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مقدمه و كلیات
آزمونهای رواني برای اندازهگیری تفاوتهاای بای فاردی یاا
تغییرات یک فرد در طول زمان ،و همچنی موارد زیر بکار ميرود.
 -1پیش بیني :جهت تصمیم گیری در مورد فرد ا احتمال موفقیات
فرد در یک موقعیت شغلي
 -2گزینش :تصمیمگیری در مورد استخدام فرد
 -3طبقهبندی :تعیای اینکاه فارد در چاه گروهاي جاا دارد و یاا
براساس چه روشي مورد آموزش و درمان قرار بگیرد .انتخااب
برنامه درسي ا گزینش برای انواع حرفههای تخصصي
 -4تشخیص :تشخیص بیماریها و تبیی عالئم
 -5ارزشیابي :قضاوت و ارزشیابي در ماورد برناماههاا ،روشهاا،
تدابیر درماني و غیره.
آزمونها به روانشناسان کمک مايکنناد تاا دادههاای وسایعي
درباره افراد به دست آورند بيآنکه نظم عادی زندگي آنهاا باههام
بخورد یا نیازی به وسایل پیچیده آزمایشگاهي باشد.
یکي از شرایط عمده و اساسي استفاده از یک آزمون در کشور،
استاندارد بودن آن آزمون است بدی معني که آزمون باید با شرایط
خاص فرهنگي آن کشور انطباق داشته باشاد تاا نتاایج حااال از
استفاده از ای آزمون بخصوص  ،قابل اعتماد باشد.
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قبل از استفاده از آزمونهای رواني باید درباره موضوعات زیار
در مورد آزمونها بررسي انجام شود:
 -1جهت گیری نظری :سازه ای که آزمون بایاد انادازهگیاری کناد
مورد بررسي قرار دهند .اطالعاات در ماورد راهنماای اجارای
آزمون موجود است؟
 -2مالحظات عملي
 -3مناسب بودن گروه نمونه استاندارد کردن
 -4کافي بودن پایایي
 -5کافي بودن روائي
الف) مالحظات عملی

 -1اگر آزمودني قارار اسات آزماون را بخواناد تواناایي خوانادن
آزمودني با سطح مورد نظر آزمون هماهنگي دارد.
 -2طول آزمون تا چه اندازه مناسب است؟ آزمون طوالني ممکا
است موجب ناکامي شود ،فرم کوتاه
 -3آیا آزمونگر به کارآموزش بیشتر نیااز دارد؟ اگار چنای اسات
چگونه ميتوان آن را انجام داد؟

2

ب) استاندارد كردن

 -1آیا جامعه ای که با ای آزمون آزمایش ميشود به جامعهای کاه
آزمون در آن استاندارد شده شباهت دارد؟
 -2آیا حجم نمونه استاندارد کافي بوده است؟
 -3آیا هنجارهای خااي برای خردهگاروههاا  subgroupتادوی
شده است
 -4آیا دستورالعملها امکاان اجارای اساتاندارد آزماون را فاراهم
ميکند.
ج  -پایائی یا ثبات ()Reliability

 -1آیا پایائي آزمون کافي است ( %09برای کار بالیني و  %09برای
مقااد پژوهشي)
 -2ثبات نسبي افت ماورد انادازهگیاری ،روش بارآورد پایاائي،
وچهارچوب آزمون چه تأثیری بر پایائي آن دارند؟
د  -روائی Validity

 -1برای تأیید روائي چه مالكها و روشهایي استفاده شده
 -2آیا آزمون به گونه ای ساخته شده است که خصیصه مورد نظار
را به طور احیح اندازهگیری کند
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 -3آیا با توجه به بافت و هدفي که آزمون را بکار ميبرید آزماون
به درستي افت مورد نظر را اندازهگیری ميکند.
چشم انداز هسته پژوهشی
هسته پژوهشي آزمون سازی دانشکده علوم رفتاری و ساالمت
روان یکااي از معاادود بانکهااای علمااي اباازا رهااای روانساانجي
اسااتاندارد و یکااي از معتبرتااری مراجااو علمااي و مشاااور در
آزمونهااای روانشااناختي بمنظااور ارتقااای سااطح کمااي و کیفااي
پژوهش های روانشناختي و ارائاه خادمات روانسانجي درکشاور
خواهد شد.
ماموریت هسته
 آمادهساازی پرسشانامههاای معتبار خاارجي جهات اساتفاده
پژوهشگران و درمانگران
 ایجاد بستر الزم جهت تشویق محققان باه انجاام پاژوهش در
زمینه آزمونسازی
 طراحي و ساخت نرم افزارهای اجرای آزمونهای روانشناختي
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محورهای تحقیقاتی هسته
 طراحي آزمونهای روانشناختي
 ترجمه و هنجاریابي آزمونهای معتبر خارجي
راهکارهای بلند مدت
 ایجاد بانک ابزارها و تستهای روانشناختي
 ساخت ابزارها و تستهای روانشناختي ایراني
 بومي کردن ابزارها و تستهای معتبر دنیا
نتایج مورد انتظار از راهبردها
 ایجااد زمیناه جهات اساتفاده از ابزارهاای معتبار و باومي در
تحقیقات روانشناختي
 استفاده از ابزارهای معتبر و باومي شاده باا هنجارهاای ملاي
جهت استفاده در مراکز درماني
برنامه كوتاه مدت
 شناسایي نیازهای موجود در زمینه بوميسازی ابزارهای معتبار
خارجي
 انجام طرحهای پژوهشي در زمینه بوميسازی ابزارهای معتبر
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برنامه میان و بلند مدت
 تشویق محققی به انجام پژوهش در زمینه ابزار سازی
 تهیه نرم افزار تست ها و ابزارهای روانشناختي
اركان هسته

مسئول هسته :دکتر محمد کاظم عاطف وحید
دستیار هسته :دکتر احمد عاشوری
گروه پژوهشی
 دکتر بهروز بیرشک
 دکتر بنفشه غرایي
 دکتر علي ااغر ااغرنژاد فرید
 دکتر احمد عاشوری
 دکتر مجتبي حبیبي
ترجمان دانش
دکتر فهیمه فتحعلي لواساني
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