سال اخیر مشاوره:  9بانک سواالت کنکورهای  .  ۲ 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   6کم  که در آن سواالت این درس در دست  مشاوره:. کالس نکته و تست آنالین دروس  ۳

 شوند.  ماه مانده به کنکور برگزار می ۱تا  ۲ی های نکته و تست کیهان معموالً در فاصلهکالس

 

 

 

 :.  ۰۲۱۶۶۴۷۵۶۲۰به سامانه  ۱.: درخواست سریع و آسان هر یک از موارد باال: ارسال 

 

 در کنکور خوش بدرخشید ؛( 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


