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آزمون های روانی از جمله ابزارهای مهمی هســتند که توســط 
مشــاوران مدارس مورد اســتفاده قرار می گیرند. این آزمون ها بر 
اساس یک طبقه بندی ]ســیف،1394[ به دو دستة »توانایی«1 و 
»عاطفی«2 تقسیم می شــوند. در آزمون های توانایی، از دانش آموز 
خواسته می شــود که حداکثر توان خود را برای پاسخ به سؤال ها 
به کار گیرد، درحالی که در آزمون های عاطفی از او می خواهیم که 

خود را آن چنان که هست نشان دهد و نه آن چنان که باید باشد.
امتحانات مدرســه ای از جمله آزمون های توانایی هســتند که 
چندان ارتباطی با کار مشاوران مدرسه ندارند. حضور مشاوران در 
مدرســه به طور عمده به دو دلیل است: یکی راهنمایی تحصیلی و 
شغلی و دیگر کمک به دانش آموزان در تقویت رفتارهای سازشی. 
همان گونه که پردالن و همکارانش )1394( نشان داده اند: آموزش 
خانوادة دانش آموزان توسط مشاوران، در بهبود ابعاد انطباق پذیری 
شــغلی مؤثر بوده است. بنابراین اگر مشــاوران مدارس به اهمیت 
نقش خود واقف باشــند، تا حد زیــادی می توانند از عوارض روانی 
و مشــکالت سازشی دانش آموزان پیشــگیری کنند و در انتخاب 
رشــته های شغلی خود متناســب با توانایی ها و رغبت ها، خدمات 

مؤثری ارائه دهند.
آزمون هــای روانی در دســته بندی دیگری به »اســتاندارد« و 

»محقق ساخته« تقسیم می شــوند. آزمون های استاندارد معمواًل 
شناسنامه دارند، از لحاظ »اعتبار«3 و »پایایی«4 محاسبات الزم در 
مورد آن ها انجام  شده است، و دارای جدول نرم )هنجار( هستند. اما 
اگر مشاور بخواهد ویژگی یا مؤلفة خاصی را در مورد دانش آموزان 
اندازه  بگیرد، که آزمون آن در بازار موجود نیست، می تواند خودش 
آزمون را بســازد و خود به نرم یابی و محاسبات اعتبار و پایایی آن  
دســت بزند. البته باید توجه داشت، بسیاری از آزمون هایی که در 
فضای مجازی با طرح چند سؤال ساده ادعا می کنند که می توانند 
ویژگی هــای خاص روانی از جمله شــخصیت و یا هوش آزمودنی 
را اندازه  بگیرند، اعتبــاری ندارند و قضاوت یا تصمیم گیری دربارة 
دانش آموزان بر اساس نتایج آن ها خطایی بزرگ به حساب می آید.

آزمون هایی که در حال حاضر در دسترس مشاوران مدارس قرار 
دارند، عبارت اند از:

é سه آزمون سالمت روانی، شامل 13 بخش؛
é رغبت سنج استرانگ، شامل 6 بخش؛

احتیـاط در کاربـرد

مالحظات اجرایی در استفاده از آزمون های روانی توسط مشاوران مدارس

با توجه به حساسیت هدایت تحصیلی 
دانش آموزان نزد خانواده ها و گرایش دوره ای 
جامعه به رشته های خاص تحصیلی، ضرورت 

مراقبت از اعتبار آزمون ها و روزآمدسازی آن ها 
که درواقع نوعی کمک به پایا بودن آزمون هاست، 

ضروری به نظر می رسد



é آزمون سنجش استعداد شامل 13 خرده آزمون.
با توجه به حساسیت هدایت تحصیلی دانش آموزان نزد خانواده ها 
و گرایش دوره ای جامعه به رشــته های خاص تحصیلی، ضرورت 
مراقبت از اعتبار آزمون ها و روزآمدســازی آن ها که درواقع نوعی 
کمک به پایا بودن آزمون هاســت، ضروری به نظر می رســد. عالوه 
بر آن، توجه به شــرایط اجرایی این آزمون ها از ســوی مشاوران 
محترم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این  رو، در به کارگیری 

آزمون های روانی در مدارس توصیه می شود:
1. از آزمون هــای موجــود در فضای مجازی که فاقد پشــتوانة 

علمی اند و اعتبار و پایایی آن ها نامعلوم است، استفاده نکنند.
2. برخالف آزمون های توانایی، آزمون های عاطفی به شــدت به 
اعتمادســازی اولیه از سوی آزماینده وابســته اند. به طوری که اگر 
دانش آموزی به پاسخ گویی به سؤال های آزمون تمایل نداشته باشد، 

آزمون قابلیت اجرایی خود را از دست می دهد.
3. اگر دانش آموزی به خاطر تخلف اخالقی یا درســی از سوی 
مدیر مدرســه به مشاور ارجاع شد، به کارگیری آزمون های عاطفی 
در مــورد او وجاهتی نــدارد؛ چون احتمال نداشــتن صداقت در 

پاسخ گویی به پرسش ها از سوی دانش آموز بسیار زیاد است.
4. از تبلیغ آزمون ها در مدرسه خودداری شود، چون آزمون های 
روانی ابزارهای تشــخیصی هستند که فقط در صورت لزوم مشاور 
باید از آن ها اســتفاده کند. اگر در مورد آن ها تبلیغ شــود، ممکن 
اســت دانش آموزان از نتایج آن به عنوان تفنن یا برچسب زدن به 

خود یا دیگر هم کالسی ها بهره بگیرند.
5. هر آزمونی شــرایط اجرایی خاص خــودش را دارد. ازاین رو 
الزم است آزماینده قبل از اجرای آن با دقت به مطالعة زمینه های 
اجرایی آزمون از قبیل شرایط سنی، جنسی و همچنین ملزومات 

اجرایی آن ها بپردازد.
6. مطالعــه در مورد آزمون های موازی موجود و روش های تهیة 

آن ها به مشاور کمک می کند که به آزمون خاصی وابسته نباشد.
7. برخــی آزمون ها )خصوصًا آزمون هــای عاطفی( به فرهنگ 

وابسته هستند. ترجمه و به کارگیری آزمون های خارجی، هر چند 
از لحاظ اعتبار و پایایی و نیز اعتبار شــرکت ســازنده مورد توجه 

باشند، باید بسیار با احتیاط صورت بپذیرد.
8. با توجه به تنوع اقلیمی و قومی کشور ما، الزم است اعتباریابی 
و پایایی ســنجی آزمون ها با دقت و حساسیت ویژه در نمونه گیری 

انجام پذیرد و از نمونه گیری در دسترس پرهیز شود.
9. در به کارگیری آزمون ها به مدت اعتبار نرم ها توجه شود. این 
موضــوع چه در مورد آزمون های توانایی و چه در مورد آزمون های 

عاطفی صدق می کند.
10. از هرگونه قضاوت و ارزیابی قطعی پس از اجرای آزمون پرهیز 
شود. آزمون ها ابزارهایی هســتند که به افزایش اطالعات موجود 
در مورد دانش آموز کمک می کنند. اگر نتایج آزمون ها با اطالعات 
دیگر در مورد دانش آموز هم خوانی داشته باشد، تا حدی )نه قطعی( 
قابلیت ارزیابی پیدا می کند. در آزمون های توانایی، اطالعات جانبی 
می تواند عملکرد تحصیلی را بسنجد، و در آزمون های عاطفی، شرح  
حــال خانوادگی و پروندة انضباطــی و تربیتی دانش آموز می تواند 

کمک کننده باشد.

پی نوشت ها
1. ability
2. affective
3. validdity
4. reliability
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