
  هاي رواني در مشاورهكاربرد آزمون

 1943توسط هاتاوي و مك كينلي تهيه و در سال  1940اولين بار در سال  MMPIآزمون ) 2گزينه  -251

 567اين آزمون از . رويكرد اساسي براي تهيه آن استفاده از كليديابي تجربي مالكي بوده است. منتشر شد

- ها به نشانهمحتواي بيشتر پرسش. باشدمقياس باليني مي 10مقياس روايي و  3سوال تشكيل شده و داراي 

ها را در بافت متخصص باليني بايد نمره. اندپزشكي، عصب شناختي و يا جسماني مربوطي بيماري روانها

  . كلي برافراشتگي تفسير كند

ها كل خواهد بداند آيا سؤالشود و آزمونگر ميروايي محتوايي به محتواي آزمون مربوط مي) 4گزينه  -252

بخشي از محتوا از قلم نيفتاده است؟ براي محاسبه روايي محتوايي آيا . گيردمحتواي مورد آزمون را در بر مي

اين نوع روايي در . گيردهاي آماري خاصي وجود ندارد و بر اساس قضاوت ذهني و فردي شكل ميروش

  . هاي پيشرفت تحصيلي از اهميت خاصي برخوردار استگيرياندازه

-قبيل تجربه و تحصيل، زمينه فرهنگي، حافظه درازآزمون اطالعات عمومي مواردي از خرده) 4گزينه  -253

آزمون گنجينه لغات نيز هوش كلي كالمي، خرده. سنجدمدت و هشياري نسبت به وقايع روزمره جهان را مي

اين دو . دهددامنه افكار و تجارب و زمينه تحصيلي توانايي يادگيري كالمي متراكم را مورد سنجش قرار مي

-هاي دانشگاهي را به درستي پيشتوانند ميانگين نمرههاي استعداد دانشگاهي ميونآزمون همانند آزمخرده

  . بيني كنند

وي هوش را به دو نوع . كتل از جمله افرادي است كه به رويكرد زيستي خدمت كرده است) 1گزينه  -254

ست كه به به نظر كتل، هوش سيال يك توانايي كلي درك روابط ا. سيال و متبلور تقسيم كرده است

  .  دهدشود و توان بالقوه فرد را نشان ميارتباطات عصبي كرتكس مغز مربوط است و عمدتاً از وراثت ناشي مي

كري و كاستا بر اساس  هاي شخصيتي است كه توسط مكيكي از آزمون NEOپرسشنامه ) 2گزينه  -255

-نژندي، برونج عامل يا حيطه اصلي روانگيري پناين آزمون به منظور اندازه. استتحليل عوامل ساخته شده



هايي مانند اضطراب، خصومت، ويژگي. گرايي، گشودگي، موافق بودن و با وجدان بودن طراحي شده است

  . گيرندنژندي مورد سنجش قرار ميپذيري در حيطة روانپذيري و آسيببافسردگي، سردرگمي، شتا

باشد كه بر اساس تعاريف به عمل آمده از يت فراواني ميهوش در زندگي انسان داراي اهم) 3گزينه  -256

آن، توانش يادگيري، توانش تفكر انتزاعي، توانش كسب و كاربرد معلومات، توانش حل مسأله و توانش 

اما نقش حياتي هوش در اين است كه موجب . باشدپذير ميهاي جديد، با هوش امكانسازگاري با موقعيت

  . شودبقاي انسان مي

باشد، عددي با ميانگين ضريب هوشي يا بهره هوشي كه به معناي سرعت رشد هوش مي) 3گزينه  -257

توان از بيني ميضريب هوشي از ثبات نسبي برخوردار است و براي پيش. باشدمي 15و انحراف معيار  100

  . سالگي ضريب هوشي از ثبات چنداني برخوردار نيست 6البته قبل از . آن استفاده كرد

- اصطالح سن عقلي براي اولين بار توسط آلفرد بينه فرانسوي مطرح شد و در بيشتر آزمون) 4گزينه  -258

شود، رشد سن ها افزايشي ديده نميزماني كه در پاسخگويي به آزمون. هاي هوشي مورد استفاده قرار گرفت

  . شودعقلي متوقف مي

ــه  -259 ــروه    ) 3گزين ــرجيح گ ــردم، ت ــتن م ــاي بــ دوســت داش ــاييه ــا جــرات  زرگ و گردهم ــا، ب   ه

  آنهـــا برانگيختگـــي جنســـي و. بـــودن از صـــفات برونگراهـــا اســـت ، فعـــال بـــودن و پرحـــرفبـــودن

  .ها مشكل دارندو طبيعتاً در بازداري تكانه نيز تحريك را دوست دارند و متمايلند كه بشاش باشند

هاي شخصيتي است كه  ويژگيهاي خودسنجي  ترين پرسشنامهتست نئو يكي از معروف) 2گزينه  -260

طبق نسخه تجديد نظر شده در . عاملي استگوي معروف شخصيتي به نام مدل پنجمبتني بر ال

، موافق بودن و با گرايي، گشودگيگرايي، برون آزردهعبارتند از روان مورد سنجش، پنج عامل NEOپرسشنامه

-هاي جديد ميراحت بودن در مقابل تجربهو پذيري گشودگي در اين آزمون به معناي انعطاف.وجدان بودن

  .باشد



رنجور زودرنج، مغموم، افسرده و فاقد اعتماد به نفس هستند؛ اين افراد از افراد روان) 3گزينه  -261

برند، مستعد استرس آميز به مدت طوالني رنج ميهاي احتمالي نگران هستند، از تجربيات تحقيربدشانسي

-هاي وظيفهويژگي 2گرايي و گزينه هاي برونويژگي 1گزينه . دانندرا دشوار مي هاهستند و گفتگو با غريبه

  . داردشناسي را بيان مي

ها ارز ثبات زماني نمرههاي همهاي بازآزمايي و فرمدر روش همساني دروني برخالف روش) 1گزينه  -262

اي دونيمه كردن، كودر ريچاردسون و هشود و با يكي از روشبار اجرا ميمطرح نيست، زيرا آزمون فقط يك

ها در روش همساني دروني، نوعي همساني در محتواي سوال. پردازندضريب آلفا به تعيين ضريب پايايي مي

 . مطرح است

تحليل . شودروايي عاملي شكلي از روايي سازه است كه با استفاده از تحليل عاملي انجام مي) 3گزينه  -263

هاي رفتاري است كه از طريق آن تعداد و اري براي تحليل روابط موجود بين دادهعوامل روش پيشرفته آم

هاي اين روش روابط دروني ميان داده. كنندگيرد، مشخص ميماهيت متغيرهايي را كه يك آزمون اندازه مي

ن سپس اي. دهدكند و براي ايجاد سهولت متغيرها را به چند عامل كاهش ميمورد تحليل را تعيين مي

  . شوندگذاري ميشوند، نامگيري ميهاي آزمون اندازهعوامل با توجه به آنچه به وسيله سوال

كتل تحليل . پرسشنامه شخصيتي كتل بر اساس روش تحليل عاملي ساخته شده است) 4گزينه  -264

  . گرفتهاي ساختماني شخصيت در نظر ميها را بلوكدانست كه آنعاملي را روش كشف صفات مي

شده در سوال موجب انگيزش هاي مطرحهاي كهس نسبت به ديگر آزمونآزمون مكعب) 1گزينه  -265

هاي عملي است كه توسط كهس جهت اين آزمون از نوع آزمون. شودبيشتر پاسخگويان به آزمون مي

عب عدد مك 16آزمون كهس داراي . استگيري هوش ساخته شدهجلوگيري از دخالت عامل زبان در اندازه

  . باشدسالگي مي 15تا  5تصوير است و كاربرد آن از  17رنگي و 



باشد كه به هريس مي-هاي هوشي غيركالمي، آزمون آدمك گودينافترين آزموناز ساده) 1گزينه  -266

سالگي كاربرد دارد، ولي بهترين كاربرد  13سالگي تا  3اين آزمون از . صورت فردي و گروهي قابل اجرا است

  . ساله است 9تا  5سنجش هوش كودكان  آن براي

حركتي، اختالالت هيجاني و نيز آسيب -آزمون بندر گشتالت توانايي سنجش رشد ديداري) 2گزينه  -267

در مورد جامعه كودكان، براي سنجش آمادگي كودكان براي ورود همچنين اين آزمون . باشدمغزي را دارا مي

تشخيص كودكان دچار اختالل خواندن و ناتواني يادگيري،  بيني پيشرفت تحصيلي،  به دبستان، پيش

هاي رشدي و همچنين به عنوان يك آزمون هوشي غيركالمي  ارزشيابي مشكالت هيجاني، مطالعه نارسايي

  . كار بسته شده است به

دارد آموزاني داللت ن و دانش،بر ناتواني آن گروه از خردساالاصطالح ناتواني هاي يادگيري) 4گزينه  -268

، شنوايي و حركتي سالم هاي بيناييبا وجود برخوردار بودن از هوشطبيعي يا حتي باالتر از طبيعي و اندامكه

كه مربوط  شناختي پايهيا چند فرايند روان، فرهنگي و اقتصادي در يك و نيز محيطي بهنجار از نظر عاطفي

  . دبه درك يا استفاده از زبان شفاهي يا كتبي است، اختالل دارن

ها يا يك سري تصاوير آزمون ريون به عنوان يك آزمون نابسته به فرهنگ، از ماتريس) 1گزينه  -269

اي چيده آورند و با درجه دشواري فزايندهاست كه يك توالي منطقي را به وجود ميانتزاعي تشكيل شده

كند كه ماتريس بااليي را تكميل  تصوير جداگانه پايين، تصويري را انتخاب 6آزمودني بايد از ميان . اندشده

  .  كند

، مبين اختالل )شيدايي(9همراه با نمره پايين مقياس ) افسردگي(2برافراشتگي مقياس ) 2گزينه  -270

كنند، براي مسائل كوچك به شدت افرادي كه در مقياس افسردگي نمره بااليي كسب مي. باشدافسردگي مي

در اين . گير هستندها ضعيف است و كنارهگيري آنقدرت تصميم. ندشوند و تمايالت خودكشي دارنگران مي

مقياس، نمره كم مخصوص كساني است كه شاداب و فعال هستند و قادرند زودتر خود را با محيط تطبيق 

 . دهند


