آنچـه باید از کاربـرد آزمونـهای روانـشناختـی (فرافکن  ،عینی و شناختی) بدانیـم
زهره نوروزی

ضٍیکطزّا ٍ ؾٌتْای هرتلف زض تسٍیي آظهًَْای ضٍاًی
عثق کتاب هقسهِ ای تط ضٍاًكٌاؾی تالیٌی  ،یکؿطی اظ آظهًَْا اظ قسین ،تحت تاثیط ؾٌت تدطتی کِ کاضی
زقیق ،آظهایكگاّی ٍ پیكگیطاًِ تَز قطاض زاقتٌس  .تطای هثال تؼٌَاى ضٍقی انالحی ٍ خثطاًی زض هحیظ
هسضؾِ تطای حل هكکالت ذَاًسى ،حافظِ ٍ تحهیل زاًف آهَظاى کَزک تَز .تؿیاضی اظ اضظیاتی ّای
ضفتاضی ٍ قٌاذتی(چک لیؿتْا) زض هحیظ عثیؼی ،تیواضؾتاًْای ضٍاًی ٍ یا کلیٌیکْای ذهَنی ًیع تطای
حل هكکالت تیي فطزی ،تالیٌی ٍ قرهیتی اظ ایي ؾٌت ضیكِ گطفتٌس.
آظهًَْایی ًیع ذلق قسًس کِ تط اؾاؼ ؾٌت ضٍاًؿٌدی ،ؾؼی زاضًس تِ حیغِ تفاٍتْای فطزی (خؿوی ٍ
شٌّی) قسم تگصاضًس .اظ خولِ آًْا ،هیتَاى تِ هقیاؼ َّـ تیٌِ (کِ ٍخَز فطایٌسّای پیچیسُ شٌّی زض
کَزکاى عثیؼی ،آًْا ضا اظ کَزکاى «کَزى» هتفاٍت هیؿاظز) ،آظهَى کتل ( کِ پی تطز یکؿطی نفات
قرهیت اظ خولِ تطًٍگطایی -زضًٍگطایی ٍ اضغطاب هیتَاًٌس تؼضی ضفتاضّا چَى کٌاضُ گیطی ،کن حطفی....ٍ ،
ضا پیف تیٌی کٌٌس) ًٍیع تِ آظهَى آلپَضت (کِ ػالقوٌس تِ ؾٌدف یکؿطی نفات اظ خولِ اختواػی تَزى،
تطؾَیی ٍ عفطُ ضفتي ،هضغطب تَزى ٍ )...اقاضُ کطز.
ٍ ؾط آذط ؾٌت تالیٌی ،پؽ اظ خٌگ خْاًی زٍم زض آهطیکا ٍ ،ظَْض ضٍاًکاٍی زض آهطیکا ،ضٍاًكٌاؾاى تالیٌی
زض حیغِ تیواضیْای ضٍاًی ٍ ضٍاًکاٍی تا آظهًَْایی چَى ضٍقاخ(تفؿیط اکؿٌط) ،اًسضیافت هَضَع(،)TAT
 ٍ ،MMPIغیطُ هؿلح قسًس.
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تؼطیف آظهًَْای ضٍاًی
فاضؽ اظ ّط ًَع ضٍیکطزی زض ٍاقغ ٍؾیلِ ای تطای تَنیف ،هكاّسُ ٍ ؾٌدف ضفتاض اؾتٍ .ؾیلِ ای تطای
ؾٌدف ؾاظُ ّایی چَى قٌاذت/کاضکطز ػقالًی ،قرهیت ،کاضکطز ّیداًی ،آؾیة قٌاؾیً ،گطقْا/ػالیق
ٍ اضظقْا ،ضقس(قٌاذتی یا ػاعفی اذالقی) کَزکً ،اضاحتیْای ظًاقَیی ٍ غیطُ.
تؼطیف آظهَى ضٍاًی عثق کتاب کاضتطز آظهًَْای ضٍاًی ٍ تكریم تالیٌی :
اظ حیث ؾٌدف قٌاذت (هطاحل ػیٌی ٍ ػولیاتی پیاغُ)َّ ،ـ اؾتؼساز ٍ هؼلَهات
آظهایف هكرم زض اًدام فؼالیتی تا قیَُ ّای یکؿاى کِ زض هَضز کلیِ آظهَزًیْا اخطا هیكَز ٍ ّسف آى
تؼییي ػسزی اؾت کِ هالک هَفقیت یا ػسم هَفقیت فطز زض فؼالیت هعتَض اؾت .یا ػثاضتؿت اظ اضائِ
هَقؼیت هؼیي ٍ هكرم کِ زض فطز اًگیعُ ایداز ًَػی ضفتاض ضا تاػث قَز.
تط حؿة اؾتاًساضز تَزى ٍ ػیٌیت
ٍؾیلِ ای تطای اًساظُ گیطی ًوًَِ ای اظ ضفتاض یا ذهایم اًؿاًی .ػیٌیت تِ ضٍـ اخطاً ،وطُ گصاضی ٍ ،تؼثیط
ًتایح تط هیگطزز کِ تایس اظ قَاػس هؼیي ٍ هكرهی پیطٍی کٌٌس ٍ قضاٍت ٍ ًظط قرهی زض آى تأثیطی ًساضز.
ٍ اؾتاًساضز تَزى یؼٌی ایٌکِ آظهَى قثالً تط ضٍی گطٍُ ًوًَِ ای اظ افطاز خاهؼِ اًدام قسُ اؾت.
تط هثٌای ًَع پاؾد
الف) ػیٌی .آظهَى زض ٍاقغ یکؿطی هحطکْای ذال ٍ ػیٌی اؾت کِ آظهَزًی هیتَاًس تِ آًْا پاؾد تلی /ذیط
یا ًوی زاًن ضا تسّس ٍ یا ایٌکِ آًْا ضا زضخِ تٌسی کٌس.
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ب) فطافکي .آظهَى زض تطگیطًسُ هحطکْای هثْن ٍ تسٍى ؾاذتاض اؾت کِ تط ذالف آظهًَْای ػیٌی ،اهکاى
پاؾد زازى تِ آًْا هتٌَػتط ٍ ٍؾیؼتط اؾت ٍ .اظ آظهَزًی ذَاؾتِ هیكَز کِ آًْا ضا تَنیف کٌس ٍیا زضتاضٓ
آًْا زاؾتاى تؿاظز.
ٍیػگیْای یک آظهَى ضٍاًی
الف) اؾتاًساضز تَزى .یؼٌی ًطم ٍ ٌّداض گطٍُ ًوًَِ تطای زازى اهکاى هقایؿِ ًوطُ فطز ّ :ط آظهَى قثالً ضٍی
گطٍُ کَچکی اخطا قسُ ٍ حسٍز ؾاظُ ّا ٍ هؤلفِ ّایی (َّـ ،قرهیت ،اًگیعـ ،قٌاذت )...،کِ هیرَاّس
تؿٌدس ضا تؼییي کطزُ اؾت کِ ایي هیكَز ًطم ٍ اؾتاًساضز.
ب) اػتثاض .یؼٌی ثثات ،پایایی ٍ ّوؿاًی ًتایح آظهَى زض ظهاًْای هرتلف :اگط آظهًَی ضا چٌس تاض زض
هَقؼیتْای هرتلف تط ضٍی فطز تِ اخطا زضآیسً ،تایح حانلِ چٌساى تغییط ًکٌس .چٌس ًَع اػتثاض ٍخَز زاضز اظ
خولِ اػتثاض تاظآظهایی ،فطهْای هَاظی ،زًٍیوِ ٍ ًوطُ گصاضی.
ج) ضٍایی .یؼٌی آظهَى تایس چیعی ضا تؿٌدس کِ تطای آى ؾاذتِ قسُ اؾت .تطای هثال ،آظهًَی هوکي اؾت
تطای اًساظُ گیطی هیعاى َّـ ؾاذتِ قسُ تاقسٍ ،لی اگط قرهیت ضا تؿٌدس ،ایي آظهَى ضٍا ًیؿت .ضٍایی
ًیع اقؿاهی زاضز کِ هیتَاى تِ هَاضز پیف ضٍ اقاضُ کطز :ضٍایی هحتَاٍ ،اتؿتِ تِ هالک (ذاضخی) ٍ ؾاظُ
(ًظطی).
کاضتطزّای آظهًَْای ضٍاًی
 -1تطای آگاّی آظهَزًی اظ ًقاط ضؼف ٍ قَت ذَز زضتاضٓ تَاًائیْا ،اؾتؼسازّا ،ػالیقٍ ،یػگیْا ٍ احیاًاً
هكکالت قرهیتی .تا ًتیدِ آظهَى ،ضٍاًكٌاؼ یا هكاٍض قازض ذَاّس تَز فطز ضا زض خْت کؿة
ؾاظگاضی ٍ حل هكکالتف یاضی زّس.
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 -2زض اهَض تحهیلی قغلی ٍ یا حتی اظزٍاج ،آظهَى هیتَاًس فطز ضا زض ایي اهَض ضاٌّوایی کٌس تغَضیکِ
تتَاًس هَفق تاقس .ایي کاضتطز آظهَى زض خْت پیف تیٌی هَفقیت یا ػسم هَفقیت فطز اخطا هیكَز.
 -3تا کؿة ًتیدِ آظهَى ،فطز کوک هیكَز تهوین تگیطز کِ تطای هثال زض کسام ضقتِ تحهیلی ،حطفِ
کاضی هَفقتط اؾت ٍ احیاًاً هَاخِ تا چِ هحسٍزیتْاییؿت.
 -4تطای تكریم هكکالت ٍ اذتالالت زضهاًدَیاى اؾتفازُ هیكًَس .هكکالتی ٍ اذتالالتی هاًٌس
ًاؾاظگاضی ،افؿطزگی ،تحهیلی ،ظًاقَئی ،قغلی ،قرهیتی ٍ ،غیطُ .ایي تكریم زض خْت تطًاهِ
ضیعی زضهاًی اؾتفازُ هیكَزٍ .حتی ًؿثت تِ اثطترف تَزى تطًاهِ زضهاى پیف تیٌی ّایی ضا
هكرم کٌس.
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